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رقم الصك :33337850 تاريخه: 1433/07/13هـ 
رقم الدعوى:33370838

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3469582 تاريخه: 1433/05/28هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش وحبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي - تســتر 
علــى مصدرهــا- إقــرار- عــدم إدانــة بالتســتر- التعزيــر بالســجن واملنــع 

مــن الســفر.

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

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه طلــب إثبــات إدانتــه بحيــازة 
التعاطــي  بقصــد  احملظــورة  اإلمفيتامــن  وحبــوب  املخــدر  احلشــيش 
وتســتره علــى مصدرهــا، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع مــن 
الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وعقوبــة 
تعزيريــة لقــاء التســتر وحيــث إنــه قــد مت تفتيــش الســيارة التــي كان 
يركبهــا فعثــر فيهــا علــى نصــف حبــة يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب 
احملظــورة، ومت تفتيشــه شــخصيا فعثــر علــى قطعــة يشــتبه أن تكــون 
يرتديــه،  الــذي كان  األميــن  باجلــورب  مخفيــة  املخــدر  احلشــيش  مــن 
أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش 
املخــدر واإلمفيتامــن، أقــر أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي 
العــام  وأنكــر تســتره علــى مصدرهــا واســتعد بالداللــة عليــه، قضــت 
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واحلبــوب  املخــدر  احلشــيش  بحيــازة  عليــه  املدعــى  بإدانــة  احملكمــة 
احملظــورة بقصــد التعاطــي وصرفــت النظــر عــن تعزيــر املدعــى عليــه 
لقــاء تســتره علــى مصــدر املخــدر  وحكمــت بســجنه ملــدة ســتة أشــهر 
ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتن، عــارض املدعــى عليــه 
ــى احلكــم و قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة  واملدعــي العــام عل

علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  بنــاء  اخلــرج  مبحافظــة 
وتاريــخ   33370838 برقــم  املســاعد  باخلــرج  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   331020067 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/06/01هـــ 
ــوم الســبت املوافــق 1433/07/12هـــ فتحــت  1433/06/01هـــ  ففــي ي
اجللســة الســاعة وفيهــا حضــر املدعــي العــام بدائــرة التحقيــق واالدعــاء 
العــام مبحافظــة اخلــرج وادعــى علــى احلاضــر معــه يف املجلــس الشــرعي 
........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ................ قائــا 
يف حتريــر دعــواه عليــه بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة التحقيــق واالدعــاء 
العــام مبحافظــة اخلــرج أدعــي علــى:- .................... ، البالــغ مــن العمــر 
)24( عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم 
).....................( متعلــم ، موظــف قطــاع خــاص ، يقيــم مبحافظــة اخلرج، 
أوقــف بتاريــخ 1433/3/27هـــ وأفــرج عنــه بضمــان محــل اإلقامــة بتاريــخ 
1433/3/28هـــ اســتنادًا للمــادة )120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. 
حيــث إنــه بتاريــخ 1433/3/27هـــ قبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبــل 
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إحــدى فــرق القــوة اخلاصــة ألمــن الطــرق مبدينــة الريــاض اثــر االشــتباه 
........ )ُأخلــي ســبيلهما مــن  ... بقيــادة........ ويرافقــه  نــوع  بســيارة مــن 
قبــل الفرقــة القابضــة لعــدم عاقتهمــا مبــا ضبــط اســتنادًا للمــادة )34( 
ــه وبتفتيــش الســيارة وجــد  ــة( املدعــى علي مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائي
ــى علبــة دخــان بهــا نصــف حبــة يشــتبه أن تكــون  ــة الراكــب عل مبرتب
مــن احلبــوب احملظــورة وبتفتيــش املدعــى عليــه عثــر علــى قطعــة يشــتبه 
أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )3.4( ثاثــة جرامــات وأربعــة 
يرتديــه  كان  الــذي  األميــن  باجلــورب  مخفيــة  كانــت  اجلــرام  أعشــار 
وقــد أقــر بعائديــة املضبوطــات لــه )ودون لــه إقــرار بذلــك (. وقــد أثبــت 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم 
والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بالريــاض املرفــق رقــم )........لعــام 1433هـــ 
احتــواء نصــف احلبــة املضبوطــة لإلمفيتامــن وهــو مــن املــواد املنبهــة 
واملدرجــة باجلــدول رقــم )2( فئــة )ب( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة وإيجابيــة عينــة القطعــة املضبوطــة ملــادة احلشــيش وهو 
ــة )أ(  امللحــق بنظــام  مــن املــواد املخــدرة واملدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئ
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. وبســماع أقوالــه األوليــة أقــر 
بحيــازة نصــف احلبــة  وقطعــة احلشــيش املخــدر املضبوطتــن ولــم يــدل 
مبعلومــات عــن مصــدر مــا ضبــط. وقــد انتهــى التحقيــق معــه إلــى توجيــه 
االتهــام لــه بحيــازة نصــف حبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــن املنبهــة احملظــورة 
وقطعــة مــن احلشــيش املخــدر تــزن )3.4( ثاثــة جرامــات وأربعــة أعشــار 
اجلــرام بقصــد التعاطــي  املجــرم مبوجــب الفقــرة)2( مــن املــادة ) الثالثــة 
( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
ــى مصــدر مــا  ــخ 1426/7/8هـــ وتســتره عل امللكــي رقــم )م/39( وتاري
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ضبــط املعاقــب علــى ذلــك شــرعًا وفقــًا لقــرار االتهــام املرفــق رقــم )هـــ 
ر 933/5/1( لعــام 1433هـــ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:- 1- مــا 
تضمنــه اعترافــه مبحضــر ســماع أقوالــه األوليــة املنــوه عنــه املــدون علــى 
الصفحــة رقــم )3( مــن ملــف ضبــط إجــراءات االســتدالل يف قضايــا 
املخــدرات املرفــق لفــة رقــم )1(.  2- إقــراره لــدى الفرقــة القابضــة املنــوه 
عنــه واملرفــق لفــة رقــم )3(. 3- مــا تضمنــه محضــر القبــض املنــوه عنــه 
املرفــق لفــة رقــم )4(. 4- مــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
املنــوه  عنــه املرفــق لفــة رقــم )23(. وببحــث ســوابقه اتضــح عــدم وجــود 
ســوابق مســجلة عليــه حتــى تاريخــه. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى 
ــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه  ــه وهــو بكامــل أهليت علي
إليــه واحلكــم عليــه  إثبــات إدانتــه مبــا أســند  شــرعًا ونظامــًا أطلــب 
باآلتــي:- 1- بعقوبــة وفقــًا ملــا ورد بالفقــرة )األولــى ( مــن املــادة )41( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لقــاء مــا أســند إليــه. 2- 
منعــه مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة ســجنه 
وفقــًا للفقــرة ) األولــى( مــن املــادة )56( مــن نفــس النظــام املشــار إليــه. 
3- بعقوبــة تعزيريــة لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا ضبــط اســتنادًا لتعميــم 
صاحــب الســمو امللكــي أميــر منطقــة الريــاض بالنيابــة رقــم )10283( 
وتاريــخ 1430/5/17هـــ. هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى 
املدعــي العــام أجــاب قائــا إن مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كلــه 
صحيــح جملــة وتفصيــا فقــد مت القبــض علــي بتاريــخ 1433/3/27هـــ 
مــن قبــل دوريــات أمــن الطــرق  بينمــا كنــت راكبــا مــع زميلــي........ 
ــة مــن احلبــوب احملظــورة وقطعــة  ــى نصــف حب ــر بحوزتــي عل و........ وعث
اجلــرام  أعشــار  وأربعــة  جرامــات  ثاثــة  وزنهــا  املخــدر  احلشــيش  مــن 
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كنــت أنــوي اســتعمالها، ولــم يســبق لــي التعاطــي مــن قبــل ، وبالنســبة 
ملــا ذكــره املدعــي العــام مــن تســتري علــى املصــدر فغيــر صحيــح فأنــا 
لــم أتســتر علــى املصــدر ومصدرهــا معــروف لــدي ومســتعد بالتعــاون 
مــع اجلهــات املختصــة مــن أجــل إباغهــم باســمه وعنوانــه فأنــا أعــرف 
اســمه كامــا وعنــوان ســكنه أيضــا، هــذا مــا لــدي ثــم جــرى منــا 
االطــاع علــى كامــل أوراق املعاملــة فوجــد مــن ضمنهــا أقــوال املدعــى 
عليــه حتقيقــا املدونــة علــى ملــف التحقيــق املرفــق علــى لفــة رقــم )1( 
صحيفــة رقــم )3( واملتضمــن إقــراره بعائديــة احلشــيش املخــدر ونصــف 
احلبــة مــن الكبتاجــون لــه وعنــد ســؤاله عــن مصدرهــا أفــاد بأنــه ال 
يعــرف املصــدر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي عليــه قــال بالنســبة للمصــدر 
فأنــا أعرفــه ومســتعد بالداللــة عليــه كمــا ذكــرت ســابقا ومــا ذكــره 
احملقــق علــى لســاني مــن أننــي ال أعــرف املصــدر غيــر صحيــح بــل كان 
احملقــق يكتــب الســؤال واجلــواب وال يســألني هــذا مــا لــدي كمــا جــرى 
االطــاع علــى إقــرار املدعــى عليــه املــدون علــى لفــة رقــم )3( مــن املعاملــة 
لــه  لــدى إدارة مكافحــة املخــدرات بعائديــة احلشــيش ونصــف احلبــة 
وبعرضــه عليــه صــادق عليــه كمــا جــرى االطــاع علــى محضــر القبــض 
املرفــق علــى لفــة رقــم )4( وبعرضــه علــى املدعــى عليــه صــادق عليــه 
كمــا جــرى االطــاع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن 
مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بالريــاض برقــم 
ملــادة  األولــى  العينــة  إيجابيــة  واملتضمــن  ........وتاريــخ 1433/4/12هـــ 
اإلمفيتامــن وإيجابيــة العينــة الثانيــة ملــادة احلشــيش وهمــا مــن املــواد 
املدرجــة باجلــدول رقــم )2( فئــة )ب( وباجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وبعرضــه علــى املدعــى 
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عليــه صــادق عليــه ، وبســؤال املدعــى عليــه هــل لديــه ســوابق جنائيــة 
قــال ليــس لــدي ســوابق جنائيــة وهلل احلمــد ، ثــم جــرى ســؤال الطرفــن 
هــل لديهمــا مــا يضيفانــه فقــاال ليــس لدينــا مــا نضيفــه فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام وإجابــة املدعــى عليــه ونظــرا إلقــراره 
بحيــازة قطعــة احلشــيش املخــدر التــي تــزن ثاثــة جرامــات وأربعــة أعشــار 
اجلــرام ونصــف حبــة مــن حبــوب الكبتاجــون بقصــد االســتعمال، وبعــد 
االطــاع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي والــذي تضمــن إيجابيــة 
ــة للحشــيش املخــدر ومــادة اإلمفيتامــن وهمــا مــن املــواد املخــدرة  العين
املدرجــة يف جــداول نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ، 
وبعــد االطــاع علــى محضــر القبــض علــى املدعــى عليــه وبنــاء علــى املــادة 
الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وبنــاء علــى 
املــادة احلاديــة واألربعــن واملــادة السادســة واخلمســن مــن ذات النظــام ، 
وحيــث أنكــر املدعــى عليــه تســتره علــى مصــدر املضبوطــات التــي معــه 
واســتعد بالداللــة علــى مصــدر احلشــيش واحلبــوب احملظــورة والتعــاون 
مــع اجلهــات املختصــة يف ســبيل ذلــك ، لــكل مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي 
حيــازة املدعــى عليــه لقطعــة مــن احلشــيش املخــدر تــزن ثاثــة جرامــات 
وأربعــة أعشــار اجلــرام ونصــف حبــة مــن حبــوب الكبتاجــون احملظــورة 
بقصــد االســتعمال وقــررت مــا يلــي: أوال / تعزيــر املدعــى عليــه لقــاء 
حيازتــه لقطعــة احلشــيش املخــدر ونصــف احلبــة بســجنه ســتة أشــهر مــن 
ــه مــن الســفر  ــع املدعــى علي ــا / من ــة. ثاني ــخ إيقافــه يف هــذه القضي تاري
خــارج اململكــة مــدة ســنتن بعــد انتهــاء محكوميتــه. ثالثــا/ صرفــت 
النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام فيمــا يتعلــق بتعزيــر املدعــى عليــه لقــاء 
تســتره علــى املصــدر. ومبــا تقــدم حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــن 
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قــررا عــدم القناعــة فجــرى إفهامهمــا بأنــه ســيجري تســليمهما نســخة 
مــن احلكــم بتاريــخ 1433/7/14هـــ لتقــدمي اعتراضهمــا عليــه يف مــدة 
أقصاهــا ثاثــون يومــا مــن تاريخــه ثــم قــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى 
احلكــم بــدون الئحــة اعتراضيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/07/12هـــ. احلمــد 
هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/02/23 هـــ  فتحــت 
اجللســة بنــاء علــى خطــاب فضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف بالريــاض 
ــه قــرار  ــخ 1434/2/13هـــ واملرفــق ب املســاعد رقــم 332074366 وتاري
 3427337 رقــم  الثانيــة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب 
وتاريــخ 1434/2/2هـــ واملتضمــن مــا نصــه:« وبدراســة القــرار وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا باألكثريــة إعادتهــا ملاحظــة اآلتــي: أن 
التعزيــر احملكــوم بــه كثيــر لقلــة الكميــة احملــازة وعــدم وجــود ســوابق 
واألولــى معاملتــه مبوجــب املــادة )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واهلل املوفــق. عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة حفظهــم اهلل تعالــى أن 
احلكــم ليــس بكثيــر بــل كان وفقــا للحــد األدنــى مــن العقوبــة املقــررة 
علــى حيــازة املخــدرات ولــم يظهــر لنــا مــا يقتضــي التخفيــف علــى املدعــى 
عليــه طبقــا للمــادة املذكــورة وال يخفــى علــى أصحــاب الفضيلــة انتشــار 
العقوبــات  أن  للنظــر والشــك  املجتمــع بشــكل الفــت  اآلفــة يف  هــذه 
الرادعــة هــي مــن أكبــر األســباب بعــد توفيــق اهلل للحــد مــن هــذا البــاء 
وبالتالــي فازلــت علــى مــا حكمــت بــه وقــررت إعــادة املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف حســب التعليمــات وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد. حــرر يف 1434/2/23هـــ .
احلمــد هلل  وحــده وبعــد  فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة  الثانيــة  لتمييــز  
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القضايــا  اجلزائيــة  مبحكمــة  االســتئناف  بالريــاض  علــى املعاملــة 
الــواردة  مــن فضيلــة رئيــس  احملكمــة  العامــة  باخلــرج املكلــف برقــم 
34399161 وتاريــخ 1434/3/3هـــ املرفــق  بهــا القــرار  الصــادر  مــن 
فضيلــه القاضــي باحملكمــة  الشــيخ /....  املســجل  برقــم 3333785 
وتاريــخ 1433/7/13هـــ اخلــاص  بدعــوى املدعــي العــام ضــد /.... التهامه  
بقضيــه مخــدرات  علــى النحــو املوضــح بالقرار املتضمــن حكم فضيلته  
مبــا هــو مــدون  ومفصــل  بــه . وحيــث ســبق دراســة القــرار  وصــورة 
ــى  ــه عل ــه فضيلت ــى مــا أجــاب ب ــة وباالطــاع  عل ضبطــه  وأوراق  املعامل
قــرار الدائــرة رقــم 3427337 وتاريــخ 1434/02/02هـــ قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. 
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 رقم الصك :  33354788 تاريخه: 1433/06/5هـ  
رقم الدعوى:33402724

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
349320 تاريخه:1434/01/12هـ

وتعاطيهــا  الترويــج  بقصــد  محظــورة  حبــوب  حيــازة  مخــدرات- 
والشــروع يف ترويجهــا وتســتر علــى حيازتها-هــروب مــن رجــال األمــن- 
إقــرار- إثبــات بالقرائــن- عــدم إدانــة بالشــروع- نــزول عــن احلــد األدنــى 

للعقوبــة- انقضــاء الدعــوى العامــة بالعفــو.

1- قول اهلل تعالى: )) وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (( البقرة:195.
2- املواد )22( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

3- املــواد )3( )38( و)53( و)56( و)60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
العقليــة. واملؤثــرات 

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليهــم تتضمــن طلــب إثبــات إدانــة 
الثالــث بحيــازة حبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــن احملظــورة بقصــد الترويــج 
والثالــث  الثانــي  وإدانــة  نوعهــا  مــن  وتعاطيــه  ترويجهــا  يف  وشــروعه 
بالتســتر علــى حيــازة األول للمخــدر وإدانــة املدعــى عليهــم بالهــروب مــن 
رجــال األمــن، واحلكــم علــى الثالــث بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة 
واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
وبعقوبــة تعزيريــة لهــم علــى باقــي التهــم، مت االتفــاق مــع الثالــث علــى 
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شــراء حبــوب محظــورة فوافــق علــى ذلــك ويف الوقــت واملــكان احملددين 
الذوا  األمــن  رجــال  بوجــود  شــعروا  وملــا  والثانــي  األول  ومعــه  حضــر 
بالفــرار فقبــض عليهــم وبتفتيــش الثالــث شــخصيا عثــر بجيبــه علــى 
حبــة محظــورة، أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي إيجابيــة العينــة 
املرســلة لإلمفيتامــن، أقــر الثالــث أمــام احملكمــة بتعاطــي احلبــوب 
احملظــورة وبحيازتــه حلبــة محظــورة بقصــد التعاطــي وأنكــر أن يكــون 
قصــده الترويــج كمــا أنكــر بقيــة املدعــى عليهــم التهــم املنســوبة لهــم، 
طلبــت احملكمــة مــن املدعــي العــام تقــدمي بيناتــه وقــررت ســماع شــهادة 
شــهود محضــر القبــض فشــهدوا مبــا يثبــت دعــوى املدعــي فيمــا يخــص 
ــة املدعــى عليــه  احليــازة بقصــد الترويــج فقــط، قضــت احملكمــة بإدان
الثالــث بتعاطــي احلبــوب احملظــورة وحيازتهــا بقصــد الترويــج وقــررت 
جلــده ســتن جلــدة دفعــة واحــدة وســجنه ملــدة ســتة أشــهر وتغرميــه مبلــغ 
ألــف ريــال ومنعــه مــن الســفر مــدة ســنتن ومصــادرة املضبوطــات، كمــا 
قضــت بــرد طلــب املدعــي العــام إدانــة املدعــى عليــه الثالــث بالشــروع يف 
الترويــج والهــروب مــن رجــال األمــن لعــدم ثبوتهــا، وقضــت بــرد طلــب 
املدعــي العــام معاقبــة باقــي املدعــى عليهــم النقضــاء الدعــوى بحقهمــا 
بعفــو ولــي األمــر، قنــع املدعــى عليــه الثالــث باحلكــم وعــارض املدعــي 
العــام عليــه، قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم بعــد 

ــر.                                                                                                               اإليضــاح األخي
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اجلزئيــة  احملكمــة  رئيــس    ........ أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مبحافظــة القطيــف ففــي يــوم الســبت املوافــق 1432/2/18هـــ حضــر 
واملوقــوف  الثالــث   عليــه  املدعــى  حلضــوره  وحضــر  العــام   املدعــي 
بتاريخ1431/11/1هـــ واحملــال لســجن محافظــة القطيــف ولــم يحضــر 
و   ).........( املدنــي  رقــم ســجله  ........ ســعودي  األول   عليهمــا  املدعــى 
الثانــي  ........ ســعودي رقــم ســجله املدنــي ).....( رغــم تبلــغ األول مبوعــد 
اجللســة بتاريــخ 1432/1/22هـــ عــن طريــق مأمــور اإلحضــار باحملكمــة 
وادعــى األول قائــًا إنــه مت االتصــال والتنســيق واالتفــاق بــن املدعــى 
ــى  عليــه الثالــث  وبــن املصــدر بواســطة الهاتــف اجلــوال رقــم ).....( وعل
مســمع مــن أحــد رجــال فرقــة مكافحــة املخــدرات علــى بيــع حبــوب 
مخــدرة مببلــغ مائــة ريــال وقــد حــدد املدعــى عليــه مــكان االســتام 
والتســليم علــى أن يكــون يف بوفيــة بالـــ ).....( بالقــرب مــن ).....( وبالفعــل 
عنــد وصــول املصــدر إلــى املــكان املتفــق عليــه حضــر املدعــى عليــه 
ومعــه شــخصن واقتربــوا مــن ســيارة املصــدر وعندمــا شــعروا بوجــود 
عليهــم  القبــض  وعنــد  بالفــرار  الذوا  املخــدرات  مكافحــة  رجــال 
الشــرعي  الكيمــاوي  التقريــر  أثبــت  حبــة  علــى  عثــر  وتفتيشــهم 
رقــم)4079 ك ش(وتاريخ1431/11/8هـــ إيجابيتهــا ملــادة اإلمفيتامــن 
املنبهــة بداخــل باكــت دخــان كان بجيــب املدعــى عليــه وبالقبــض علــى 
الشــخصن اللذيــن ارتكبــا الفــرار معــه اتضــح أن أحدهــم املدعــى عليــه 
الثانــي  واآلخــر املدعــى عليــه األول وباســتجواب املدعــى عليــه الثالــث 
اعتــرف بأنــه طلــب مــن املصــدر بــأن يحضــر لــه وأن املصــدر اتصــل عليــه 
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وكان يريــد حبــوب وقــال لــه عنــدك وأجابــه بقولــه نعــم تعــال و أن احلبــة 
تعــود لــه بقصــد التعاطــي وأنــه طلــب مــن املصــدر احلضــور وأنــه يتعاطــى 
احلبــوب املنبهــة وأنــه يحــوز الهاتــف نفســه الــذي متــت املكاملــة مــن خالــه 
واالتفــاق بينــه وبــن املصــدر وباســتجواب املدعــى عليــه أفــادا بأنهمــا 
ذاهبــن إلــى البوفيــة مــن أجــل العشــاء وحضــر شــخص ذهب إليــه املدعى 
عليــه الثالــث وبعــد ذلــك قبــض عليهــم ولــم يهربــا وقــد انتهــى التحقيــق 
إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليهــم بحيــازة املدعــى عليــه الثالــث حبــة 
واحــدة مــن احلبــوب املنبهــة احملظــورة بقصــد الترويــج والشــروع بترويجها 
وتعاطيــه لنوعهــا وتســتر املدعــى عليــه الثانــي واألول علــى املدعــى عليــه 
ــه املخــدرات وهروبهــم جميعــًا مــن رجــال الضبــط  الثالــث الــذي بحوزت
اجلنائــي وذلــك لألدلــة والقرائــن املوضحــة يف الائحــة وبالبحــث عمــا اذا 
لهــم علــى ســوابق جنائيــة مســجلة علــى  يعثــر  لــم  لهــم ســوابق  كان 
املســتوى العــام وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا أطلــب مــا 
يلــي:-أواًل: اثبــات حيــازة املدعــى عليــه الثالــث حبــة واحــدة مــن احلبــوب 
املنبهــة واحملظــورة بقصــد الترويــج والشــروع بترويجهــا وتعاطــي احلبــوب 
املخــدرة وفــق للفقرة)2(والفقرة)7(مــن املادة)3(مــن نظــام مكافحــة 
واجللــد  الســجن  بعقوبــة  أواًل:  يلــي:-  مبــا  عليــه  واحلكــم  املخــدرات 
والغرامــة وفــق الفقرة)1(مــن املــادة )38(مــن النظــام ومراعــاة الفقــرة 
مــن  2-منعــه  األشــد.  العقوبــة  بشــأن  النظــام  )62(مــن  املــادة  )1(مــن 
الســفر وفــق الفقرة)1(مــن املادة)56(مــن النظام املشــار إليه. 3-مصادرة 
هاتفــه اجلــوال الســتخدامه باجلرميــة وفــق الفقــرة رقم)1(مــن املــادة)53(
مــن النظــام ورقمــه املصنعي).(وعــدم صــرف شــريحة اجلــوال املســتخدم 
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رقــم)9798( الداخليــة  وزيــر  ســمو  لتعميــم  وفقــًا  املتهــم  لنفــس 
اجلنائــي  الضبــط  رجــال  مــن  هروبهــم  ثانيــًا:  وتاريخ1429/2/10هـــ. 
وتســتر املدعــى عليهمــا م علــى املدعــى عليــه الثالــث بحيــازة املخــدرات 
واحلكــم عليهــم بعقوبــة تعزيريــة تزجرهــم وتــردع غيرهــم والتشــديد 
علــى املدعــى عليــه الثالــث وفــق الفقرة)ج(مــن املادة)38(مــن النظــام 
علــى  وبعرضهــا  دعــواي  هــذه  مخــدرة  حبــوب  احملــازة  املــادة  لكــون 
املدعــى عليــه احلاضــر أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتصــال 
أحــد األشــخاص بــي علــى هاتفــي ذي الرقــم املشــار إليــه أعــاه صحيــح 
أمــا مــا ذكــره مــن اتفاقــي معــه علــى بيــع حبــوب مخــدرة فغيــر صحيــح 
والصحيــح أنــه ســألني عــن مــكان وجــودي فأخبرتــه أننــي ذاهــب لتناول 
العشــاء رفقــة املدعــى عليهمــا اآلخريــن عنــد بوفيــه فقــال ســأحضر لــك 
وفعــًا حضــر ثــم داهمتنــا فرقــة املكافحــة ولــم أهــرب منهــم وقــد عثــر 
بحوزتــي علــى حبــة واحــدة مــن احلبــوب املنبهــة احملظــورة وهــي تعــود لــي 
بقصــد االســتعمال الشــخصي وأنــا أتعاطــى هــذه احلبــوب بســبب ظــروف 
عملــي التــي تســتدعي الــدوام الليلــي هكــذا أجــاب وأثنــاء اجللســة حضر 
املدعــى عليهمــا وبعــرض الدعــوى عليهمــا أجــاب كل واحــد منهمــا 
مبفــرده قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن اتفــاق املدعــى عليــه مــع أحــد 
مصادرهــم عــن طريــق الهاتــف علــى بيــع حبــوب محظــورة وأنــه واعــده 
عنــد البوفيــه ال علــم لــي بــه هكــذا أجابــا فجــرى ســؤال املدعــي العــام 
ألديــه بينــة علــى دعــواه قــال نعــم وهــي 1-محضــر القبــض املــدون علــى 
الصفحتــن رقم)2-3(مــن دفتــر التحقيــق املرفــق علــى اللفــة رقــم)1(. 
2-ماجــاء بأقــوال املدعــى عليهــم املنــوه فيهــا املدونــة علــى الصفحــات 
الكيمــاوي  3-التقريــر  رقــم)7(.  لفــة  التحقيــق  دفتــر  رقم)1-7(مــن 
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باللفــة  املرفــق  ش(وتاريخ1431/7/8هـــ  ك  رقــم)4079  الشــرعي 
رقــم)12(.ويف جلســة أخــرى بتاريخ1432/3/24هـــ حضــر املدعــي العــام 
واملدعــى عليهمــا ولــم يحضــر املدعــى عليــه وبتصفــح املعاملــة جــرى 
االطــاع علــى محضــر القبــض املشــار إليــه يف اجللســة املاضيــة فوجدتــه 
يتضمــن أنــه مت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــي علــى الرقــم)........(
علــى مســمع مــن اجلنــدي فقــال املصــدر أبــي أغــراض فأجــاب أشــوف 
الرجــال وأكلمــه وبعــد عشــر دقائــق ورد اتصــال مــن للمصــدر يقــول 
ــه التــي بجــوار ).....( كمــا  ــه األغــراض موجــوده تعــال لــي يف البوفي في
تضمــن احملضــر وقــوف الســيارة بجــوار البوفيــه املذكــورة وتقــدم ثاثــة 
أشــخاص أحدهــم وقــف علــى شــباك الســائق وأحدهــم بجانــب بــاب 
النكشــاف  هروبهــم  مــن  وخوفــًا  يراقــب  بجوارهــا  وآخــر  الراكــب 
ســيارة الفرقــة ثــم االقتــراب منهــم وقــام الثاثــة بالهــرب داخــل احلــي 
املظلــم وبضبطهــم عثــر يف جيــب بنطــال علــى بكــت دخــان بداخلــه حبــة 
ــح  ــم يت واحــدة يشــتبه أن تكــون مــن حبــوب الكبتاجــون احملظــورة ول
الوقــت الــكايف لعمليــة االســتام والتســليم ولــم يعثــر علــى اجلــوال. كما 
جــرى االطــاع علــى أقــوال املدعــى عليــه حتقيقــًا فوجدتهــا تتضمــن س/
هــذا املــكان هــو نفســه الــذي اتفقــت مــع املصــدر ملقابلتــه فيــه؟ ج/هــو 
اتصــل علــي وكان يريــد حبــوب وقــال عنــدك فقلــت لــه نعــم تعــال. س/
هــل كنــت تريــد تســليمه احلبــة التــي ضبطــت بحوزتــك؟ ج/ال فقــط قلــت 
لــه تعــال. كمــا جــرى االطــاع علــى أقــوال املدعــى عليهمــا فوجدتهــا 
تتضمــن نفــي علمهــم بوجــود احلبــوب مــع املدعــى عليــه ونفــى الهــرب 
ونفــي علمهــم بــأن يبيــع احلبــوب كمــا جــرى االطــاع علــى التقريــر 
الكيمــاوي املشــار إليــه بالدعــوى وبعــرض مــا تضمنــه محضــر القبــض 
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علــى املدعــى عليــه  أجــاب قائــًا مــا تضمنــه احملضــر مــن اتصــال املصدر 
بــي علــى اجلــوال املذكــور صحيــح لكنــه لــم يكــن يســئل عــن حبــوب 
وأخبرتــه أننــي بالـــ ).....( متجــه للبوفيــه ثــم اتصلــت بــه بعــد عشــر دقائــق 
تقريبــًا وقلــت لــه وينــك مــا جيــت فقــال أنــه قريــب ثــم حضــر ومــا تضمنــه 
احملضــر مــن قيــام املدعــى عليهمــا باملراقبــة وكــذا مــا ذكر مــن هروبنا 
داخــل احلــي فإنــه غيــر صحيــح ولــم أهــرب وإمنــا الــذي هــرب هــو واجلــوال 
الــذي جــرى االتصــال منــه صــادره أعضــاء الفرقــة أثنــاء القبــض وفعــًا 
لــم يكــن املدعــى عليهمــا علــى علــم باالتصــاالت التــي متــت وال بحيازتــي 
للحبــة احملظــورة وبطلــب ســماع شــهادة الفرقــة حضــر ........ ســعودي رقم 
ســجله املدنــي )......( وعــرف بنفســه بأنــه يعمــل رقيــب بــإدارة مكافحــة 
أعضــاء  مــع  حضــرت  قــد  أننــي  أشــهد  قــال  وباستشــهاده  املخــدرات 
الفرقــة يف املوقــع املذكــور وشــاهدت املصــدر حضــر للموقــع لوحــده 
يقــود ســيارة صغيــرة أظنهــا ).....( وتوقــف وحضــر لــه ثاثــة أشــخاص 
أحدهــم وقــف عنــد بــاب الســائق والثانــي عنــد الراكــب والثالــث علــى 
الرصيــف فاقتربــت ســيارة املكافحــة التــي كنــت فيهــا ونزلنــا مــن 
الســيارة للقبــض فهــرب أحــد الثاثــة وال أعــرف بالضبــط ألن الوقــت 
ليــل واالثنــان اآلخــران لــم يهربــا وقبــض عليهمــا يف املوقــع وأنــا تبعــت 
الشــخص الهــارب وقبضــت عليــه علــى بعــد خمســمائة متــر تقريبــًا داخــل 
احلــي وبتفتيــش الهــارب لــم يعثــر معــه علــى شــيء و ســمعت أنــه عثــر علــى 
حبــة مــع أحدهــم وال أعرفــه بالضبــط ولــم أســمع املكاملــة التــي دارت 
ــه هــذه شــهادتي وبعــرض الشــاهد وشــهادته  بــن املصــدر واملدعــى علي
علــى املدعــى عليهمــا احلاضريــن قــاال أمــا الشــاهد فــا نقــول فيــه شــيئًا 
وشــهادته صحيحــه عليــه فقــد أفهمــت املدعــي العــام بإحضــار باقــي 



20

أعضاء الفرقة لسماع شهادتهم ويف جلسة أخرى بتاريخ1432/4/16هـ 
حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليهــم ونظــرًا لــورود تعميــم ســمو النائــب 
الثانــي لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة رقــم)18749( بتاريــخ 
رقــم)أ/25( الكــرمي  األمــر  علــى  املبنــي  1432/3/28هـــ 
الســعودين  الســجناء  إعفــاء  املتضمــن  وتاريخ1432/3/20هـــ 
احملكومــن واملوقوفــن واملطلقــن بالكفالــة يف اجلرائــم غير الكبيرة 
فقــد رفعــت املعاملــة لطلــب اإلفــادة عــن شــمول هــذه الدعــوى بتعليمــات 
بكفالــة   .. عليــه  املدعــى  عــن  باإلفــراج  األمــر  قــررت  كمــا  العفــو 
اجللســة  افتتحــت  بتاريخ1433/7/1هـــ  أخــرى  جلســة  ويف  حضوريــة 
بحضــور املدعــي العــام و املدعــى عليــه و قــد عــادت املعاملــة بكتــاب 
ســعادة مديــر مكافحــة املخــدرات بالدمــام برقــم5516/1/3/15يف 
1433/5/29هـــ وبرفقهــا محاضــر أعضــاء جلنــة العفــو املتضمنــة شــمول 
العفــو للمدعــى عليهمــا و فجــرى ســؤال املدعــي العــام عــن معدي محضر 
أخــرى  جلســة  ويف  بقيتهــم  إلحضــار  مهلــة  أطلــب  فقــال  قبــض 
بتاريخ1433/7/14هـــ حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر املدعــى عليــه أو 
يبــدي عــذرًا كمــا حضــر الشــاهد ........ ســعودي رقــم ســجله املدنــي 
املخــدرات  مكافحــة  بــإدارة  أول  جنــدي  بانــه  بنفســه  وعــرف   ).....(
بالدمــام وأحــد املوقعــن علــى محضــر القبــض وباستشــهاده قــال أشــهد 
بأنــه قبــل أكثــر مــن ســنة تبلغنــا عــن طريــق أحــد املصــادر عــن قيــام 
املدعــى عليــه بترويــج حبــوب الكبتاجــون واســتعد املصــدر بــأن يتعــاون 
يف القبــض عليــه وفعــًا قــام باالتصــال علــى بجهــاز جــوال علــى مســمع 
منــي وطلــب منــه أغــراض مبائــة)100( ريــال وســمعت يواعــده عنــد بوفيه 
بجــوار مجمــع جتــاري يف الـــ ).....( ثــم ذهبــت مــع الفرقــة للمراقبــة مــن 
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ــة بجــوار  ــم أذهــب مــع املصــدر وشــاهدت ســيارة املصــدر واقف ــد ول بعي
البوفيــه ولــم أشــاهد تفاصيــل االســتام أو التســليم وحينمــا أعطيــت لنــا 
ــا ومت القبــض  ــن هرب اإلشــارة للقبــض كان مــع املتهــم شــخصن آخري
عليهمــا جميعــًا وال أذكــر التفاصيــل بعــد ذلــك علمــًا بأنــه بعــد عودتنــا 
لــإلدارة مت مطابقــة الرقــم الــذي اتصــل بــه املصــدر علــى جــوال املقبــوض 
مزكيــن  العــام  املدعــي  مــن  فطلبــت  شــهادتي  هــذه  فتطابقــا  عليــه 
للشــاهد فأحضــر فشــهد بعدالــة وثقــة الشــاهد وطلــب املدعــي العــام 
ــة إلحضــار مزكــي آخــر ويف جلســة أخــرى بتاريخ1433/7/20هـــ  مهل
حضــر املدعــي العــام كمــا حضــر املدعــى عليه وبعرض شــهادة الشــاهد 
يف اجللســة املاضيــة عليــه قــال أمــا الشــاهد فــا أعرفــه وال أقــول فيــه 
شــيئًا وأمــا شــهادته فمــا ذكــره مــن االتصــال واملواعــدة صحيــح لكنــه 
لــم يطلــب منــي أغــراض. كمــا حضــر وشــهد بعدالــة وثقــة الشــاهد 
ســؤال املدعــي العــام ألديــه زيــادة بينــة علــى دعــوى الشــروع يف الترويــج 
والهــروب قــال ليــس لــدي ســوى مــا قدمــت فبنــاء علــى مــا تقــدم وحيــث 
تتلخــص دعــوى املدعــي العــام يف اتهــام املدعــى عليــه بحيــازة حبــة مــن 
احلبــوب املنبهــة احملظــورة بقصــد الترويــج والشــروع يف ترويجهــا وتعاطيه 
ــى املدعــى عليــه وهروبهــم  لنوعهــا وتســتر املدعــى عليهمــا اآلخريــن عل
جميعــًا مــن رجــال الضبــط اجلنائــي والختصــاص هــذه احملكمــة بنظــر 
هــذه الدعــوى بنــاء علــى املــواد)131،128( مــن نظام اإلجــراءات اجلزائية 
وإلقــرار املدعــى عليــه باتصــال أحــد األشــخاص بــه علــى هاتفــه ذي 
الرقــم املشــار لــه يف الدعــوى ومواعدتــه لــه يف املــكان الــذي قبــض عليــه 
ــة واحــدة  ــازة حب ــوب املنبهــة احملظــورة وبحي ــه وإلقــراره بتعاطــي احلب في
منهــا ولتظافــر عــدد مــن القرائــن علــى أن احليــازة كانت لغــرض الترويج 
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منهــا: 1-ماتضمنــه محضــر البــاغ املــؤرخ 1431/11/1هـــ املــدون علــى 
ص )1( ملــف مرفــق لفــة )1( املتضمــن ورود بــاغ عــن قيــام املدعــى عليــه 
بترويــج حبــوب الكبتاجــون احملظــورة 2- مــا تضمنــه محضــر القبــض 
حبــوب  وطلبــه  عليــه  باملدعــى  املكافحــة  أحــد مصــادر  اتصــال  مــن 
محظــورة ومواعــدة املدعــى عليــه لــه. 3- ماجــاء يف أقــوال املدعــى عليــه 
حتقيقــًا مــن إقــراره باتصــال شــخص يريــد حبــوب ومواعدتــه لــه. ونظــرًا 
لعــدم ثبــوت قيــام املدعــى عليــه باســتام الثمــن أو تســليم احلبــوب املنبهــة 
احملظــورة محــل االتفــاق بــل وعــدم العثــور عليهــا معــه ممــا ينتفــي معــه 
املواعــدة  وحصــول   ، الترويــج  جرميــة  ارتــكاب  يف  الشــروع  وصــف 
ــًا فحســب  ــه يعــد عمــًا حتضيري ــة واحلضــور للموقــع املتفــق علي الهاتفي
وليــس شــروعًا يف ارتــكاب اجلرميــة إذ الشــروع يســتلزم ارتــكاب فعــل 
يعتبــر يف ذاتــه جــزءًا مــن األجــزاء املكونــة للركــن املــادي للجرميــة وهــو 
االســتام والتســليم أو يــؤدي إليهــا حــااًل ومباشــرة وهــذا مالــم يحصــل 
ولعــدم إقامــة املدعــي العــام بينــة موصلــة علــى دعــوى الهــروب التــي 
أنكرهــا املدعــى عليــه وأكــد ذلــك مــا جــاء يف شــهادة عضــو الفرقــة 
أمــام هــذه احملكمــة ونظــرًا ألن مــا أقــدم عليــه املتهــم مــن تعاطي احلبوب 
املنبهــة احملظــورة وحيازتهــا فعــل محــرم شــرعًا ملــا تســببه هــذه احلبــوب 
مــن أضــرار صحيــة بالغــة واهلل تعالــى يقــول )) وال تلقــوا بأيديكــم إلــى 
التهلكــة (( البقــرة اآليــة:195 كمــا أنــه فعــل مجــرم وفقــًا للمادة)3(مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لهــذا كلــه فقــد ثبــت 
ــة املدعــى عليــه احلاضــر باآلتــي: أواًل: تعاطــي احلبــوب املنبهــة  لــدي إدان
املنبهــة احملظــورة  احلبــوب  مــن  واحــدة  حبــة  حيــازة  ثانيــًا:  احملظــورة. 
بقصــد الترويــج مبقابــل و نظــرًا لقلــة الكميــة احملــازة وعــدم وجــود 
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ســوابق علــى املدعــى عليــه وبنــاء علــى املواد)38،60،56،53(مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات فقــد حكمــت عليــه باآلتــي: أوال: جلــده ســتن 
ألــف ريــال  ثانيــًا: تغرميــه  التعاطــي.  جلــدة دفعــة واحــدة تعزيــرًا علــى 
وســجنه ســتة أشــهر ومصــادرة هاتفــه اجلــوال ذي الرقــم املصنعــي ).....( 
الســفر خــارج  مــن  أخــرى ومنعــه  مــرة  لــه  والشــريحة وعــدم صرفهــا 
اململكــة مــدة ســنتن تعزيــرًا لــه علــى احليــازة. ورددت طلــب املدعــي 
العــام معاقبــة املدعــى عليــه علــى الشــروع يف الترويــج والهــروب مــن رجال 
األمــن لعــدم ثبوتهــا كمــا رددت طلــب معاقبــة املدعــى عليهمــا النقضــاء 
نظــام  للمادة)22(مــن  وفقــًا  وذلــك  األمــر  ولــي  بعفــو  الدعــوى بحقهــا 
اإلجــراءات اجلزائيــة وبإعــان احلكــم قنــع بــه املدعــى عليه وقــرر املدعي 
العــام اعتراضــه وطلــب رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف دون تقــدمي 
الئحــة، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. احلمــد 
باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  فقــد  وبعــد  هلل 
الشــرقية وبرفقهــا القــرار رقم33432328يف1433/10/21هـ املتضمن: 
ــة واحــدة مــن  ــازة حب ــه بحي ــة املدعــى علي ــت إدان ــه أثب لوحــظ أن فضيلت
احلبــوب احملظــورة لقصــد الترويــج مبقابــل واملدعــى عليــه منكــر ملــا 
أثبتــه فضيلتــه حيــث أن مــا قدمــه املدعــي العــام مــن بينــة ال يكفــي 
إلثبــات مــا حكــم بــه فضيلتــه أ. هـــ. فأجيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن 
املدعــى عليــه وإن أنكــر قصــد الترويــج إال أن قرائــن عديــدة جعلــت 
إليــه يف احلكــم مــن أن احليــازة  مــا توصلــت  إلــى  احملكمــة تطمئــن 
كانــت لغــرض الترويــج فاملدعــى عليــه أقــر حتقيقــًا باتصــال املصــدر بــه 
ــه احلضــور يف املــكان الــذي  ــب من ــه قــال عنــدي وطل لطلــب حبــوب وأن
قبــض عليــه فيــه كمــا أن شــهادة عضــو املكافحــة تؤكــد ذلــك وقــد 
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عثــر مــع املدعــى عليــه يف املوقــع املتفــق عليــه علــى إحــدى هــذه احلبــوب 
وال يخفــى علــى أصحــاب الفضيلــة أن للقاضــي ســلطة تقديريــة يف تقدير 
ــي مــا  ــم يظهــر ل ــه باحلكــم فل ــة ونظــرًا لقناعــة املدعــى علي ــوت األدل ثب
يوجــب العــدول عمــا حكمــت بــه وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
الــه وصحبــه وســلم. احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا رئيــس احملكمــة 
محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  فقــد  القطيــف  مبحافظــة  اجلزائيــة 
يف   349325 رقــم  القــرار  وبرفقهــا  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف 
1434/1/12هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإليضــاح األخيــر 

و للبيان أحلق يف 1434/2/3هـ.
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مخــدرات - حيــازة حشــيش بقصــد الترويــج والتعاطــي - تســتر- حيــازة 
أدوات عليهــا آثــار احلشــيش - ســيجارة بهــا حشــيش - قيــادة ســيارة 

حتــت تأثيــر املخــدر - تعزيــر بالســجن واجللــد.

1- قوله تعالى ) وتعاونوا على البر و التقوى ( 
2- قولــه تعالــى ) إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة يف الذيــن آمنــوا 

لهــم عــذاب أليــم (
واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   56 املــادة  و   )41( املــادة   -3

لعقليــة  ا

الئحــة الدعــوى العامــة ضــد ثاثــة أشــخاص بتوجيــه االتهــام إلــى األول 
بحيازة كمية من احلشــيش املخدر ومشــرط و مقص  بها آثار احلشــيش 
بقصــد الترويــج والتعاطــي و حيــازة ســيجارة ملفوفــة ثبــت احتوائهــا علــى 
املــادة الفعالــة للحشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي و تعاطيــه لهــا  و للثانــي 
ــى احلشــيش  ــا عل ــت احتوائه ــع ســيجارة ملفوفــة ثب ــازة حشــيش و بي بحي
وإلــى  املركبــة  قيــادة  أثنــاء  لهــا  تعاطيــه  و  التعاطــي  بقصــد  املخــدر 
الثالــث بالتســتر عليهمــا، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليهــم و 
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احلكــم علــى األول بالســجن و اجللــد و الغرامــة و املنــع مــن الســفر و علــى 
الثانــي بالســجن و املنــع مــن الســفر و علــى الثالــث بعقوبــة تعزيريــة لقــاء 
تســتره علــى األول و الثانــي، واثبــات قيــادة الثانــي للســياره حتــت تأثيــر 
املخــدر وإفهامــه بــأن عقابــه عائــد لولــي األمــر، مت القبــض علــى املدعــى 
عليهــم بعــد مشــاهدة األول يســتلم مــن الثانــي و الثالــث و تبــن أن مــا 
اســتلمه حشــيش مخــدر،  وقــد مت ســماع الدعــوى يف حــق املدعــي عليــه 
األول  كونــه ســجن أمــا املدعــى عليهمــا الثانــي و الثالــث فلــم يحضــرا 
باحليــازة  عليــه  املدعــى  إقــرار  إرجــاء احلكــم حلــن حضورهمــا،  ومت 
توجيــه  الترويــج،  وإنــكاره  الشــخصي  االســتخدام  منهــا  والقصــد 
الشــبهة للمدعــى عليــه بالترويــج لوجــود املشــرط واملســطرة معــه وكبــر 
الكميــة، إثبــات إدانــة املدعــى عليــه بالتعاطــي، إقامــة حــد املســكر 
علــى املدعــى عليــه، تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد و املنــع مــن 

الســفر، تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف 

ــا .....   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
 33405805 برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
 331123077 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/06/16 وتاريــخ 
وتاريــخ 1433/06/15 هـــ  ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1433/07/01 
العــام  املدعــي  : 07  وفيهــا حضــر   الســاعة 30  اجللســة  افتتحــت  هـــ 
بصفتــي مدعيــا عامــا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة جــدة أدعــي علــى  
....... )21( عامــًا ســعودي اجلنســية مبوجــب رقــم )........( املهنــة  موظــف 
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خــاص  متعلــم موقــوف بالســجن العــام مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف رقــم 
)هـــ م28419/5/2( وتاريــخ 1433/4/26هـــ اســتنادًا للقــرار الــوزاري 
نظــام  مــن  املــادة )112(  املبنــي علــى  رقــم )1900( يف 1428/7/9هـــ 
اإلجــراءات اجلزائيــة و...... )21( عامــًا ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب  
الهويــة الوطنيــة رقــم )......( ، املهنــة موظــف خــاص متعلــم مفــرج عنــه 
بالكفالــة احلضوريــة بتاريــخ 1433/4/26هـــ مبوجــب أمــر اإلفــراج رقــم 
)هـــ م28063/5/2( وتاريــخ 1433/4/25هـــ اســتنادًا للمــادة )120( مــن 
نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة و........ )28( عامــًا ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الهويــة الوطنيــة رقــم ).........( املهنــة موظــف خــاص متعلــم مفــرج عنــه 
أمــر اإلفــراج  بتاريــخ 1433/4/25هـــ مبوجــب  بالكفالــة احلضوريــة  
رقــم )هـــ م28063/5/2( وتاريــخ 1433/4/25هـــ اســتنادًا للمــادة )120( 
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة املقبــوض عليهــم بتاريــخ 1433/4/23هـــ 
وردت إخباريــه مــن أحــد املتعاونــن مفادهــا أن املدعــى عليــه األول يــروج 
احلشــيش املخــدر و يســتخدم  لهــذا الغــرض مركبــه مــن نــوع هونــداي 
يســتطيع  وال  هاتفــه  رقــم  يعــرف  ال  ....(وأنــه   ...( رقــم  اللوحــة  حتمــل 
الشــراء منــه ، وعليــه مت رصــد حتركاتــه ويف تلــك األثنــاء حضــرت 
ــادة الثانــي وبرفقــه الثالــث ، وتوقفــت  ــه مــن نــوع  كامــري بقي مركب
ــذي شــوهد بأخــذ شــيء مــن ســيارته ويســتقل  ــة األول ال بجــوار مركب
ــي برفــق الثالــث ومبتابعتهــم والقبــض عليهــم ضبــط مــع  ــة الثان مركب
الثانــي : ربــع ســيجارة تــزن )0.2( عشــري اجلــرام يشــتبه أن تكــون 
مخلوطــة مبــادة حشــيش مخــدر وشــوهد األول : يرمــي ســيجارة حتــت 
قدميــه تــزن )0.2( عشــري اجلــرام يشــتبه أن تكــون حشــيش مخــدر 
، ومبناقشــتهم عــن مصــدر احلشــيش املخــدر أفــاد الثانــي بــأن األول 
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قــام بإهدائــه ســيجارة احلشــيش املخــدر فأنكــر األول ذلــك وبســؤال 
األول عــن مقــر ســكنه ومركبتــه أنكــر وجــود مســكن أو مركبــه 
لــه وباصطحابــه للمركبــه ........ التــي كان يســتقلها وبفتحهــا مبفتــاح 
كان بحوزتــه وتفتيشــها وجــد علــى املقعــدة األماميــة قطعــة بلــغ وزنهــا 
)53( ثاثة وخمســن جرامًا يشــتبه أن تكون احلشــيش املخدر ومشــرط 
ومســطرة عليهــا آثــار مــادة احلشــيش املخــدر وأثبــت التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي رقم )1553/ك ش م( لعام 1433هـ إيجابية العينات من املواد 
املضبوطــة واملرســلة للتحليــل ملــادة احلشــيش املخــدر واحتــواء العينــات 
)أ،ب،ج،د،هـــ( علــى املــادة الفعالــة لــه املدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة 
ــة باســتجواب  )أ( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقلي
األول : أقــر بحيــازة مــا مت ضبطــه معــه وعائديتهــا لــه بقصــد التعاطــي 
وأقــر بحيــازة املشــرط لتقطيــع احلشــيش املخــدر للتعاطــي وبتعاطيــه مــن 
احلشــيش املخــدر املضبــوط ولنوعــه ســابقًا باســتجواب الثانــي : أقــر 
بحيــازة ســيجارة تــزن )0.2( عشــري اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر بقصــد 
التعاطــي وتعاطيــه منهــا ولنوعهــا ســابقًا وأســفر التحقيــق بتوجيه االتهام 
مــادة احلشــيش  مــن  إلــى األول بحيــازة )53( ثاثــة وخمســن جرامــًا 
املخــدر ومشــرط ومســطرة عليهمــا آثــار ثبــت إيجابيتهــا لــذات املــادة 
ــزن )0.2(  ــع  ســيجارة ملفوفــة ت ــه رب ــج والتعاطــي وحيازت بقصــد التروي
عشــري اجلــرام ثبــت احتوائهــا علــى املــادة الفعالــة للحشــيش املخــدر 
بقصــد التعاطــي وتعاطيــه منهــا ولنوعهــا ســابقًا والــى الثانــي بحيــازة ربــع 
ــى املــادة  ســيجارة ملفوفــة تــزن )0.2( عشــري اجلــرام ثبــت احتوائهــا عل
الفعالــة للحشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيــه منهــا أثنــاء قيادتــه 
املركبــة وتعاطيــه لنوعهــا ســابقًا والــى الثالــث  بالتســتر عليهمــا وذلــك 
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لألدلــة والقرائــن التاليــة مــا ورد يف اعترافــا األول والثانــي املــدون بدفتــر 
التحقيــق املرفــق لفــة )29( مــا ورد بشــهادة الشــهود الــواردة يف محضــر 
الضبــط املنــوه عنــه املرفــق لفــة )1( مــا ورد يف التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــة )37( كبــر حجــم الكميــة املضبوطــة 
مــع األول واإلخباريــة الــواردة عنــه وضبط أداة املســطرة مبركبته والتي 
عــادة مــا يســتخدمها املروجــن يف عملياتهــم قرائــن علــى أن مــا ضبــط 
كان معــدًا للترويــج أيضــًا وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهــم وهــم 
بكامــل أهليتهــم املعتبــرة شــرعًا مــن األفعــال احملرمــة شــرعًا واملجرمــة 
نظامــًا طبقــًا للمــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ 
ــادة  ــًا للمادتــن )41،38( مــع مراعــاة مــا ورد بامل ،واملعاقــب عليهــا وفق
)62( مــن ذات النظــام لــذا فإننــي أطلــب إثبات ما أســند إليهم ومعاقبتهم 
والغرامــة  واجللــد  بالســجن  التاليــة  والتكميليــة  األصليــة  بالعقوبــات 
لقــاء مــا أســند لــألول اســتنادًا للفقــرة )1( مــن املــادة )38( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه بالســجن لقــاء مــا 
أســند للثانــي اســتنادًا للفقــرة )1( مــن املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه منعهمــا مــن الســفر خلــارج 
اململكــة بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ عقوبتهمــا وفقــًا للفقــرة )1( مــن املــادة 
)56( مــن نظــام املخــدرات املشــار إليــه كمــا اطلــب احلكــم علــى الثالــث 
بعقوبــة تعزيريــة لقــاء تســتره علــى األول والثانــي كمــا اطلــب إثبــات 
إدانــة الثانــي بقيــادة املركبــة حتــت تأثيــر املخــدر اســتنادًا للفقــرة )1( 
مــن املــادة )68( مــن نظــام املــرور الصــادر باملرســوم امللكي رقــم )م/85( 
وتاريــخ 1428/10/26هـــ وإفهامــه بــأن عقابــه عائــد لولــي األمــر مــن قبل 
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اجلهــة املختصــة وبعــرض مــاورد بدعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه 
احلاضــر باملجلــس الشــرعي أجــاب قائــا مــاورد يف دعــوى املدعــي العــام 
مــن توجيــه االتهــام لــي بحيــازة ثاثــة وخمســن جــرام مــن مــادة احلشــيش 
املخــدر ومشــرط ومســطرة بهــا أثــار احلشــيش املخــدر فصحيــح ولكــن 
ليــس بقصــد الترويــج والتعاطــي كمــا ورد يف دعــوى املدعــي العــام بــل 
بقصــد التعاطــي فقــط ومــاورد مــن حيازتــي ســيجارة تــزن عشــري اجلــرام 
حتتــوي علــى احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وأنــي أتعاطــى احلشــيش 
املخــدر مــن الســابق فصحيــح هــذا جوابــي علــى الدعــوى وبعــرض ذلــك 
ــه  ــه بين ــى املدعــي العــام قــال الصحيــح ماذكــرت وبســؤاله هــل لدي عل
علــى ماذكــرت قــال نعــم وبينتــي تتمثــل يف اعتــراف املتهمــن األول 
والثانــي املــدون بدفتــر التحقيــق املرفــق لفــة )29(شــهادة الشــهود الــواردة 
يف محضــر الضبــط املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )1(التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــة )37(كبــر حجــم الكميــه املضبوطــة 
مــع األول واإلخباريــة الــواردة عنــه وضبــط أداه املســطرة بســيارته والتــي 
عــادة مــا يســتخدمها املروجــن يف عملياتهــم قرائــن علــى أن مــا ضبــط 
كان معــدا للترويــج أيضــا عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وإقــرار املدعــى عليــه بحيــازة ســيجارة تــزن عشــري اجلــرام مــن 
احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيــه للحشــيش املخــدر فبنــاء على 
جميــع مــا تقــدم ونظــرا لضبــط املســطرة واملشــرط وبهــا أثــار احلشــيش 
لــه وحيــث  بعائديتهــا  وأقراراملدعــى عليــه  املدعــى عليــه  مــع  املخــدر 
أن مثــل تلــك األدوات يســتخدمها مروجــي احلشــيش يف العــادة ونظــرا 
ــام  ــه وحيــث أن مــا قــدم املدعــى الع ــة املضبوطــة بحوزت ــر الكمي لكب
مــن أدلــه وقرائــن ال يكفــي إلثبــات قصــد الترويــج وإمنــا يقــوى الشــبهة 
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ــر والتقــوى  ــى الب ــوا عل ــى )وتعاون ــه تعال ــع مــا تقــدم ولقول يف ذلــك وجلمي
وال تعاونــوا علــى اإلثــم والعــدوان ( وقولــه تعالــى )إن الذيــن يحبــون أن 
تشــيع الفاحشــة يف الذيــن آمنــوا لهــم عــذاب أليــم ( ولكــون هــذه اآلفــة 
مهلكــه للديــن مضيعــة للمــال والوقــت مدمــرة للعقــل ومفســدة للعــرض 
وجلميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي أدانــه املدعــى عليــه بحيــازة ثاثــة 
وخمســن جــرام مــن احلشــيش املخــدر وســيجارة تــزن عشــري اجلــرام 
جميعهــا مــن احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لنوعهــا مــن 
الســابق وقــوه الشــبهة يف حيــازة الكميــه املتقدمــة مــن احلشــيش بقصــد 
الترويــج وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك مبــا يلــي أوال ســجنه ملــده ســنتن 
اســتناد للمــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
ثانيــا ســجنه ملــده ســنه ونصــف وجلــدة ثاثمائــة ســوط علــى دفعــات 
كل دفعــة خمســن ســوطًا وبــن كل دفعــة والتــي تليهــا مــده ال تقــل 
عــن خمســة أيــام ودفعــة غرامــة ماليــه قدرهــا عشــرة األف ريــال نظيــر 
الشــبهة القويــة يف حيازتــه احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج ثالثــا منعــه 
مــن الســفر ملــده ثــاث ســنوات ونصــف وفقــا للمــادة )56( مــن النظــام 
املشــار إليهــا رابعــا جلــدة حــد املســكر ثمانــن ســوطًا دفعــة واحــدة 
نظيــر تعاطيــه للحشــيش املخــدر مــن الســابق  وأرجــأت احلكــم علــى 
املدعــى عليــه الثانــي والثالــث إلــى حــن حضورهــم وأمــرت املدعــي العــام 
بإحضارهــم وجــرى عرضــه علــى الطرفــن قــرار جميعــا عــدم القناعــة 
وطلبــا االســتئناف فأجبتهمــا لطلبهمــا وأفهمتهمــا مبقتضــى تعليمــات 
االســتئناف جــرى النطــق باحلكــم يف متــام الســاعة الســابعة وخمســة 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل ــاهلل التوفيــق وصل واربعــن دقيقــة صباحــا وب

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1433/07/01 هـــ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
ــاء املوافــق1433/11/3 هـــ افتتحــت  ــوم االربع مبحافظــة جــدة   ففــي ي
اجللســة الســاعة الثامنــة وحيــث وردتنــا املعاملــة مــن محكمة االســتئناف 
مبكــة املكرمــة برقــم 331828826 يف 1433/10/25 وبرفقهــا قــرار 
املاحظــة الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة برقــم 33432064 يف 
1433/10/21هـــ  نــص احلاجــة منــه )وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة تقــرر اعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة أنــه 
لــم يــرد اســم املدعــي العــام يف مســتهل الدعــوى وال يف اي جلســة مــن 
هــو  الضبــط كمــا  اســمه يف صــورة  ولــم يكتــب  القضيــة  جلســلت 
الواضــح مــن صــورة الضبــط املدرجــة كمــا انــه لــم يوضــح اســم املدعــى 
عليــه الــذي حضــر عنــد القاضــي وحكــم عليــه القاضــي وإن كان يفهم 
مــن اإلجابــة أنــه االول لكــن ذلــك ال يكفــي ألنــه جــاء خلــط يف اجابتــه 
فينبغــي ذكــر اســم املدعــى عليــه الــذي حضــر عنــد القاضــي وحكــم 
عليــه ملاحظــة ذلــك واهلل املوفــق( وموقــع ومختــم مــن اصحــاب الفضيلــة 
اعضــاء الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة وهــم كا مــن الشــيخ ..... والشــيخ  د..... 
والشــيخ ....... وعليــه فأجيــب اصحــاب الفضيلــة بأنــه نظــرا لوجاهــة 
ماذكــر فــإن اســم املدعــى عليــه هــو .... ورقــم تكليفــه مــن مرجعــه 
هــو 15832يف 1433/3/6هـــ وامــا املدعــى عليــه الــذي حضــر وحكــم 
عليــه هــو ...... وامــا املدعــى عليــه الثانــي والثالــث فلــم يحضــرا وأرجئــت 
احلكــم عليهــم الــى حــن حضورهــم وأمــرت املدعــي العــام بإحضارهــم  
جــرى قفلهــا يف متــام الســاعة الثامنــة والربــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد والــه وصحبــه وســلم.
ــا ....... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
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مبحافظــة جــدة   ففــي يــوم االحــد املوافق1434/1/4 هـ افتتحت اجللســة 
االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  وردتنــا  وحيــث  التاســعة  الســاعة 
وبرفقهــا  برقــم 332106911 يف 1433/12/22هـــ  املكرمــة  مبكــة 
قــرار املاحظــة الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة برقــم 33471121 
يف 1433/12/1هـــ  نــص احلاجــة منــه )وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة تقــرر اعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة ان 
فضيلتــه ذكــر ان اســم املدعــي عليــه هــو ...... حــن انــه ذكــر يف صــورة 
الضبــط  ان اســم املدعــي العــام ...... فعلــى فضيلتــه حتريــر الصــواب 
الفضيلــة  مــن اصحــاب  ومختــم  وموقــع  املوفــق(  واهلل  ذلــك  ملاحظــة 
اعضــاء الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة وهــم كا مــن الشــيخ  .... والشــيخ 
الفضيلــة  اصحــاب  ذكــره  عمــا  فأجيــب  وعليــه  د......  والشــيخ    ....
بــأن املدعــي العــام هــو ..... ورقــم تكليفــه مــن مرجعــه هــو 15832يف 
1433/3/6هـــ وامــا املدعــى عليــه فهــو ..... وقــد جــرى تصحيــح اخلطــأ 
الواقــع يف الســطر احلــادي عشــر مــن الصفحــة الرابعــة مــن القــرار عــن 
طريــق التقويــس عليــه يف اصــل القــرار وقــررت اعــادة كامــل اوراق 
ــة  ــراه اصحــاب الفضيل ــة الــى محكمــة االســتئناف التخــاذ مــا ي املعامل
............ قفلهــا يف متــام الســاعة التاســعة والربــع وصلــى اهلل وســلم علــى 

ــه وســلم.  ــه وصحب ــا محمــد وال نبين
وبعــد:  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  هلل  احلمــد 
مبحكمــة  الثالثــة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
علــى  االطــاع  منــا  جــرى  املكرمــة  مكــة  منطقــة  يف  االســتئناف 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة 
املســاعد رقــم34/10330  وتاريخ1434/1/20هـــ  املرفــق بهــا القــرار 
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الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ .... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بجــده 
برقــم33339772 وتاريــخ 1433/7/13هـــ  ، املتضمــن دعــوى املدعــي 
العــام ضــد/ .... ورفقــاه املتهــم يف مخــدرات احملكــوم مبــا دّون بباطــن 
القــرار وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم  بعــد االيضــاح االخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك :33445090تاريخه :1433/11/2هـ 
رقم الدعوى : 33410920

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3432597 تاريخه:1434/02/09هـ

لغــرض  املخــدر  احلشــيش  مــادة  مــن  قطعــة  حيــازة   - مخــدرات 
االســتعمال- تعاطــي ســيجارة وجــد حتتــوي علــى احلشــيش املخــدر- 
تســتر علــى مصــدر املخــدرات - إقامــة حــد املســكر - تعزيــر املدعــى عليــه 
بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر - عــدم البينــة علــى قيــادة الســيارة 

حتــت تأثيــر املســكر - صــرف نظــر.

املادة 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه بحيــازة قطعــة مــن احلشــيش املخــدر 
ــادة الســيارة حتــت  لغــرض االســتعمال واســتعماله لهــا مــن الســابق وقي
تأثيــر احلشــيش املخــدر وتســتره علــى مصــدر املخــدرات، وطلــب املدعــي 
العــام إثبــات مــا اســند إليــه بالعقوبــة الــواردة يف املــادة )41/1( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ومنعــه مــن الســفر والفصــل يف 
قيادتــه للســيارة حتــت تأثيــر تعاطــي احلشــيش املخــدر وبعقوبــة تعزيريــة 
لتســتره علــى مصــدر املخــدرات، مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد 
االشــتباه بــه واســتيقافه مــن قبــل الدوريــات األمنيــة وبتفتيشــه عثــر معــه 
علــى قطعــة مــن احلشــيش املخــدر، إقــراره باحليــازة للحشــيش املخــدر 
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لغــرض االســتخدام واســتخدامه للحشــيش املخــدر، وإنــكاره قيــادة 
الســيارة حتــت تأثيــر احلشــيش املخــدر عــدم وجــود بينــة للمدعــى العــام 
لقيــادة الســيارة حتــت تأثيــر احلشــيش إقامــة حــد املســكر علــى املدعــى 
عليــه، تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر، صــرف 
النظــر عــن إثبــات اإلدانــة بقيادة الســيارة وهو حتت تأثير املســكر لعدم 

ثبــوت موجبــه، تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف بالريــاض .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا د/ .......  القاضي يف احملكمة اجلزائية 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33410920 وتاريــخ 1433/06/18 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 331148189 وتاريــخ 1433/06/18 هـــ  ففــي يــوم 
الثاثــاء املوافــق1433/11/02 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 : 10  
وفيهــا حضــر املدعــي العــام ..... وقــدم الئحــة الدعــوى قائــا بصفـــتي 
مدعيـًا عامـًا يف دائـرة االدعـاء العـام مبدينة الرياض أدعـي على /........ 
26 ســنة ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).......( يقيــم 
مبدينــة الريــاض مفــرج عنــه بالكفالــة احلضوريــة. حيــث انــه بتاريــخ 
1432/12/20هـــ قبــض علــى املذكــور مــن قبــل دوريــات امــن الطــرق 
بــال.... اثــر االشــتباه بــه عندمــا كان يقــود ســيارة وبتفتيشــه عثــر علــى 
ــا )6( ســتة جرامــات يشــتبه ان تكــون مــن  ــغ وزنه ــون بل ــة الل ــة بني قطع
مــادة احلشــيش املخــدر داخــل جيــب البنطــال االيســر. واثبــت التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي رقــم )382 س 2( لعــام 1433هـــ احتــواء القطعــة 
علــى مــادة احلشــيش املخــدر. وبالتحقيــق مــع املدعــى عليه اعتــرف بحيازة 
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احلشــيش املخــدر املضبوطــة معــه لغــرض االســتعمال وبانــه يســتخدم 
ــه تعاطــى ســيجارة واحــدة  ــًا وان ــذ ســنة تقريب مــادة احلشــيش املخــدر من
قبــل القبــض عليــه . وقــد اســفر التحقيــق عــن اتهامــه بحيازتــه قطعــة 
بنيــة اللــون بلــغ وزنهــا )6( ســتة جرامــات مــن مــادة احلشــيش املخــدر 
ــادة الســيارة حتــت  لغــرض االســتعمال واســتعماله لهــا مــن الســابق وقي
ــى مصــدر املخــدرات وذلــك  تاثيــر تعاطــي احلشــيش املخــدر وتســتره عل

ــة : ــن التالي ــة والقرائ لألدل
1- اعترافــه واقــراره املــدون علــى الصفحــة رقــم )5( من ملف االســتدالل 

لفــة رقــم )1( .
2- ما جاء يف محضر القبض والتفتيش لفة رقم )4( .

3- التقرير الكيميائي الشرعي لفة رقم )19( .
وببحث سوابقه تبن عدم وجود سوابق مسجله عليه .

وحيــث ان مــا اقــدم عليــه املذكــور فعــل معاقــب عليــه شــرعا ونظامــا 
مبوجــب املــادة )2/3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( يف 1426/7/8هـــ ونظــام املــرور 
اطلــب  1428/10/26هـــ  )م/85(يف  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر 

اثبــات مــا اســند اليــه واحلكــم عليــه باالتــي :
1- اجراء املقتضى الشرعي لتعاطيه احلشيش املخدر .

ــة الــواردة يف املــادة )1/41( مــن نظــام املخــدرات واملؤثــرات  2- بالعقوب
العقليــة املشــار اليــه 

3- منعــه مــن الســفر بعــد تنفيــذ عقوبتــه وفقــا للمــادة )1/56( مــن ذات 
النظــام .

4- الفصــل يف قيادتــه للســيارة حتــت تاثيــر تعاطــي احلشــيش املخــدر 
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وفقــا لنظــام املــرور املشــار اليــه .
5- بعقوبة تعزيرية لتستره على مصدر املخدرات .

ــه ..... أجــاب قائــا مــا  ــى املدعــى علي وبعــرض دعــوى املدعــي العــام عل
ــي مــن قبــل دوريــات امــن   ذكــره املدعــي العــام صحيــح فقــد قبــض عل
الطــرق بـــ....... وقــد وجــدوا معــي قطعــة حشــيش وزنهــا ســتة جرامــات 
حزتهــا لغــرض االســتعمال فقــط وأنــا أدخــن احلشــيش وأثنــاء القبــض لــم 
ــوم وليــس  ــي بي أكــن مســتعما للحشــيش فآخــر مــرة قبــل القبــض عل
علــي ســوابق وال اعــرف املصــدر الــذي باعنــي احلشــيش هكــذا أجــاب 
وبســؤال املدعــي البينــة عــن دعــواه بتدخــن املدعــى عليــه احلشــيش أثنــاء 
القيــادة قــال ال بينــة لــي وقــد جــرى اطاعــي علــى أقوالــه يف املعاملــة 
ــه حــال  ــه قــوال أو إقــرارًا أن ــم أجــد ل ــه ول فوجدتهــا كمــا جــاء يف جواب
قيادتــه للســيارة كان حتــت تأثيــر احلشــيش املخــدر أو أي مســكر وقــد 
ــي الشــرعي رقــم )382 س 2(  ــر الكيميائ ــى التقري جــرى اطاعــي عل
لعــام 1433هـــ املتضمــن ايجابيــة القطعــة للحشــيش املخــدر ولــم أجــد 
لــه ســوابقا وقــد وجــدت انــه أوقــف يف 1432/12/20هـــ وأفــرج عنــه يف 
1432/12/22هــــ فبنــاء ملــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث صــادق 
املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي العــام واقــر بحيازتــه لســتة جرامــات 
مــن احلشــيش املخــدر لغــرض التعاطــي واقــر بتدخينــه احلشــيش وأنكــر 
قيادتــه للســيارة وهــو حتــت تأثيــر احلشــيش ولــم يقــدم املدعــي العــام 
ــة بذلــك فقــد ثبــت لــدي  ــه قــوال يف املعامل ــم أجــد ل ــى ذلــك ول ــة عل البين
مانســب للمدعــى عليــه مــن حيازتــه للحشــيش املخــدر البالــغ وزنــه ســتة 
جرامــات مــن احلشــيش املخــدر وتعاطيــه للحشــيش فقــط ونظــرا لقلــة 
الكميــة ولعــدم ســوابقه فقــد قــررت معاملتــه حســب املــادة الســتون مــن 
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نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وقــررت مايلــي اوال:ســجن 
املدعــى عليــه عشــرين يومــا حتســب منها فتــرة ايقافــة .ثانيا:جلده ثمانن 
جلــده حــد املســكر .ثالثا:جلــده أربعــن جلــده تعزيــر لقــاء تســتره علــى 
ــذي باعــه احلشــيش .رابعا:منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة  املصــدر ال
ســنتن اعتبــارا مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة ســجنه.رابعا:صرف النظــر عــن 
دعــوى املدعــي العــام إثبــات قيادتــه للســيارة وهــو حتــت تأثيــر تعاطــي 
احلشــيش ومبــا قــررت حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر 
اجلميــع عــدم القناعــة باحلكــم وطلــب اســتئنافه بــدون الئحــة اعتــراض 
فأجيــب لطلبهمــا . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/11/02هـــ
اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
الثالثــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 
331148189 وتاريــخ 1434/1/10هـــ  املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ....... املســجل برقــم 33445090  فضيل
وتاريــخ 1433/11/2هـــ  اخلــاص بدعــوى املدعــى العــام ضــد / ....... يف 
قضيــة مخــدرات علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة لــم يظهــر لألكثريــة مــا يوجــب املاحظــة علــى احلكــم مــع 
تنبيــه فضيلتــه إلــى ايضــاح القصــد مــن احليــازة يف اإلثبــات ماحظــة 
ــه  ــى ال ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ذلــك مســتقبًا . واهلل املوفــق وصل

وصحبــه وســلم.
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دعــوى املدعــي العــام ضــد أربعــة أشــخاص أحدهــم امــرأة مقيمــن إقامــة 
غيــر نظاميــة يحملــون بطاقــات بديلــة بطلــب إثبــات إدانتهــم بحيــازة 

 رقم الصك:3458629 تاريخه:1434/03/09هـ 
رقم الدعوى : 33420204

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34199739 تاريخه:1434/4/28هـ

مخــدرات - حيــازة الكوكايــن املخــدر لقصــد الترويــج - حيــازة ميــزان 
الكترونــي بــه آثــار مــادة مخــدرة بقصــد الترويــج - اشــتراك يف تنظيــم 
عصابــة منظمــة لاجتــار باملــواد املخــدرة - اختــاء محــرم - مقاومــة 
اجلــوال  ومصــادرة  واجللــد  بالســجن  تعزيــر   - القابضــة  الفرقــة 

والشــريحة املســتخدمان يف اجلرميــة .

1- األصل البراءة .
املــادة 53 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات  2- الفقــرة 2 مــن 

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

العقليــة.
4- املادة 216 من نظام اإلجراءات اجلزائية .

يف   9798 رقــم  الداخليــة  وزيــر  امللكــي  الســمو  صاحــب  تعميــم   -5
1428هـــ. /2 /10
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة جدة املســاعد برقــم 33420204 وتاريخ 
وتاريــخ   331176483 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/06/23هـــ 
1433/06/22هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق 1434/03/07هـــ افتتحــت 

املخــدرة  املــادة  آثــار  بــه  إلكترونــي  وميــزان  املخــدر  الكوكايــن 
بقصــد الترويــج واالشــتراك يف عصابــة منظمــة لاجتــار باملــواد املخــدرة 
واتهامهــم باالختــاء احملــرم واتهــام الرابــع مبقاومــة الفرقــة القابضــة 
مقاومــة عنيفــة، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليهــم واحلكــم 
عليهــم بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة ومصــادرة اجلــواالت املســتخدمة 
يف اجلرميــة وإلغــاء شــرائحها ومصــادرة املبلــغ املالــي املضبــوط مــع اثنــن 
مــن املدعــى عليهــم وإبعادهــم خــارج اململكــة بعــد انتهــاء عقوبتهــم، مت 
القبــض علــى املدعــى عليهــم بعــد إخباريــة مفادهــا أنهــم يروجــون مــادة 
ــح  ــح مســكنه بإحــدى املفاتي ــم اســتيقاف أحدهــم ومت فت الكــراك فت
التــي معــه وعثــر عليهــم باملســكن وعثــر بحوزتهــم علــى املــواد املخــدرة، 
ــه  ــع، إنــكار املدعــى علي ــه األول والثالــث و الراب ــراف املدعــى علي اعت
الثانــي، عــدم وجــود بينــة تديــن املدعــى عليــه الثانــي، تعزيــر املدعــى 
عليــه األول و الثالــث والرابــع بالســجن واجللــد واإلبعــاد مــن البــاد، 
مصــادرة املبالــغ املاليــة املضبوطــة معهــم، مصــادرة اجلــوال و الشــريحة 
املســتخدمان يف اجلرميــة، صــرف النظــر عــن املدعــى عليــه الثانــي لعــدم 

ــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.     ــة، تصدي ــة األدل كفاي
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اجللســة الســاعة 45 : 08  صباحــا  املتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ... 
ســعودي بالســجل املدني رقم ..... مبوجب التكليف رقم هـ م368/6/2 
وتاريــخ 1430/12/29هـــ ضــد املدعــى عليهم: 1-..... )29( عامًا تشــادي 
ــخ 1433/1/20هـــ   ــة رقــم ).....(  وتاري اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديل
ــة  عاطــل   ــر نظامي ــم بطريقــة غي صــادرة مــن مكافحــة املخــدرات  يقي
أمــي ، موقــوف بالســجن العــام مبحافظــة جــدة مبوجــب أمــر متديــد 
للقــرار  اســتنادًا  يف1433/1/30هـــ   م7052/5/2(  رقم)هـــ  التوقيــف 
تشــادي  عامــًا   )27(   ....-2 1428/7/9هـــ  وتاريــخ   )1900( الــوزاري 
اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم )....( ، وتاريــخ 1433/1/20هـــ، 
صــادرة مــن مكافحــة املخــدرات ،عاطــل ، يقيــم بطريقــة غيــر نظاميــة 
متديــد  أمــر  مبوجــب  جــدة  مبحافظــة  العــام  بالســجن  موقــوف  أمــي 
التوقيــف رقــم )هـــ م7050/5/2( يف1433/1/30هـــ، اســتنادًا للقــرار 
)38( عامــًا  وتاريــخ 1428/7/9هـــ 3-املــرأة/....    ، الــوزاري )1900( 
وتاريــخ    )....( رقــم  البديلــة  البطاقــة  مبوجــب  اجلنســية  نيجيريــة 
1433/1/20هـــ، صــادرة مــن مكافحة املخــدرات  عاطلة تقيم بطريقة 
غيــر نظاميــة  أميــة  موقــوف بالســجن العــام مبحافظــة جــدة مبوجــب 
ــد التوقيــف رقم)هـــ م7053/5/2(يف1433/1/30هـــ اســتنادًا  أمــر متدي
للقــرار الــوزاري)1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ 4-..... ، )31( عامــًا، 
وتاريــخ    )....( رقــم  البديلــة  البطاقــة  مبوجــب  اجلنســية  تشــادي 
1433/1/20هـــ، صــادرة مــن مكافحــة املخــدرات عاطــل يقيــم بطريقة 
غيــر نظاميــة أمــي  موقــوف بالســجن العــام مبحافظــة جــدة مبوجــب أمــر 
اســتنادًا  يف1433/1/30هـــ،  م7051/5/2(  رقم)هـــ  التوقيــف  متديــد 
ــه   ــًا يف دعــواه إن ــوزاري )1900( ، وتاريــخ 1428/7/9هـــ قائ للقــرار ال
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بتاريــخ 1433/1/20هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليهــم  مــن قبــل  أفــراد 
مكافحــة املخــدرات مبحافظــة جــدة بنــاًء علــى إخباريــة متعاونــان عــن 
وجــود ثاثــة أشــخاص مــن اجلنســية التشــادية يروجــون مــادة الكــراك 
بأحــد املســاكن ومبراقبتــه خــرج األول منــه فتــم اســتيقافه وبســؤاله 
عــن مســكنه أنكــر وجــود مســكن لــه فتــم فتــح املســكن بأحــد 
املفاتيــح التــي ضبطــت معــه وعنــد دخــول املســكن ضبــط بأحــد الغــرف 
الثانــي وضبطــت الثالثــة يف غرفــة أخــرى عثــر  بهــا علــى تســع أكيــاس 
بهــا مــادة تــزن)10( عشــرة جرامــات وعثــر بأحــد الغــرف علــى ثاثــة 
عشــر كيســًا بهــا مــادة تــزن)14,8( أربعــة عشــر جرامــًا وثمانيــة أعشــار 
اجلــرام ومــادة أخــرى تــزن )5,8(خمســة جرامــات وثمانيــة أعشــار اجلــرام 
كمــا عثــر علــى ميــزان الكترونــي وأثنــاء القبــض حضــر الرابــع وفتــح 
بــاب العزبــة بواســطة مفتــاح معــه وعنــد مشــاهدته للفرقــة هــرب فتمــت 
ماحقتــه والقبــض عليــه بعــد مقاومتــه مقاومــة عنيفــة ، فــورد اتصــال 
علــى جوالــه مــن شــخص يطلــب  شــراء مــادة الكــراك املخــدر لقــاء ألــف 
ريــال. فتــم القبــض عليهــم وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم 
) أ ،ب،ج( املضبوطــة  العينــات  لعــام 1433هـــ احتــواء  )275/ك ش م( 
واملرســلة للتحليــل ملــادة الكوكايــن املخــدر كمــا ثبــت احتــواء اآلثــار 
املــادة  بالعينة)د(لــذات  املرســل  اإللكترونــي  امليــزان  علــى  التــي 
املخدرة،املدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( امللحــق بنظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وباســتجواب املدعــى عليهــا الثالثة/أقــرت 
أن مــا ضبــط لديهــا بالغرفــة مــن الكــراك املخــدر يعــود للمدعــى عليــه 
الرابــع وضعــه عندهــا علــى ســبيل األمانــة وأســفر التحقيــق عــن توجيــه 
اإلتهــام إلــى كل مــن األول والثانــي والثالثــة والرابــع بحيــازة )30,6( 
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ثاثــون جرامــًا وســتة أعشــار اجلــرام مــن مــادة الكوكائــن املخــدر 
وميــزان الكترونــي بــه اثــار ثبــت انهــا لنفــس املــادة املخــدرة وذلك بقصد 
املخــدرة  باملــواد  لاجتــار  منظمــة  عصابــة  يف  واشــتراكهم  الترويــج 
مبقاومــة  الرابــع  واتهــام  شــرعا  احملــرم  باالختــاء  جميعــا  واتهامهــم 
الفرقــة مقاومــة عنيفــة اســتنادا للفقــرة )2( مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهــم  وهــم 
بكامــل أهليتهــم املعتبــرة شــرعًا مــن األفعــال احملرمــة شــرعًا واملجرمــة 
نظامــًا طبقــًا للمــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ 
األصليــة  بالعقوبــات  ومعاقبتهــم  إليهــم  أســند  مــا  إثبــات  أطلــب  لــذا 
والتكميليــة التاليــة: 1-احلكــم عليهــم بالســجن واجللــد والغرامــة لقــاء 
مــا اســند إليهــم  اســتنادًا للفقــرة )1(  وتشــديد العقوبــة عليهــم اســتنادًا 
للحالتــن )أ( و)ج( مــن الفقــرة )2( مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة 
ــوع )...(  املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 2 -مصــادرة أجهــزة اجلــوال مــن ن
يف  الســتخدامه  بشــريحته    ،  )............( رقــم  املصنعــي  الرقــم  ذي 
ارتــكاب اجلرميــة ،وجــوال مــن نــوع )...( ذي الرقــم املصنعــي)............( 
وجــوال مــن نــوع)...( ذي الرقــم املصنعــي)............( وجــوال مــن نــوع )...( 
الرقــم  ذي  نــوع)...(  مــن  وجــوال  املصنعــي)............(  الرقــم  ذي 
املصنعــي)............( وجــوال مــن نــوع )...( ذي الرقــم املصنعــي)............( 
وجــوال مــن نــوع )...( ذي الرقــم املصنعــي)............( اســتنادًا للفقــرة رقــم 
)1( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه، وإلغــاء 
اخلدمــة مــن الشــرائح املضبوطــة ، وعــدم صرفهــا لهــم مــرة أخــرى، 
اســتنادًا إلــى تعميــم صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة )9798( ، 
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التشــكيل  يف  تســتخدم  لكونهــا  9ـ1428/2/10هـ.وذلــك  وتاريــخ 
األول  املدعــى عليــه  مــع  املضبــوط  املالــي  املبلــغ  العصابي3-مصــادرة 
وقدرة)300(ثاثمائــة ريــال ســعودي ،وكذلــك املبلــغ املالــي املضبــوط 
ريــال  وتســعمائة  آالف  وقدرة)4900(أربعــة  الرابــع  عليــه  املدعــى  مــع 
نظــام مكافحــة  مــن  املــادة)53(  )2(مــن  للفقــرة  اســتنادا  ســعودي ، 
املخــدرات املشــار إليــه 4-إبعادهــم عــن اململكــة بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ 
عقوبتهــم  وعــدم الســماح لهــم بالعــودة إليهــا ، اســتنادًا للفقــرة )2( مــن 
املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه كمــا أطلــب 
احلكــم عليهــم جميعــا بعقوبــة تعزيريــة لقــاء االختــاء احملــرم شــرعا 
للفرقــة  العنيفــة  مقاومتــه  لقــاء  شــرعًا  الرابــع  عليــه  املدعــى  وتعزيــر 
القابضــة حملاولــة الهــرب هكــذا ادعــى املدعــي العــام ا. هـــ  وبســؤال 
املدعــى عليهــم عــن الدعــوى وهــم يعرفــون العربيــة أجــاب املدعــى عليــه 
ــًا وســتة أعشــار اجلــرام مــن مــادة  ــح حــزت ثاثــن جرام األول .... صحي
الكوكايــن املخــدر وميــزان الكترونــي بــه آثــار الكوكايــن بقصــد 
الترويــج وأن احليــازة تخصنــي ومعــي املــرأة ... واملدعــى عليــه ..... ســوى .... 
فــا عاقــة لــه باحليــازة واختليــت باملدعــى عليهــا املــرأة حجــة وال تربطني 
بهــا صلــة قرابــة شــرعية وأجــاب املدعــى عليــه الثانــي .... مــا ذكــره 
املدعــي العــام غيــر صحيــح جملــة وتفصيــا وأجابــت املدعــى عليهــا 
الثالثــة املــرأة/ ... صحيــح حــزت ثاثــن جرامــا وســتة أعشــار اجلــرام مــن  
مــادة الكوكايــن املخــدر وميــزان الكترونــي بــه آثــار الكوكايــن 
بقصــد الترويــج واختليــت باملدعــى عليهمــا األول والرابــع وال تربطنــي 
بهمــا صلــة قرابــة شــرعية  ومــا ذكــره املدعــي العــام صحيــح جملــة 
وتفصيــًا وأجــاب املدعــى عليــه الرابــع .... صحيــح حــزت ثاثــن جرامــا 



46

وســتة أعشــار اجلــرام مــن مــادة الكوكايــن املخــدر وميــزان الكتروني 
بــه آثــار الكوكايــن بقصــد الترويــج واختليــت باملدعــى عليهــا املــرأة 
حجــة وال تربطنــي بهــا صلــة قرابــة شــرعية ومــا ذكــره املدعــي العــام 
صحيــح جملــة وتفصيــا ا. هـــ وبطلــب البينــة مــن املدعــي العام قــال بينتي 
مــا جــاء يف أوراق املعاملــة ـ  وبعــد اإلطــاع علــى أوراق املعاملــة ومــن 
ضمنهــا محضــر القبــض املتوافــق مــع مــا ذكــره املدعــي العــام ضــد 
األول والثالثــة والرابــع أمــا الثانــي فقــد أشــار محضــر القبــض بأنــه ُقبض 
ــه  ــم يوجــد فيهــا شــيء مــن املمنوعــات كمــا أن ــى الثانــي يف غرفــة ل عل
ُفّتــش حينهــا ولــم يوجــد معــه شــيء مــن املمنوعــات أيضــًا كمــا أن األول 
نفــى عاقــة الثانــي بالتهــم وحيــث إن املدعــي العــام بينتــه هــم شــهود 
محضــر القبــض الــذي لــم يــرد فيــه شــيء يديــن الثانــي  واألصــل البــراءة 
وألن هــؤالء اجلاليــات جــرت عادتهــم أن يتقاســموا البيــت غرفــة غرفــة  
وحيــث إن املبلــغ املالــي وقــدره أربعــة آالف وتســعمائة ريــال يخص املدعى 
عليــه الثانــي حســب وصــف املضبوطــات مبلــف إجــراءات االســتدالل لفــة 
التعازيــر  العــام وألن  املدعــي  وليــس كمــا ذكــر    )7( رقــم )1( ص 
تتداخــل وملــا ظهــر مــن نــدم املدعــى عليهــم وتوبتهــم ولعــدم الســوابق لــذا 
فقــد حكمــت مبــا يلــي : أواًل : إدانــة املدعــى عليهــم األول والثالثــة 
والرابــع  مبــا أســند إليهــم يف دعــوى املدعــي العــام وحكمــت عليهــم مبــا 
يلــي 1- ســجن كل واحــد منهــم مــدة ســنتن حتتســب منها مــدة اإليقاف 
التــي أمضاهــا علــى ذمــة هــذه القضيــة وجلــد كل واحــد منهــم خمســن 
جلــدة مكــررة ســت مــرات بــن كل مــرة واألخــرى مــا ال يقــل عــن 
أســبوع وغرامــة ماليــة قدرهــا ألفــا ريــال علــى كل واحــد منهــم اســتنادًا 
)38-60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 2- مصــادرة أجهــزة اجلــوال 
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من نوع ).......( ذي الرقم املصنعي رقم )............( بشريحته  الستخدامه 
يف ارتكاب اجلرمية ، وجوال من نوع ).......( ذي الرقم املصنعي)............( 
وجــوال مــن نــوع)...( ذي الرقــم املصنعــي)............( وجــوال مــن نــوع)...( 
الرقــم  ذي   )...( نــوع  مــن  وجــوال  املصنعــي)............(  الرقــم  ذي 
املصنعــي)............( وجــوال مــن نــوع )...( ذي الرقــم املصنعــي)............( 
اســتنادًا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
املشــار إليــه ، وإلغــاء اخلدمــة مــن الشــرائح املضبوطــة ، وعــدم صرفهــا 
ــر  ــم صاحــب الســمو امللكــي وزي ــى تعمي لهــم مــرة أخــرى ، اســتنادًا إل
الداخليــة )9798( وتاريــخ 9ـ1428/2/10هـ.وذلــك لكونها تســتخدم يف 
املدعــى  مــع  املضبــوط  املالــي  املبلــغ  العصابي3-مصــادرة  التشــكيل 
عليــه األول وقدرة)300(ثاثمائــة ريــال ســعودي اســتنادا للفقــرة )2(مــن 
املــادة)53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه 4-إبعادهــم عــن 
اململكــة بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ عقوبتهــم  وعــدم الســماح لهــم بالعــودة 
إليها  اســتنادًا للفقرة )2( من املادة )56( من نظام مكافحة املخدرات 
املشــار إليــه ثانيــًا : صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى 
التــي  املضبوطــات  وإعــادة جميــع  األدلــة  لعــدم كفايــة  الثانــي  عليــه 
تخصــه وأمــرت باإلفــراج عنــه فــورًا إذا لــم يكــن إيقافــه متعلقــًا بقضيــة 
أخــرى أو كان مقيمــًا إقامــة غيــر نظاميــة اســتنادَا للمــادة 216 مــن 
نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة  وبجميــع ذلــك حكمــت وبعرضــه عليهــم 
القناعــة  عــدم  العــام  املدعــي  وقــرر  باحلكــم  القناعــة  قــرروا جميعــًا 
باحلكــم وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بائحــة تقــدم خــال ثاثــن 
يومــًا مــن تاريــخ تســجيل القــرار وإال رفعــت املعاملــة بــدون الئحــة وصلــى 
يف  حــرر  وســلم  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  وســلم  اهلل 
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1434/03/07هـ .
احلمد هلل وحده والصاة والسام على من ال نبي بعده وبعد :-

االســتئناف  مبحكمــة  السادســة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن 
مبكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه 
ــة بجــده املســاعد  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي احملكمــة بكتــاب فضيل
القــرار  بهــا  املرفــق  وتاريخ)1434/4/20هـــ(  رقــم)331176483( 
رقم)3458629(وتاريخ)1434/3/9هـ(الصــادر مــن فضيلة الشــيخ/...... 
العــام  املدعــي  دعــوى  بجده،املتضمــن  اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي 
مخــدرات  يف  املتهمــن   ، ورفقــاه  اجلنســية  تشــادي  ضد/.......29عــام 
واإلختــاء احملــرم شــرعًا ، احملكــوم فيــه مبــادون باطنــه ، وبدراســة 
املوافقــة علــى  تقــررت  القــرار وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة 
احلكــم ، واهلل املوفق،وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبه 

وســلم.
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رقم الصك:33341688 تاريخه :1433/7/14هـ 
رقم الدعوى :33422254

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3428035 تاريخه:1434/02/03هـ

مخــدرات - حيــازة احلبــوب احملظــورة بقصــد الترويــج والتعاطــي - 
اإلقــرار - تســتر- تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر 

ومصــادرة اجلــوال وإلغــاء الشــريحة . 

املادة 38- 56- 53- 62- من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

العــام ضــد املدعــى عليــه بحيازتــه احلبــوب احملظــورة  ادعــى املدعــى 
ــام  ــب املدعــي الع ــوب احملظــورة، وطل ــه للحب ــج ، وتعاطي بقصــد التروي
ــد والغرامــة  ــة الســجن واجلل ــه بعقوب ــه واحلكــم علي ــات مــا أســند إلي إثب
ومنعــه مــن الســفر ومصــادرة الهاتــف اجلــوال وإلغــاء شــريحته املســتخدم 
يف اجلرميــة وعقوبــة تعزيريــة لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا ضبــط ، حيــث 
إنــه مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد إخباريــة مفادهــا أن املدعــى 
عليــه يقــوم بترويــج احلبــوب احملظــورة، فتــم التنســيق معــه مــن قبــل أحــد 
املصــادر الســرية ومت تزويــد املصــدر باملبلــغ املرقــم ومت تفتيــش املصــدر 
ثــم قابــل املصــدر املدعــى عليــه وعــاد املصــدر ومعــه حبــوب ذكــر أنــه 
اشــتراها مــن املدعــى عليــه ثــم ذهــب أحــد أفــراد الفرقــة القابضــة مــع 
املصــدر وكلــم املتهــم وطلــب إرجــاع احلبــوب للمتهــم فرفــض املتهــم ثــم 
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بعــد ذلــك مت القبــض علــى املتهــم أمــام منــزل والــده وعثــر معــه علــى 
اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة وصــادق املدعــى عليــه علــى الدعــوى، بنــاء 
علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه باجللد والســجن 
والغرامــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة اجلــوال وإلغــاء الشــريحة ، صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... قاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33422254 وتاريــخ 1433/06/23 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 331184146 وتاريــخ 1433/06/23 هـــ  ففــي يــوم  
الثاثــاء املوافــق1433/07/01 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 12  
وفيهــا  قــدم املدعــي العــام  ....... دعــواه  علــى /................،  البالــغ مــن 
العمر )38( عامًا ـ ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني رقم ........... 
متســبب ، اعــزب ، متعلــم ـ يقيــم يف مدينــة الريــاض ، أوقــف بتاريــخ 
1433/4/24هـــ وأحيــل إلــى شــعبة ســجن امللــز مبوجــب أمــر اإلحالــة 
اســتنادًا  وتاريــخ 1433/5/3هـــ  )هـــ ر51488/5/1(  رقــم    والتمديــد 
للقــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ املبنــي علــى املــادة 
)112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. حيــث إنــه بتاريــخ 1433/4/24هـــ 
قبــض علــى املذكــور مــن قبــل إحــدى فــرق شــعبة املكافحــة والبحــث 
والتحــري التابعــة لــإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات مبنطقــة الريــاض 
بناًء على املعلومات املتوفرة من احد املصادر الســرية عن قيام املذكور 
بترويــج احلبــوب احملظــورة وأبــدى املصــدر اســتعداده بالتعــاون لإلطاحــة 



51

بــه ، فتــم اإليعــاز لــه باألتصــال علــى جوالــه رقــم..... وطلــب كميــة مــن 
احلبــوب احملظــورة مبلــغ وقــدره )100( مائــة ريــال وكان ذالــك علــى 
مســمع مــن احــد افــراد الفرقــة ، فوافــق علــى ذالــك ، وطلــب املذكــور 
مــن املصــدر احلظــور لوحــده ومقابلتــه يف شــارع أبــو حنيفــة ، وعليــه مت 
تفتيــش املصــدر تفتيشــا دقيقــا وتزويــده باملبلــغ املرقــم قــدره)100( مائــة 
ومت تأمــن ســيارة للمصــدر وتوجــه للمذكــور يف مكانــه الــذي حــدده 
ثــم عــاد املصــدر بعــد مايقــارب )10( عشــر دقائــق ومعــه )حبتــان يشــتبه 
احلبــوب  بأنهــا  وأفــاد  الكبتاجــون احملظــورة  مــن حبــوب  أن تكونــا 
املشــتراة مــن املذكــور علــى ذالــك جــرى اإليعــاز للمصــدر باإلتصــال 
افــراد  أحــد  ومت تكليــف  املوقــع  نفــس  ومقابلتــه يف  املذكــور  علــى 
الفرقــة مبرافقــة املصــدر ليشــهد علــى ذالــك وبالفعــل توجــه املصــدر 
والفــرد املكلــف إلــى املذكــور ومبقابلــة املذكــور طلــب املصــدر منــه 
ــأن  ــك وقــال ب ــوب احملظــورة املشــتراة فرفــض املذكــور ذال إرجــاع احلب
نــوع احلبــوب جيــدة وكان ذالــك علــى مســمع مــن الفــرد املكلــف ثــم 
تــوارى املذكــور عــن األنظــار وعــاد املصــدر والفــرد املكلــف للفرقــة 
بــدون القبــض عليــه ، بعدهــا مت التحــري والبحــث عنــه ، ويف عصــر 
يــوم الســبت املوافــق 1433/4/24هـــ وردت معلومــات مفادهــا وجــود 
املذكــور يف الشــارع أمــام منــزل والــده فتــم االنتقــال للموقــع احملــدد 
وبالوصــل إليــه شــوهد املذكــور ومت التعــرف عليــه مــن قبــل الفرقــة 
عندهــا متــت مداهمتــه وضبطــه وبتفتيشــه لــم يعثــر معــه علــى أي مــن 
الهاتــف  معــه  املرقــم ، وعثــر  املبلــغ  معــه علــى  يعثــر  ولــم  املمنوعــات 
)مت   )............( املصنعــي  الرقــم  ويحمــل  اجلرميــة  املســتخدم يف  اجلــوال 
طلــب حجــزه مــع شــريحته مبوجــب اخلطــاب رقــم )هـــ ر ا /63387/5( 
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أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي  .  وقــد  وتاريــخ 1433/6/8هـــ( 
الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية 
املرفــق رقــم )4477/س( لعام1433هـــ احتــواء عينــة احلبتــن املبيعتــن 
ملــادة االمفيتامــن وهــو مــن املــواد املنبهــة واملدرجــة باجلــدول رقــم )2( فئــة 
)ب( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. وبســماع 
أقوالــه األوليــة و اســتجوابه اعتــرف بتعاطيــه احلبــوب احملظــورة. وقــد 
أســفرت إجــراءات التحقيــق عــن اتهــام / ........ ببيــع )2( حبتــن مــن 
حبــوب األمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد االجتــار الترويــج والتعاطــي 
وتعاطيــه احلبــوب احملظــورة املجــرم مبوجــب املــادة )الثالثــة( مــن نظــام 
امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ وتســتره علــى مصــدر مــا مت بيعــه 
: 1-مــا  التاليــة  والقرائــن  ذالــك شــرعا. وذلــك لألدلــة  املعاقــب علــى 
تضمنــه اعترافــه حتقيقــا  مبحضــر اســتجوابه املنــوه عنــه املــدون علــى 

الصفحتــن رقــم )1-2( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق علــى اللفــة  )  (.
2- مــا تضمنــه اعترافــه بالتعاطــي مبحضــر ســماع أقوالــه األوليــة املنــوه 

عنــه املرفــق علــى اللفتــن )4-3(. 
3- مــا جــاء يف محضــر ي البــاغ املنــوه عنهمــا املدونــان علــى الصفحــات 

رقــم )2-12-13( يف ملــف إجــراءات االســتدالل املرفــق لفــه رقــم )1(
4-مــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم 

.)........(
وبالبحــث عــن ســوابقه عثــر علــى ســابقة )حيــازة املخــدرات( مســجله 

ــى تاريخــه. ــه حت علي
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
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ونظامــًا لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم باآلتــي:
1-بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة املاليــة بحقــه وفقــًا للفقــرة )األولــى( 
مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لقــاء 
مــا أســند إليــه وإعمــال الفقــرة )األولــى( مــن املــادة )62( من نفــس النظام 
بحقــه وتشــديد العقوبــة عليــه وفقــا للفقــرة )ج( مــن البنــد ثانيــا مــن نفــس 

املــادة املشــار إليهــا.
2- منعــه مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبتــه 

وفقــًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة )56( مــن النظــام املشــار إليــه .
املصنعــي  الرقــم  ذو  )سامســوجن(  نــوع  اجلــوال  الهاتــف  مصــادرة   -3
املــادة  مــن  )األولــى(  للفقــرة  اســتنادًا  املســتخدم يف اجلرميــة   )............(

إليــه. املشــار  النظــام  مــن   )53(
4- إلغــاء الشــريحة الهاتفيــة ذات الرقــم )........( املســتخدمة يف اجلرميــة 
وعــدم صرفهــا لنفــس املشــترك يف حالــة صــدور احلكــم باإللغــاء وإبــاغ 
الشــركة مصــدرة الشــريحة بذلــك اســتنادًا لتعميــم صاحــب الســمو 

امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ .
5- بعقوبة تعزيرية بحقه لقاء تستره على مصدر ما باعه.

 وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا مــا جــاء 
بدعــوى املدعــي العــام غيــر صحيــح هكــذا أجــاب. بعــد ذلــك قــررت 
رفــع اجللســة لإلطــاع علــى أوراق املعاملــة والبينــات التــي قدمهــا املدعــي 
ــاء 1433/7/8 افتتحــت اجللســة الســاعة  العــام وففــي هــذا اليــوم الثاث
الواحــدة وفيهــا حضــر املدعــى عليــه وقــد جــرى ســؤاله مــرة اخــرى عــن 
الدعــوى فأجــاب قائــا ماذكرتــه بجوابــي يف اجللســة املاضيــة غيــر 
صحيــح والصحيــح هــو صحــة ماجــاء يف دعــوى املدعــي العــام وانــا تائــب 
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إلــى اهلل عــز وجــل ماعــدا التســتر فلــم اتســتر على املصدر وقد اشــتريتها 
مــن شــخص ال اعرفــه هكــذا اجــاب بعــد ذلــك جــرى منــا االطــاع علــى 
ك  رقمــم244/4477/  الكيميائــي  التقريــر  فوجــدت  املعاملــة  اوراق 
وتاريــخ 1433/5/5 واملتوافــق مــع ماجــاء يف الئحــة الدعــوى فبنــاء علــى 
ــه مــن قيامــه ببيــع حبتــن  ــه مبــا نســب الي ماتقــدم والقــرار املدعــى علي
مــن حبــوب االمفيتامــن بقصــد االجتــار والتعاطــي وملاجــاء بالتقريــر 
الكيميائــي املرفــق ومبــا ان ترويــج املخــدرات مــن اكبــر املنكــرات 
التــي  اخلمــس  الضروريــات  الــى محاربــة  يــؤدي  النــه  اجلرائــم  واعظــم 
حفظهــا االســام وهــي الديــن والنفــس والعقــل والعــرض واملــال ويقضــي 
علــى املجتمعــات واالفــراد   وملاجــاء باملــادة الثامنــة والثاثــن والسادســة 
واخلمســن والثالثــة واخلمســن والثانيــة والســتن يف فقراتهــا االولــى مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات ومبــا انــه يتوجــه تعزيــر املدعــى عليــه علــى 
التســتر اذ انــه يف الغالــب ان مــن يــروج يعــرف املصــدر الــذي اخــذه منــه 
لذلــك كلــه فقــد صــدر منــا مايلي-اوال:ثبــت لــدي ادانــة املدعــى عليــه 
ببيــع حبتــن مــن حبــوب االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد الترويــج 
وتعاطيــه اياهــا وحكمــت بســجنه علــى ذلــك ملــدة خمــس ســنوات تبــدا 
مــن تاريــخ ايقافــه ثانيــا: حكمــت علــى املدعــى عليــه بدفــع غرامــة 

قدرهــا الــف ريــال
ثالثــا :حكمــت بجلــد املدعــى عليــه مائــة وعشــرين جلــدة مفرقــة علــى 
ثــاث دفعــات كل دفعــة اربعــون جلــدة بــن كل دفعــة واالخــرى مااليقل 
عــن عشــرة ايــام  رابعــا: حكمــت مبنــع املدعــى عليــه مــن الســفر خــارج 
اململكــة ملــدة خمــس ســنوات بعــد تنفيــذ عقوبــة الســجن عليــه خامســا: 
حكمت مبصادرة اجلوال املستخدم يف اجلرمية والغاء الشريحة الهاتفية 
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املســتخدمة يف اجلرميــة وعــدم صرفهــا لنفــس املشــترك املشــار اليــه اعــاه 
سادســا: حكمــت بتعزيــر املدعــى عليــه علــى التســتر علــى مصــدر مــامت 
بيعــه لتوجــه ذلــك وذلــك بجلــده ثاثــن جلــدة دفعــة واحــدة وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر اعتراضــه علــى احلكــم مســتعدا بتقــدمي 
الئحــة اعتراضيــة علــى احلكــم فأفهمتــه مبهلــة االعتــراض وانــه ســوف 
يتــم احضــاره مــن الســجن وتســليمه نســخة مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضــه 
ــم يقــدم اعتراضــه ســقط حقــه  ــة شــهر اذا مضــى ول ــه بعــد ذلــك مهل ول
يف تقــدمي االعتــراض ورفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف امــا املدعــي 
العــام فقــرر القناعــة باحلكــم واختتمــت اجللســة الســاعة الثانيــة  وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1433/07/08 هـــ
هـــ  املوافــق1433/08/26  اإلثنــن  يــوم   ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 :09  وفيهــا حضــر املدعــى عليــه وقــدم 
 ، التوفيــق  وبــاهلل  واحــدة   ورقــة  مــن  املكونــة  االعتراضيــه  الئحتــه 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1433/08/26هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1434/1/11هـــ 
فتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
وتاريــخ   331885433 رقــم  رئيســها  فضيلــة  بخطــاب  االســتئناف 
1433/11/28هـــ مرفقــًا بــه القــرار الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة األولــى 
برقــم 33455687 وتاريــخ 1433/11/15هـــ ونصــه : ] وبدراســة القــرار 
ــة لوحــظ توافــر عــدة موجبــات لتخفيــف  وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
احلكــم علــى املدعــى عليــه منهــا قلــة الكميــة املضبوطــة ومــا قــرره مــن 
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توبــة وعلــى فضيلتــه التأمــل وتقريــر مــا يظهــر لــه حســب املــادة )60( 
وبــاهلل التوفيــق [ . أ.هـــ. وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة حفظهــم اهلل أن 
املدعــى عليــه قــد ثبــت قيامــه بالترويــج وقــد حكــم عليــه باحلــد األدنــى 
لعقوبــة الترويــج وكــون الكميــة قليلــة ال يؤثــر يف وصــف الترويــج إذ 
ال يخفــى أن املــروج يقــوم بالترويــج حســب الكميــة املطلوبــة منــه ومــن 
الترويــج كمــا  وصــف  داخــل يف  وجميعــه  الكثيــر  روج  القليــل  روج 
أن التوبــة هــي مجــرد دعــوى وجميــع املدعــى عليهــم يدعونهــا ومجــرد 
دعواهــا غيــر مؤثــر ولــم يظهــر لــي انطبــاق املــادة الســتن علــى املدعــى 
عليــه واهلل املوفــق واختتمــت اجللســة يف متــام الســاعة الواحــدة والنصــف، 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

1434/1/11هـــ .
اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
األولــى لتمييــز القضايــا اجلزائيــة  مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم  
332218652  وتاريــخ 1434/1/26هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
برقــم 33341688  املســجل  الشــيخ.......  القاضــي باحملكمــة  فضيلــة 
ــد........... يف  ــام ضـ ــخ 1433/7/14هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي الع وتاري
قضيــة مخــدرات علــى النحــو املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة  وباإلطــاع علــى مــا أجــاب بــه 
فضيلــة القاضــي وإحلاقــه بالقــرار  وصــورة ضبطــه  بنــاء علــى قرارنــا رقــم 
33455687 وتاريــخ   11/15/ 1433هـــ  لــم يظهــر لألكثريــه مــا يوجــب 

املاحظــة بعــد اإلجــراء األخيــر  وبــاهلل التوفيــق.
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رقم الصك:33321801    تاريخه: 1433/06/30هـ   
رقم الدعوى: 33422610

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3455396 تاريخه:1434/03/04هـ

مخــدرات- حيــازة حبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيهــا- إقــرار- 
إدانــة- نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة- التعزيــر بالســجن واجللــد 

واملنــع مــن الســفر .

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

احلبــوب  مــن  حبــة  بحيــازة  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
احملظــورة احملتويــة علــى اإلمفيتامــن بقصــد التعاطــي وتعاطيــه مــن 
نوعهــا، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، حيــث إنــه مت تفتيــش ســيارته 
بعــد اســتيقافها فعثــر حتــت أقدامــه علــى حبــة واحــدة يشــتبه أن تكــون 
مــن احلبــوب احملظــورة، وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة 
أمــام  عليــه  املدعــى  أقــر  كمــا  اإلمفيتامــن،  ملــادة  املرســلة  العينــة 
احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت 
احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت ســجنه 
ملــدة أربعــة أشــهر وجلــده خمســة وســبعن جلــدة دفعــة واحــدة ومنعــه 
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مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتن، وعــارض واملدعــي العــام علــى 
احلكــم- وصدقــت محكمــة االســتئناف علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بعنيــزة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1433/06/23هـــ  وتاريــخ   33422610 برقــم  بعنيــزة  العامــة 
يــوم  ففــي  1433/06/23هـــ  وتاريــخ   331183129 برقــم  باحملكمــة 
 09  :15 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1433/06/28هـــ  املوافــق  الســبت 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر حلضــوره ........ ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ وادعــى املدعــي العــام قائــا: بصفتــي 
مدعيــًا عامــًا يف دائــرة التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة عنيــزة أدعــي 
علــى:.....، البالــغ مــن العمــر )32( عامــًا، هويــة وطنية رقــم )...............(، 
ــم ، متســبب ، يقيــم مبحافظــة عنيــزة ، وأوقــف بتاريــخ  أعــزب ، متعل
1433/5/11هـــ وأفــرج عنــه بتاريــخ 1433/5/15هـــ بنــاًء علــى املــادة 
)120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. إنــه بتاريــخ 1433/5/11هـــ وأثناء 
عمــل دوريــات امــن الطــرق علــى طريــق املدينــة - القصيــم الســريع مت 
اســتيقاف ســيارة مــن نــوع )......( بقيــادة املدعــى عليــه ولوحــظ عليــه 
االرتبــاك، وبتفتيــش الســيارة عثــر حتــت أقدامــه علــى )1( حبــة واحــدة 
أثبــت  محظورة.وقــد  تكــون  أن  يشــتبه  الكبتاجــون  عامــة  حتمــل 
ــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق الصــادر مــن املركــز اإلقليمــي  التقري
ملراقبــة الســموم بالقصيــم رقــم )641( لعــام 1433هـــ إيجابيــة مــا أرســل 
للتحليــل لإلمفيتامــن املنبــه احملظــور املــدرج بجــدول املؤثــرات العقليــة 



59

واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  بنظــام  امللحــق  )ب(  فئــة   )2( رقــم 
العقليــة. وبســماع أقوالــه أقــر بحيــازة احلبــة املضبوطة بقصد االســتعمال.
وباســتجوابه أقــر بحيــازة )1( حبــة محظــورة بقصــد االســتعمال وانــه 
يســتعمل احلبــوب احملظــورة منــذ حوالــي ســنة.وانتهى التحقيــق معــه إلــى 
اتهامــه بحيــازة )1( حبــة إمفيتامــن محظــورة وذلــك بقصــد التعاطــي 
وتعاطيــه لنوعها.وذلــك لألدلــة والقرائــن التالية:1ــــ إقــراره املــدون علــى 
الصفحــة رقــم )1( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه )11( ومــا جــاء بســماع 
أقوالــه املدونــة علــى الصفحــة رقــم )7( مــن اللفــة رقــم )1(.2ـ محضــر 
القبــض املرفــق لفــة رقــم )2(.3ــــ التقريــر الكيميائــي الشــرعي لفــة 
رقــم )13(. وباالطــاع علــى ســوابقه تبــن خلــوه مــن الســوابق. وحيــث 
إن مــا أقــدم عليــه املذكــور عليــه فعــل محــرم شــرعًا ومجــرم نظامــًا 
مبوجــب املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39 ( وتاريــخ 1426/7/8هـــ ومعاقب 
عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 
ــى مــن املــادة )41(  ــًا للفقــرة األول ــة: أواًل: الســجن وفق ــات التالي بالعقوب
احلاديــة واألربعــن مــن النظــام املشــار إليــه. ثانيــًا: باملنــع مــن الســفر 
خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة الســجن وفقــًا للفقــرة األولــى 
مــن املــادة )56( السادســة واخلمســن مــن النظــام املشــار إليــه. وبعــرض 
دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي 
العــام يف دعــواه صحيــح حيــث قبــض علــي ومعــي احلبــة وقصــدي منهــا 
التعاطــي وأنــا أتعاطــى احلبــوب احملظــورة منــذ ســنة هكــذا أجــاب فبنــاء 
علــى مــا تقــدم وحيــث طلــب املدعــي العــام إثبــات إدانــة املدعــى عليــه 
مبــا أســند إليــه وحيــث أقــر املدعــى عليــه بدعــوى املدعــي العــام لــذا 
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فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة حبــة واحــدة مــن احلبــوب 
احلبــوب احملظــورة وحكمــت  بتعاطــي  إدانتــه  لــدي  وثبــت  احملظــورة 
بســجنه ملــدة ســتة أشــهر ويحســب منهــا مــدة إيقافــه الســابقة وذلــك بنــاء 
علــى املــادة رقــم )41( مــن نظــام املخــدرات وجلــده خمســة وســبعن جلــدة 
دفعــة واحــدة لقــاء تعاطيــه احلبــوب احملظــورة ومنعــه مــن الســفر مــدة 
ســنتن بنــاء علــى املــادة رقــم )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات هــذا 
مــا ظهــر لــي وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــي العــام عــدم قناعتــه باحلكــم 
وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة وقــرر املدعــى عليــه عــدم 
قناعتــه باحلكــم وطلــب رفعهــا حملكمــة االســتئناف بائحــة اعتراضيــة 
وافهــم ان لــه ثاثــون يومــا مــن تاريــخ صــدور الصــك يف يــوم األحــد 
املوافــق 1433/06/29هـــ فــاذا قــدم الئحــة خــال املــدة واال اكتســب 
احلكــم القطعيــة ففهــم ذلــك وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/06/28هـــ ويف يــوم 
األحــد املوافــق 1433/08/04هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30:10 وفيهــا 
ــة وقــد تســلم صــورة مــن صــك  ــم يقــدم املدعــي عليــه الئحــة اعتراضي ل
احلكــم الصــادر برقــم 33321801 يف 1433/6/30هـــ وقــد مضــت املدة 
النظاميــة ولــم يقــدم الئحــة اعتراضيــة لــذا اكتســب احلكــم القطعيــة 
بحــق املدعــي عليــه وســوف ترفــع كامــل املعاملــة إلــى االســتئناف حيــث 
أن املدعــي العــام لــم يقــرر القناعــة باحلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/08/04 هـــ 
ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/11/16هـــ ويف متــام الســاعة التاســعة 
صباحــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا القــرار رقــم 
اجلزائيــة  الدائــرة  مــن  الصــادر  وتاريــخ 1433/08/26هـــ   33393945
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األولــى مبنطقــة القصيــم واملتضمــن املاحظــة علــى حكمــي مبــا يلــي: 
)لوحــظ أن ماحكــم بــه فضيلتــه مــن ســجن كثيــر ولعــدم وجــود ســوابق 
فعلــى فضيلتــه إعــادة النظــر والتأمــل( وعليــه فقــد حضــر املدعــي العــام 
مــن  الفضيلــة  أصحــاب  ذكــره  وملــا  عليــه  املدعــى  حلضــوره  وحضــر 
ماحظــة وهــي عــدم وجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه وبنــاًء علــى املــادة 
فقــد رجعــت عــن حكمــي  املخــدرات  نظــام مكافحــة  مــن  الســتن 
الســابق بالنســبة للســجن وحكمــت بســجن املدعــى عليــه ملــدة أربعــة 
أشــهر يحســب منهــا مــدة إيقافــه وأمــا اجللــد واملنــع مــن الســفر فإننــي مــا 
ــي وبعرضــه عليهمــا  ــى حكمــي الســابق فيهــا هــذا مــا ظهــر ل ــت عل زل
حملكمــة  رفعهــا  وطلــب  باحلكــم  قناعتــه  عــدم  عليــه  املدعــى  قــرر 
ــخ  ــون يومــا مــن تاري ــه ثاث ــأن ل ــة وأفهــم ب االســتئناف بائحــة اعتراضي
صــدور اإلحلــاق علــى القــرار وافهــم ان يحضــر يــوم غــد األربعــاء املوافــق 
1433/11/17هـــ الســتام صــورة مــن القــرار وبعرضــه علــى املدعــي 
العــام قــرر عــدم قناعتــه باحلكــم مكتفيــا بائحــة الدعــوى املقدمــة 
معتبــرا إياهــا الئحــة اعتراضيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/11/16هـــ ويف يــوم 
االثنــن املوافــق 1434/02/04 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 10.15 ولــم 
ــذا ســقط حقــه يف  ــة ل ــه االعتراضي ــه لتقــدمي الئحت يحضــر املدعــى علي
االعتــراض علــى احلكــم وســوف ترفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف بالقصيــم لتدقيــق احلكــم لكــون املدعــي العــام معتــرض 
علــى احلكــم وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 
املوافــق 1434/03/15هـــ  األحــد  يــوم  حــرر يف 1434/02/04هـــ ويف 
مــن  إلينــا  املعاملــة  عــادت  وفيهــا   09.45 الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
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محكمــة االســتئناف بالقصيــم وبرفقهــا القــرار رقــم 3455396 وتاريــخ 
وقــد صــدق  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  مــن  الصــادر  1434/03/04هـــ 
احلكــم قاضــي اســتئناف ........ ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ........ 
ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ........ ختمــه وتوقيعــه وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/03/15 هـــ.
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رقم الصك:33447648 تاريخه :1433/11/8هـ 
رقم الدعوى :33423920

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
347567 تاريخه:1434/01/10هـ

تعاطــي   - التعاطــي  بقصــد  احملظــورة  احلبــوب  حيــازة   - مخــدرات 
احلبــوب احملظــورة - التعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر.

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

3- واملادة 41 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية
4- املادة 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه بحيــازة احلبــوب احملظــورة بقصــد 
التعاطــي )تعاطــي احلبــوب احملظــورة( وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا 
أســند إليــه واحلكــم عليــه بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة 
العقليــة ومنعــه مــن  )62( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
الســفر خــارج البــاد، مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد اســتيقافه 
واالشــتباه بــه وبتفتيشــه ضبــط معــه علــى كميــة مــن احلبــوب احملظــورة، 
إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى، تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد 

واملنــع مــن الســفر، تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــدهلل وحــده والصــاة والســام علــى َمــْن النبــي بعــده وبعــد فلــديَّ أنــا 
...... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باألحســاء  بنــاًء علــى املعاملــة الــواردة 
إلينــا مــن دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء برقــم هـ ف 
...... وتاريخ......واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقم.......وتاريخ........واحملالــة 
إلينــا مــن فضيلــة الرئيــس برقم......وتاريخ......فتحــت اجللســة األولــى يــوم 
االثنــن ......الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
..... امُلَعّمــد بالترافــع أمــام احملكمــة طرفنــا مبوجــب خطــاب ســعادة 
رئيــس دائــرة التحقيــق واإلدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء ذي الرقــم هـــ 
ق137/2/2 والتاريخ  1431/1/5هـ وقّرر دعواه قائًا : بصفتي مدعيًا 
عامــًا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة األحســاء أدعــي علــى :.....،البالــغ 
مــن العمــر )25( عامــًا ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
وأفــرج  بتاريــخ......   عليــه   قبــض  حكومي،محصــن،  ).....(موظــف 
عنــه بالكفالــة بتاريــخ .......يســكن محافظــه اإلحســاء. انــه بتاريــخ 
........قبــض عليــه مــن قبــل أمــن الطــرق أثنــاء مــروره بنقطــة التفتيــش 
وبقيادتــه ســيارة مــن نــوع ) فــورد ( صنــع عــام )2000( حتمــل لوحــة رقــم 
)......( وباســتيقافه وتفتيشــه عثــر بداخــل علبــة مشــروب) بايســن( علــى 
حبــة بيضــاء مرســوم عليهــا العامــة املميــزة للكبتاجون،كمــا عثــر 
علــى كيــس نايلــون يحتــوي علــى عشــر حبــات بيضــاء اللــون مرســوم 
عليهــا العامــة املميــزة للكبتاجــون ،وقــد أثبــت التقريــر الكيمــاوي 
املرســلة  العينــة  إيجابيــة  1433هـــ  لعــام  ش(  )2092ك  رقــم  الشــرعي 
ملــادة األمفيتامــن واملدرجــة يف اجلــدول رقــم )2( فئــة )ب( مــن نظــام 
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مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املوافــق عليــه باملرســوم امللكــي 
بحيــازة  أقوالة/اعتــرف  وتاريــخ 1426/7/8هـ.وبضبــط  )م/39(  رقــم 
)11( إحــدى عشــرة حبــة مــن احلبــوب املنبهــة احملظــورة بقصــد التعاطــي 
، كمــا اعتــرف بتعاطيــه لنوعهــا علــى مــدى خمــس ســنوات .وقــد أســفر 
التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لــه بحيــازة )11( إحــدى عشــرة حبــة مــن 
احلبــوب املنبهــة احملظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لنوعهــا يف ضــوء مــا 
جــاء يف الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي الكــرمي رقــم )م/39( 

وتاريــخ 1426/7/8هـــ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :
1- اعترافــه املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )2( مــن دفتــر ســماع 

األقــوال املرفــق علــى اللفــة رقــم )12( .
2- محضر القبض املرفق على اللفة رقم )4( .

3- التقرير الكيماوي املرفق على اللفة رقم )31( .
وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة 
.وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا 
فعــل محــرم ومجــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا اطلــب إثبــات مــا 

أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي:-
نظــام  مــن   )41( املــادة  مــن  األولــى  الفقــرة  يف  الــواردة  العقوبــة   -1
اتهــام. إليــه  اســند  مــا  لقــاء  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
3- منعــة مــن الســفر خــارج البــاد وفقــًا للفقــرة األولــى مــن املــادة )56( 
مــن النظــام املشــار إليــه . عليــه فقــد حضــر املدعــى عليــه وبعــد التأكــد 
مــن هويتــه جــرى عــرض دعــوى املدعــي العــام عليــه فأجــاب قائــًا: 
صحيــح مــا نســبه لــي املدعــي العــام مــن واقعــة القبــض ومــن حيازتــي 
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لعــدد  إحــدى عشــرة مــن حبــوب االمفيتامــن املخــدر بقصــد التعاطــي 
.ومــن اســتعمالي  للحبـــوب احملظــورة وصحيــح اعتــرايف هكــذا أجــاب 
ــر الكيمــاوي الشــرعي الصــادر  ــى التقري هــذا وقــد جــرى االطــاع عل
ــوم  ــي ملراقبــة السمــ ــز اإلقليمــ ــة باملركــ مــن قســم الكيميــاء الشــرعيــ
التــابــــع للمــــديرية العامــــة للشـــؤون الصحية باملنطقـــــة الشــرقيــــة برقــــم 
ضبــط  مــا  عيـــنة  إيجابيــة  املتضمــن  1433هـــ  لعــام   ش(  ك   2092(
ــى كــرت ســوابق املدعــى  للحبــوب احملظــورة كمــا جــرى االطــاع عل
عليــه املتضمــن خلــوه مــن الســوابق فبنــاء علــى مــا ورد مــن الدعــوى 
واإلجابــة وبعــد النظــر يف حــال املدعــى عليــه والتأكــد مــن أهليتــه  وملــا 
ورد يف محضــر القبــض واعتــراف املدعــي عليــه ومبــا أنــه  صــادق علــى 
صحــة مــا نســب إليــه مــن  حيــازة احلبــوب احملظــورة علــى صفــة مــا ورد 
يف الدعــوى ومبــا أن مــا صــدر منــه حــرام يف الشــريعة ملــا يف احلبــوب 
احملظــورة  مــن اخلطــر و الضــرر علــى  البــاد  والعبــاد وعلــى مــن صــدر 
منــه ذلــك قــال تعالــى )وال تقتلــوا النفــس التــي حــرم اهلل إال باحلــق( وقــال 
)وال تفســدوا يف األرض بعــد إصاحهــا(  ممــا يســتوجب معاقبــة املدعــى 
عليــه  و تعزيــزه بالعقوبــة الــواردة يف املــادة الواحــدة واألربعــن مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات ويتوجــه أن يكــون أقــل عقوبــة  ملــا ظهــر مــن حالــه 
مــن النــدم  وألنــه ال ســوابق لــه ولصغــر ســنه  كمــا يتوجــه تخفيــف تلــك 
العقوبــة أيضــا حســب مقتضــى املــادة  الســتن  مــن النظــام نفســه ملــا 
ظهــر مــن حالــه مــن  النــدم ولصغــر ســنه ولظروفــه االجتماعيــة التــي 
اقتنعــت بهــا احملكمــة وألنــه ال ســوابق لــه كمــا يتوجــه اســتحقاقه 
منهــا  األولــى  الفقــرة  واخلمســن  السادســة  املــادة  الــواردة يف  للعقوبــة 
يأخــذ  ال  واســتعمالها  احملظــورة  احلبــوب  باســتعمال  أقــر  ــه  أنَّ ومبــا 
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حكــم املســكر لعــدم التوافــق بينهمــا يف منــاط احلكــم ممــا يتوجــه 
ــه وألجــل  ــد دون حــد املســكر  لــذا كل معــه تعزيــر املدعــى عليــه باجلل
احلــق العــام حكمــت علــى املدعــى عليــه باآلتــي: أواًل/ ثبــت لــديَّ إدانــة 
املدعــى عليــه  باســتعمال احلبــوب احملظــورة ويجلــد تعزيــزًا لقــاء ذلــك 
بجلــده خمســة وســبعون جلــدًة دفعــة واحــدة علنــًا  ثانيــا/ ثبــت لــدي إدانــة 
ــغ  ــوب احملظــورة املوصوفــة يف  الدعــوى البال ــازة احلب ــه بحي املدعــى علي
عددهــا إحــدى عشــرة حبــة بقصــد التعاطــي وأن يعــزر بســجنه أربعــة 
أشــهر حتتســب منهــا املــدة التــي أوقــف فيهــا علــي ذمــة القضيــة وذلــك 
املخــدرات  نظــام مكافحــة  مــن  األربعــن  و  الواحــدة  املــادة  مبوجــب 
واملــادة الســتن. ثالثــا/ وأن مينــع مــن  الســفر مــدة عامــن حســب مقتضــى 
مــا ورد يف املــادة السادســة واخلمســن مــن النظــام نفســه علــى أن يكــون 
املنــع ابتــداء مــن انتهــاء محكومتيــه  وبتــاوة احلكــم علــى الطرفــن 
وإفهــام املدعــى عليــه بحقــه يف التمييــز قــرر قناعتــه باحلكــم وطلــب 
املدعــي العــام  رفــع احلكــم للتمييــز وأن الئحتــه االعتراضيــة هــي الئحــة 
الدعــوى هــذا وجــرى توجيــه املدعــى عليــه  مبــا يلــزم ومــن ذلــك حرمــة 
اســتعمال احلبــوب احملظــورة وأثــره الســيئ علــى العقــل واملــال وأقفلــت 
اجللســة الســاعة الواحــدة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن  حــرر احلكــم يف .......
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
ــة مبحافظــة االحســاء برقــم .......  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي مــن فضيل
وتاريــخ .......املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم ........ وتاريــخ ......املرفــق بهــا 
القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ......... املســجل 
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برقــم .......... وتاريــخ ......اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/........ يف 
قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا 
املصادقــة علــى احلكــم  واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

ــه وســلم حــرر يف ............ وصحب
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رقم الصك:3461349 تاريخه:1434/03/14هـ 
رقم الدعوى:33443618

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34819715 تاريخه:1434/05/06هـ

مخــدرات- اشــتراك يف حيــازة حشــيش وحبــوب محظــورة مجــردة عــن 
القصــد- إثبــات بالشــهادة- إدانــة - تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة  

واإلبعــاد - منــع مــن الســفر.

املــواد )39( والفقــرة )1،2( مــن املــادة )56( والفقــرة )1( مــن املــادة )62( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليهمــا تتضمــن طلــب إثبــات إدانتهمــا 
بحيــازة احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة حيــازة مجــردة ، واحلكــم 
ــع مــن الســفر  ــة الســجن واإلبعــاد عــن البــاد لــألول واملن عليهمــا بعقوب
للثانــي طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، مت القبض 
عليهمــا يف إحــدى املــزارع بعــد تفتيشــها والعثــور فيهــا علــى املضبوطات، 
أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش 
إليهمــا  أســنده  مــا  احملكمــة  أمــام  أنكــرا  واإلمفيتامــن،  املخــدر 
املدعــي العــام، طلبــت احملكمــة مــن املدعــي العــام تقــدمي بيناتــه وقــررت 
ســماع شــهادة شــهود محضــر القبــض فشــهدوا مبــا يثبــت الدعــوى، 
قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليهمــا بجميــع ما نســب إليهمــا وقررت 
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تعزيــر كل واحــد منهمــا بســجنه ملــدة ثــاث ســنوات وجلــده مائتــي جلدة 
مفرقــة وتغرميــه مبلــغ ثاثــة آالف ريــال وإبعــاد األول عــن البــاد بعــد 
انتهــاء محكوميتــه ومنــع الثانــي مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ثــاث 
ســنوات، قنعــا املدعــى عليهمــا باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، 

قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده أمــا بعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان وبنــاء علــى املعاملــة الــواردة مــن دائــرة االدعــاء العــام بجــازان 
واملقيــدة بــوارد احملكمــة برقــم )331251277( وتاريــخ 1433/7/5هـــ 
واحملالــة مــن فضيلــة الرئيس برقــم )33443618( وتاريــخ 1433/7/5هـ 
واملتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ........ ضــد ........ ورفيقــه املتهمــن يف 
قضيــة حيــازة حبــوب محظــورة وحشــيش عليــه ففــي هــذا اليــوم األربعــاء 
1434/2/20هـــ افتتحــت اجللســة األولــى يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة 
وتاريــخ   )9882( رقــم  باخلطــاب  املوجــه  العــام  املدعــي  حضــر  وفيهــا 
1433/3/22هـــ وادعــى علــى احلاضريــن ........ أثيوبــي اجلنســية يحمــل 
ــة رقــم )........( يف 1433/3/28هـــ الصــادرة مــن حــرس  البطاقــة البديل
احلــدود قطــاع ........ و........ ســعودي اجلنســية يحمــل الهويــة الوطنيــة ورقــم 
ســجله املدنــي )........( أنــه بتاريــخ 1433/3/28 هـــ وأثنــاء قيــام أفــراد 
حــرس احلــدود بواجبهــم يف املوقــع املســمى ........ وردت معلومــات تفيــد 
أن هنــاك أشــخاصا يقومــون ببيــع املخــدرات وباالجتــاه إلــى املوقــع داخــل 
إحــدى املــزارع مت تطويقهــا ومبداهمتهــا مت القبــض علــى املدعــى عليهمــا 
حبــوب  مــن  حبــة  وعشــرون  تســع   )29( ضبطــت  املوقــع  وبتفتيــش 
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ــه )35( خمســة وثاثــون جرامــا مــن مــادة  الكبتاجــون املنبهــة ومــا وزن
احلشــيش املخــدر و)55( خمــس وخمســون قــارورة عــرق )مت فــرز أوراق 
مســتقلة لهــا( وبندقيــة شــميزر ومسدســات متنوعــه وعــدد مــن املخــازن 
والطلقــات )مت فــرز أوراق مســتقلة لهــا( وأثبــت التقريــران الكيميائيــان 
الشــرعيان رقــم )6337( لعــام 1433هـــ ورقــم )8951 س2( لعــام 1433هـ 
ــاء الشــرعية مبنطقــة مكــة  الصــادران مــن مركــز الســموم والكيمي
املدرجــة  احملظــورة  املنبهــة  اإلمفيتامــن  حلبــوب  إيجابيتهــا  املكرمــة 
ضمــن اجلــدول رقــم )2( فئــة )ب( وإيجابيــة العينــة املرســلة مــن الكميــة 
لــه  الفعالــة  املــادة  علــى  واحتوائهــا  املخــدر  احلشــيش  ملــادة  املضبوطــة 
واملــدرج ضمــن اجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( مــن نظــام املخــدرات واملؤثــرات 
1426/7/8هـــ  يف  م/39  رقــم  امللكــي  باملرســوم  والصــادر  العقليــة 
إليهمــا  املنســوبة  بالتهمــة  ومواجهتهمــا  عليهمــا  املدعــى  وباســتجواب 
املخــدر  احلشــيش  مــادة  مــن  املضبوطــة  للكميــة  حيازتهمــا  أنكــرا 
وحبــوب الكبتاجــون املنبهــة وبالبحــث عــن ســوابقهما عثــر للمدعــى 
عليــه األول علــى ســابقة واحــدة وهــي تهريــب اخلمــور وعثــر للمدعــى 
عليــه الثانــي علــى ســابقة واحــدة وهــي حيــازة املخــدرات واســتعمال 
املخــدرات وترويــج املخــدرات وقــد أســفر التحقيــق مــع املدعــى عليهمــا 
عــن توجيــه االتهــام إليهمــا بحيــازة كميتــي احلبــوب احملظــورة واحلشــيش 
املخــدر املذكورتــن أعــاه حيــازة مجــرده وألن مــا أقــدم عليــه املدعــى 
عليهمــا املذكــوران فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا فقــد طلــب 
املدعــي العــام إثبــات إدانتهمــا مبــا أســند إليهمــا واحلكــم بتعزيرهمــا 
شــرعًا يف ضــوء املــادة )39( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات الصــادر 
وتاريــخ 1426/7/8هـــ واحلكــم مبنــع  رقــم م/39  امللكــي  باملرســوم 
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املدعــى عليــه الثانــي مــن الســفر خــارج البــاد بعــد انقضــاء محكومتيــه 
اســتنادا للفقــرة األولــى مــن املــادة )56( مــن ذات النظــام واحلكــم بإبعــاد 
املدعــى عليــه األول عــن البــاد اســتنادا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة )56( 
مــن ذات النظــام وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه األول عــن طريــق 
املترجــم ........ أثيوبــي اجلنســية يحمــل رخصة اإلقامــة رقم ........ الصادرة 
علمــه  ونفــى  ومكانهــا  وزمانهــا  القبــض  واقعــة  صــدق  جيــزان  مــن 
وعاقتــه مبــا مت ضبطــه وقــرر أنــه عامــل يف املزرعــة املشــار إليها هكذا 
ــى املدعــى  ــه وبعــرض الدعــوى عل أجــاب وصــدق الســابقة املســجلة علي
علمــه  ونفــى  ومكانهــا  وزمانهــا  القبــض  واقعــة  الثانــي صــدق  عليــه 
وعاقتــه مبــا مت ضبطــه وقــرر أن املزرعــة ملــك لــه ورثهــا مــن أبيــه وفيهــا 
منــزل عائــد إليــه هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه علــى 
الدعــوى أحضــر للشــهادة كًا مــن ........ ســعودي اجلنســية يحمــل الهويــة 
وتاريــخ   ........ رقــم  واحلفيظــة   ........ املدنــي  ســجله  ورقــم  الوطنيــة 
........ ســعودي اجلنســية  1409/9/24هـــ الصــادرة مــن أحــوال جــازان 
يحمــل الهويــة الوطنيــة ورقــم ســجله املدنــي........ واحلفيظــة رقــم........ 
وتاريــخ 1414/11/21هـــ الصــادرة مــن أحــوال صبيــا وبســؤال األول عما 
لديــه أجــاب قائــًا أشــهد بــاهلل تعالــى أنــه يف يــوم مــا قبــل ســنة تقريبــًا 
وردت إلينــا معلومــات تفيــد أن موقعــا يســمى ........ يتبــع محافظــة ........ 
اتخــذ لترويــج املخــدرات مــن قبــل أشــخاص مــن اجلنســيات األفريقيــة 
وقــد توجهــت بســيارة مدنيــة ضمــن الفرقــة وباملراقبــة شــاهدة ســيارات 
وأناســًا يتــواردون علــى املوقــع ويخرجــون منــه واملوقــع عبــارة عــن مزرعــة 
وحولــه  بســاط  علــى  جالســًا  عليــه  املدعــى  كان  املوقــع  ومبداهمــة 
مجموعــة أشــخاص ووجدنــا علــى البســاط )بكــت( دخــان بــه قطعــة 
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حشــيش كانــت أمــام املدعــى عليــه ........ إلــى مســافة متــر ونصــف املتــر 
أمــا املدعــى عليــه األثيوبــي فقــد حــاول الهــرب لكنــه مت القبــض عليــه 
وكان داخــل بيــت مــن القــش وعنــد القبــض عليــه دلنــا علــى كميــات 
كانــوا  الذيــن  األشــخاص  وبتفتيــش  العــرق  نــوع  مــن  املســكر  مــن 
جالســن مــع املدعــى عليــه لــم جنــد معهــم شــيئًا وبتفتيــش املوقــع وهــو 
عبــارة عــن غرفــة وبيــت مــن القــش ضبطنــا يف الغرفــة كميــة مــن احلبوب 
احملظــورة وبعــض األســلحة وبعــد مغــادرة املوقــع تركنــا أحــد الزمــاء 
بزيــه املدنــي فجــاء بعــض األشــخاص إليــه وطلبوا شــراء حبوب وحشــيش 
واســتعدوا بدفــع مبالــغ ماليــة هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد وبســؤال الثانــي 
منهمــا عمــا لديــه أجــاب قائــًا أشــهد بــاهلل تعالــى أنــه يف يــوم مــا قبــل 
ســنة تقريبــًا وردت إلينــا معلومــات تفيــد أن موقعــا يســمى ........ يتبــع 
محافظــة ........ اتخــذ لترويــج املخــدرات من قبل أشــخاص من اجلنســيات 
األفريقيــة وقــد توجهــت بســيارة مدنيــة ضمــن الفرقــة وباملراقبــة شــاهدة 
ســيارات وأناســًا يتــواردون علــى املوقــع ويخرجــون منــه واملوقــع عبــارة 
عــن مزرعــة ومبداهمــة املوقــع كان املدعــى عليــه جالســًا علــى بســاط 
ــه  ــى البســاط )بكــت( دخــان ب ــا عل ــه مجموعــة أشــخاص ووجدن وحول
قطعــة حشــيش كانــت أمــام املدعــى عليــه ........ إلــى مســافة متر ونصف 
املتــر أمــا املدعــى عليــه األثيوبــي فقــد حــاول الهــرب لكنــه مت القبــض 
القبــض عليــه دلنــا علــى  القــش وعنــد  بيــت مــن  عليــه وكان داخــل 
كميــات مــن املســكر مــن نــوع العــرق وبتفتيــش األشــخاص الذيــن 
كانــوا جالســن مــع املدعــى عليــه لــم جنــد معهــم شــيئًا وبتفتيــش املوقــع 
وهــو عبــارة عــن غرفــة وبيــت مــن القــش ضبطنــا يف الغرفــة كميــة مــن 
ــا أحــد  ــادرة املوقــع تركن ــوب احملظــورة وبعــض األســلحة وبعــد مغ احلب
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الزمــاء بزيــه املدنــي فجــاء بعــض األشــخاص إليــه وطلبــوا شــراء حبــوب 
وحشــيش واســتعدوا بدفــع مبالــغ ماليــة هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد وبعرض 
الشــاهدين وشــهادتهما على املدعى عليه األول نطق بالعربية ركيكة 
حســب نطقــه وأنكــر داللتــه للفرقــة القابضــة عــن موقــع املســكر ونفى 
علمــه وعاقتــه مبــا ضبطــه ولم يطعن يف الشــاهدين وبعرض الشــاهدين 
وشــهادتهما علــى املدعــى عليــه الثانــي نفــى علمه وعاقتــه مبا مت ضبطه 
وأنكــر ضبــط كميــة احلشــيش أمامــه ولــم يطعــن يف الشــاهدين وقــرر 
أن األشــخاص الذيــن كانــوا يتــواردون علــى مزرعتــه هــم مــن قرابتــه 
ويأتــون للحديــث معــه هكــذا أجــاب ويف اجللســة حضــر كل مــن ........ 
ســعودي اجلنســية يحمــل الهويــة الوطنيــة ورقــم ســجله املدنــي........ و 
........ ســعودي اجلنســية يحمــل الهويــة الوطنيــة ورقــم ســجله املدنــي........ 
وشــهدا بعدالــة الشــاهدين وأنهمــا مقبــوال الشــهادة وبالرجــوع إلــى أوراق 
املعاملــة جــرى االطــاع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق علــى 
اللفــة رقــم )43( والتقريــر اآلخــر املرفــق علــى اللفــة رقــم )67( كمــا 
جــرى االطــاع علــى ثبــت ســوابق املدعــى عليهمــا فوجــدت مطابقــة ملــا 
الدعــوى واإلجابــة  مــن  تقــدم  مــا  فبنــاء علــى  الدعــوى عليــه  جــاء يف 
وإلقــرار املدعــى عليــه األول بأنــه يعمــل يف املزرعــة املذكورة يف الدعوى 
وإلقــرار املدعــى عليــه الثانــي بــأن املزرعــة ملــك لــه وكــذا مــا فيهــا مــن 
بنــاء وإلنكارهمــا عائديــة كميتــي احلبــوب احملظــورة واحلشــيش املخدر 
إليهمــا فقــد قــررت مــا يلــي أوال ثبتــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه األول 
باالشــتراك يف حيــازة كميتــي احلبــوب احملظــورة واحلشــيش املخــدر 
املشــار إليهمــا يف الدعــوى دون أن يســفر عــن قصــده مــن ذلــك وهــو جــرم 
مكافحــة  نظــام  مــن   )39( املــادة  ضــوء  يف  عليــه  العقوبــة  يســتحق 
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املخــدرات وملــا شــهد بــه الشــهود املعدلــون شــرعا مــن رؤيتهــم ألنــاس 
يتــواردون علــى املوقــع ويخرجــون منــه قبــل حادثة القبــض ومجيء آخرين 
بعــد القبــض لطلــب شــراء املخــدرات مــن رجــل األمــن الــذي بقــي يف 
املوقــع بلباســه املدنــي كل ذلــك يوجــه إليــه الشــبهة بالترويــج واســتنادا 
إلــى املــادة )1/62( مــن ذات النظــام فقــد حكمــت عليــه بالســجن مــدة 
ثــاث ســنوات اعتبــارا مــن تاريــخ القبــض عليــه وإيقافــه علــى ذمــة هــذه 
القضيــة يف 1433/3/28هـــ وجلــده مائتــي جلــدة علــى دفعــات كل دفعة 
خمســون جلــدة وبــن كل دفعــة والتــي تليهــا شــهر وتغرميــه مبلغــا قــدره 
ثاثــة آالف ريــال يــؤول إلــى خزينــة الدولــة العامــة كما حكمــت بإبعاده 
عــن البــاد بعــد انتهــاء محكوميتــه بالســجن اســتنادا للمــادة )2/56( 
مــن النظــام املشــار إليــه ثانيــا ثبتــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه الثانــي 
باالشــتراك يف حيــازة كميتــي احلبــوب احملظــورة واحلشــيش املخــدر 
املشــار إليهمــا يف الدعــوى دون أن يســفر عــن قصــده مــن ذلــك وهــو جــرم 
مكافحــة  نظــام  مــن   )39( املــادة  ضــوء  يف  عليــه  العقوبــة  يســتحق 
املخــدرات وملــا شــهد بــه الشــهود املعدلــون شــرعا مــن رؤيتهــم ألنــاس 
يتــواردون علــى املوقــع ويخرجــون منــه قبــل حادثة القبــض ومجيء آخرين 
بعــد القبــض لطلــب شــراء املخــدرات مــن رجــل األمــن الــذي بقــي يف 
املوقــع بلباســه املدنــي كل ذلــك يوجــه إليــه الشــبهة بالترويــج واســتنادا 
إلــى املــادة )1/62( مــن ذات النظــام فقــد حكمــت عليــه بالســجن مــدة 
ثــاث ســنوات اعتبــارا مــن تاريــخ القبــض عليــه وإيقافــه علــى ذمــة هــذه 
القضيــة يف 1433/3/28هـــ وجلــده مائتــي جلــدة علــى دفعــات كل دفعة 
خمســون جلــدة وبــن كل دفعــة والتــي تليهــا شــهر وتغرميــه مبلغــا قــدره 
ثاثــة آالف ريــال يــؤول إلــى خزينــة الدولــة العامــة كمــا حكمــت مبنعــه 
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ــه  مــن الســفر خــارج البــاد مــدة ثــاث ســنوات بعــد انتهــاء محكوميت
بالســجن اســتنادا للمــادة )1/56( مــن النظــام املشــار إليــه هــذا مــا ثبــت 
لــدي وبــه حكمــت وبعرضــه علــى أطــراف الدعــوى قــرر املدعــي العــام 
معارضتــه وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف دون الئحــة فأجبتــه لذلــك 
وقــرر املدعــى عليهمــا القناعــة بــه وقــد جــرى النطــق بــه يف متــام الســاعة 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل ــاهلل التوفيــق وصل العاشــرة إال ربعــا وب

وآله وصحبه أجمعن حرر يف 1434/3/11هـ.
االولــى  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 
3465004 وتاريــخ 1434/3/25هـــ  املرفــق  بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة  الشــيخ /........ برقــم 3461349 وتاريــخ 
1434/03/14هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام  ضــد كل مــن / ........ 
ســعودي اجلنســية  و.............. أثيوبــي اجلنســية  يف قضيــة )مخــدرات( 
ــه  مبــا هــو  ــى الصفــة املوضحــة يف القــرار  املتضمــن  حكــم فضيلت عل
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: 3420010 تاريخه : 1434/1/24هـ 
رقم الدعوى : 33447030

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
341252596 تاريخه:1434/07/09هـ

مخــدرات - حيــازة بقصــد التعاطــي والترويــج - شــروع يف الترويــج - 
حــد املســكر - تعزيــر بالســجن واجللــد واإلبعــاد والغرامــة واملصــادرة.

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

2- املــواد ) 38 - 41 - 53 - 56 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة .

دعــوى املدعــي العــام ضــد ثاثــة أشــخاص أحدهــم مقيــم وذلــك بتوجيــه 
االتهــام ضــد املقيــم بحيــازة كميــة مــن احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج 
والثالــث  الثانــي  واتهــام  لــه،  الســابق  وتعاطيــه  ترويجــه  والشــروع يف 
ــق  ــج عــن طري ــة املضبوطــة بقصــد التروي ــازة الكمي باالشــتراك يف حي
مشــرط  حيــازة  يف  واشــتراكهم  ترويجهــا  يف  والشــروع  املســاعدة 
ومقــص عليهمــا آثــار ملــادة احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج، وطلــب 
املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليهــم واحلكــم عليهــم بالســجن واجللــد 
والغرامــة ومصــادرة جــوال األول وإلغــاء شــريحته وعــدم صرفهــا مــرة 
أخــرى وإبعــاد املدعــى عليــه املقيــم عــن اململكــة ومنــع املدعــى عليــه 
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الثانــي مــن الســفر بعــد انتهــاء عقوبتــه، مت القبــض علــى املدعــى عليهــم 
بعــد إخباريــة مفادهــا أن املدعــى عليــه املقيــم يــروج احلشــيش املخــدر 
واســتعد املصــدر لإليقــاع بــه ومت االتفــاق علــى املوقــع احملــدد وحضــر 
ــل املصــدر مــع املدعــى  املصــدر مــع أحــد أفــراد الفرقــة القابضــة وتقاب
عليــه املقيــم وأعطــى املصــدر اإلشــارة بعــد اســتام الكميــة املتفــق 
عليهــا وقبــض علــى املدعــى عليــه املقيــم وكان يرافقــه املدعــى عليــه 
الثانــي والثالــث يف هــذه املهمــة،  إقــرار املدعــى عليــه املقيــم مبــا نســب 
إليــه، إنــكار املدعــى عليهمــا الثانــي والثالــث للدعــوى، إحضار املدعي  
العــام لبينــة غيــر موصلــة تثبــت إدانــة املدعــى عليهمــا الثانــي والثالــث 
ولكنهــا توجــه الشــبهة ضدهمــا، توجيــه الشــبهة بحــق املدعــي عليهمــا 
الثانــي والثالث،إقامــة حــد املســكر علــى املدعــى عليــه املقيــم وتعزيــره 
بالســجن واجللــد والغرامــة ومصــادرة اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة وبيعــه 
وإيــداع ثمنــه يف بيــت مــال املســلمن لصرفــه يف أوجــه البــر وإبعــاده خــارج 
البــاد، وتعزيــر املدعــى عليهمــا الثانــي والثالــث بالســجن واجللــد، ثــم 

ــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. تصدي

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنا..........القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 33447030 برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريخ 1433/07/06 هـ  املقيدة باحملكمة برقم 331252713 وتاريخ 
1433/07/05 هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1433/08/24 هـــ افتتحت 
اجللســة الســاعة 30 : 11 وفيهــا حضــر املدعــي العــام ..........ســعودي 
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اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..........املكلــف مبوجــب اخلطــاب 
رقم ..........يف 1432/1/16هـ  وادعى قائًا بصفتي مدعيًا عامًا بدائرة 
االدعاء العام مبحافظة جدة أدعي على كل من: ..........، )24( عامًا، 
........ فلسطيني اجلنسية ، مبوجب رخصة اإلقامة رقم )..........(، املهنة 
/ طالــب ، موقــوف بالســجن العــام مبحافظــة جــدة مبوجــب أمــر متديــد 
التوقيــف رقــم   )هـــ م32088/5/2( وتاريــخ 1433/5/11هـــ. ..........، 
)26( عامــًا ، ســعودي اجلنســية ، مبوجــب ســجل مدنــي  رقــم )..........( ، 
املهنــة / طالــب ، موقــوف بالســجن العــام مبحافظــة جــدة مبوجــب أمــر 
متديــد التوقيــف رقــم )..........( وتاريــخ 1433/5/11هـــ. .......... ، )30( 
عامــًا ، ........ ســعودي اجلنســية ، مبوجــب ســجل مدنــي  رقــم )..........(، 
املهنــة / طالــب ، موقــوف بالســجن العــام مبحافظــة جــدة مبوجــب أمــر 
متديــد التوقيــف رقــم )..........( وتاريــخ 1433/5/11هـــ املقبــوض عليهــم 
والضبــط  االنتقــال  محضــر  علــى  باالطــاع  1433/5/7هـــ.  بتاريــخ 
والتفتيــش رقــم )بــدون( املرفــق واملعــد مــن قبــل مكافحــة املخــدرات 
مبحافظــة جــدة بتاريــخ 1433/5/7هـــ املتضمــن أنــه بنــاًء علــى معلومــات 
مــن املدعــى عليــه / ..........، واملوقــوف علــى ذمــة القضيــة رقــم )..........( 
مفادهــا وجــود شــخص فلســطيني اجلنســية يدعــى ..........، يتوســط يف 
بيــع مــادة احلشــيش املخــدر ويتواجــد علــى جــوال رقــم )..........( وأنــه 
ــه  ــة املتفــق عليهــا يحضــر مصدرهــا معــه ، علي عندمــا يحضــر الكمي
جــرى اإليعــاز للمصــدر املدعــى عليــه باالتصــال علــى املعنــي باإلخباريــة 
لاتفــاق علــى شــراء الكميــة املناســبة وعلــى مســمع مــن الفرقــة اتصــل 
ــي  ــه املعن ــب من ــو فطل ــه شــراء كيل ــب من ــي وطل ــه املعن املصــدر ورد علي
االنتظــار وقــال لــه بعبــارة )أشــوف الرجــال وأكلمــك( ، ويف متام الســاعة 
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احلاديــة عشــر مســاًء اتصــل باملصــدر وســأله عــن الفائــدة التــي ســتعود 
عليــه مــن هــذه البيعــة وســأله املصــدر عــن ســعر الكيلــو فقــال بأربعــة 
عشــر ألــف فقــال املعنــي أنــا آخــذ خمســمائة وأنــت خمســمائة ونحســب 
الكيلــو علــى املشــتري بخمســة عشــر ألــف فطلــب املعنــي مــن املصــدر 
أن يقابلــه بجــوار مستشــفى .......... وانتهــى االتصــال، وبســؤال املصــدر 
الفرقــة  أفــراد  املدعــى عليــه عــن إمكانيــة مرافقتــه مــن قبــل أحــد 
فذكــر أن ذلــك ممكــن فتــم تكليــف أحــد أفــرد الفرقــة لتمثيــل دور 
املشــتري وتأمــن مبلــغ الشــراء وترقيــم جــزء منــه ، وباالنتقــال للموقــع 
املتفــق عليــه مت التمركــز باملوقــع حتــى الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف 
مســاًء وبعــد عــدة اتصــاالت طلــب املدعــى عليــه األول تغييــر املوقــع ملوقــع 
آخــر بجــوار أحــد املتاجــر بحــي .......... فتــم االنتقــال ويف متــام الســاعة 
املصــدر  أشــار  باملوقــع  االنتظــار  وأثنــاء  تقريبــًا  والربــع  الثانيــة عشــر 
املدعــى عليــه لشــخص كان يركــب يف املقعــد اخللفــي للســيارة مــن 
نــوع ........ حتمــل لوحــة رقــم )..........( اتضــح أنــه األول والــذي ورد منــه 
اتصــال وطلــب مــن املصــدر املدعــى عليــه الســير خلفــه فتــم التحــرك 
وعنــد التوقــف بجــوار الســيارة رفــع األول يــده وبهــا الكميــة املتفق عليها 
وقــد أعطيــت اإلشــارة للقبــض عليهــم فتمــت محاصــرة الســيارة وحــاول 
قائدهــا الهــرب بالرجــوع للخلــف إال أنــه متــت الســيطرة والقبــض عليهــم 
فــاألول كان يجلــس يف املقعــد اخللفــي للســيارة، والثانــي كان يجلــس 
يف املقعــد األمامــي بجــوار الســائق، والثالــث قائــد الســيارة وبتفتيشــهم 
جميعــًا لــم يعثــر معهــم علــى شــيء مــن املمنوعــات وضبطــت قطعــة ســوداء 
اللــون تــزن )1001.5( جــرام يشــتبه أن تكــون احلشــيش املخــدر  بــن 
فخــذي املدعــى عليــه األول، وبتفتيــش الســيارة ضبــط بالــدرج علــى 
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أدوات تقطيــع مــادة احلشــيش املخــدر وهــي عبــارة عــن مشــرط ومقــص 
التقريــر  وأثبــت  املخــدر  احلشــيش  مــادة  تكــون  أن  يشــتبه  آثــار  بهــا 
الكيميائــي رقــم )..........( لعــام 1433هـــ إيجابيــة العينتــن )أ،ب( مــن 
املــادة  املضبوطــة واملرســلة للتحليــل ملــادة احلشــيش املخــدر واحتوائهــا 
علــى املــادة الفعالــة لــه واملدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( امللحــق بنظــام 

ــة. مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقلي
وزنــه  بلــغ  مــا  بحيــازة  ..........أقــر  األول/  عليــه  املدعــى  وباســتجواب 
)1001.5( جــم مــن مــادة احلشــيش املخــدر وأن قصــده مــن حيازتهــا 
املخــدر  للحشــيش  بتعاطيــه  وأفــاد  املــادي  والكســب  الفائــدة  أخــذ 
منــذ أســبوعن تقريبــًا ، وأقــر بدايــة بأنــه حصــل علــى الكميــة مــن 
املدعــى عليــه الثانــي ثــم رجــع عــن أقوالــه وأفــاد بأنــه حصــل عليهــا مــن 
شــخص صومالــي اجلنســية ال يعرفــه يســكن بحــي ..........مببلــغ تســعة 
آالف ريــال. باســتجواب املدعــى عليــه الثانــي / ........../ أنكــر مــا نســب 
إليــه جملــة وتفصيــًا وأفــاد بأنــه يف يــوم اجلمعــة املوافقــة 1433/5/7هـــ 
ويف متــام الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف مســاًء كان برفقــة الثالــث يف 
ســيارته وكانــا ينويــان تنــاول طعــام العشــاء وأثنــاء حتركهمــا شــاهد 
األول يســير علــى قدميــه يف الشــارع العــام فاتصــل عليــه وســأله بعبــارة 
)ويــن رايــح( فــّرد عليــه بعبــارة )ابغــاك توصلنــي قريــب مــن احلــارة ملقابلــة 
صاحبــي( فركــب األول معهمــا وأثنــاء وصولهــم مت القبــض عليهــم . 
باســتجواب املدعــى عليــه  الثالــث/ ..........أنكــر مــا نســب إليــه جملــة 
وتفصيــًا وأنكــر عاقتــه مبــا مت ضبطــه داخــل درج الســيارة ونفــى 
تعاطيــه ألي نــوع مــن أنــواع املخــدرات. وانتهــى التحقيــق بتوجيــه االتهــام 
إلــى املدعــى عليــه ..........، بحيــازة مــا بلــغ وزنــه )1001.5( ألــف وواحــد 
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بقصــد  املخــدر  احلشــيش  مــادة  مــن  اجلــرام   أعشــار  وخمســة  جرامــًا 
ــه لنوعهــا مــن الســابق ، واتهــام  ــج والشــروع يف ترويجهــا وتعاطي التروي
الكميــة  حيــازة  يف  باالشــتراك   ،.......... والثالــث/   ،.......... الثانــي/ 
املضبوطــة بقصــد الترويــج عــن طريــق املســاعدة والشــروع يف ترويجهــا 
واشــتراكهم يف حيــازة مشــرط ومقــص عليهمــا آثــار ملــادة احلشــيش 
املخــدر بقصــد الترويــج ، اســتنادًا للفقــرة )2( مــن املــادة الثالثــة مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ، وذلــك لألدلــة والقرائــن 
لهــم  يعثــر  لــم  القضيــة. وباالطــاع علــى ســوابقهما  املرصــودة مبلــف 
علــى ســوابق مســجلة عليهــم. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليهــم 
املذكوريــن وهــم بكامــل أهليتهــم املعتبــرة شــرعًا مــن األفعــال احملرمــة 
مكافحــة  نظــام  مــن  الثالثــة  للمــادة  طبقــا  نظامــًا  واملجرمــة  شــرعًا 
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 بالنســبة للمدعــى عليــه 
األول، لــذا أطلــب مــن احملكمــة اجلزئيــة مبحافظــة جــدة إثبــات إدانتهــم 
مبــا أســند إليهــم ومعاقبهــم بالعقوبــات األصليــة والتكميليــة التاليــة: 
أوال بالســجن واجللــد والغرامــة لقــاء مــا أســند إليهــم اســتنادًا للفقــرة 
)1( مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
املشــار إليــه. ثانيــا مصــادرة جهــاز الهاتــف اجلــوال العائــد لــألول مــن نــوع 
اجلرميــة  ارتــكاب  يف  املســتخدم   )..........( املصنعــي  الرقــم  ذي   )......(
اســتنادًا للفقــرة )1( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
املشــار إليــه وإلغــاء اخلدمــة عــن الشــريحة رقــم )..........وعــدم صرفهــا 
ــر  ــم صاحــب الســمو امللكــي وزي ملــن أســاء اســتخدامها اســتنادًا لتعمي
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الداخليــة رقــم )9798( يف 9ــ1428/2/10هـــ. ثالثــًا منــع الثانــي والثالــث 
ــاد  ــذ عقوبتهمــا وإبع ــاء مــن تنفي مــن الســفر خلــارج اململكــة بعــد االنته
األول خلــارج اململكــة بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ عقوبتــه وعــدم الســماح 
ــه بالعــودة إليهــا ومنعــه مــن دخولهــا وفقــًا للفقرتــن )1،2( مــن املــادة  ل
)56( مــن نظــام املخــدرات املشــار إليــه هكــذا ادعــى. وبتــاوة الدعــوى 
علــى املدعــى عليهــم أجــاب  املدعــى عليــه األول ..........قائــًا مــا ذكــره 
املدعــي العــام يف دعــواه كلــه صحيــح وأنــا أتعاطــى احلشــيش املخــدر مــن 
قبــل ومــا كان معــي كان بقصــد االجتــار والترويــج وأنــا شــاب أدرس 
يف اجلامعــة ولــم أجتــاوز اخلمســة وعشــرين عامــًا مــن عمــري ونــادم علــى 
مــا فعلــت وتائــب إلــى اهلل وليــس علــي ســوابق هكــذا أجــاب وأجــاب 
املدعــى عليــه الثانــي ..........والثالــث ..........كل واحــد منهمــا بانفــراد 
ــم نشــترك مــع املدعــى  قائــًا مــا ذكــره املدعــي العــام غيــر صحيــح فل
ــا عاقــة مبــا كان معــه وليــس  ــج وليــس لن ــه األول ..........يف التروي علي
لنــا علــم مبــا كان معــه يف الســيارة ومــا كان بالســيارة مشــرط ومقــص 
فــا نعلــم عنــه شــيء والســيارة ليســت لنــا أصــًا وليــس علينــا ســوابق وال 
ــة  ــك بين ــام ألدي ــا وبســؤال املدعــي الع نتعاطــى املخــدرات هكــذا أجاب
ــة إلحضارهــا ورفعــت اجللســة حلــن  علــى دعــواك قــال نعــم وأطلــب املهل

ــة. إحضــار املدعــي العــام البين
ويف جلســة أخــرى افتتحــت اجللســه الســاعه 10 وحضــر فيهــا املدعــي 
العــام ولــم يحضــر املدعــي عليهــم وبســؤال املدعــي العــام هــل أحضــرت 
البينــة قــال نعــم وهــي كا مــن .......... ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي 
ــغ مــن العمــر 33 ســنه  ــدي ويبل ــة جن رقــم ..........ويعمــل عســكري برتب
وليــس بينــه وبــن املدعــي عليهــم أي عــداوة او قرابــه و..........ســعودي 
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مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..........ويعمــل عســكري برتبــه جنــدي اول  
ويبلــغ مــن العمــر 24 ســنه وليــس بينــه وبــن املدعــى عليهــم أي عــداوة 
او قرابــه وبســؤالهما عمــا لديهمــا مــن شــهادة اجــاب كل واحــد منهمــا 
منفــردا قائــا اشــهد هلل بانــي لــم اشــاهد املدعــي عليهمــا الثانــي ..........
مــع  كانــوا  ولكــن  الترويــج  عمليــة  يف  ..........يشــتركون  والثالــث 
املدعــي عليــه االول ..........يف ســيارته عندمــا قبضنــا عليهــم الن التنســيق 
واملتابعــة كان املقصــود فيهــا املدعــي عليــه االول ..........هــذا مــا لــدي 
مــن شــهادة واهلل علــى مــا أقــول شــهيد هكــذا شــهد كل واحــد منهمــا 
ورفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى   حضــر فيهــا املدعــي العــام واملدعــى 
عليهــم وبعــرض شــهادة الشــهود علــى املدعــى عليهمــا الثانــي والثالــث 
أجــاب قائــا كل واحــد منهمــا علــى انفــراد قائــًا ماجــاء يف شــهادة 
الشــهود صحيــح وليــس لنــا عاقــة بعمليــة الترويــج وكل مــايف األمــر 
أننــا كنــا مــع املدعــى عليــه األول ..........أثنــاء القبــض هكــذا قــررا 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن اإلدعــاء واإلجابــة ومــا قــرره األطــراف   علــى 
مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام وألن املدعــى عليــه األول أقــر بالترويــج 
وألنــه ال عــذر ملــن أقــر ونظــرًا ملــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
املنــوه عنــه بعاليــه ونظــرًا ألن املدعــى عليــه االول ..........يســتحق العقوبــة 
طبقــًا للقواعــد الشــرعية ووفقــًا للمــواد )38-41-53-56( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات  وحيــث أقــر املدعــى عليــه وليــد بالترويــج وأنكــر 
املدعــى عليــه الثانــي و الثالــث وقــد أحضــر املدعــي العــام البينــة وهــي 
غيــر موصلــة وهــي تفيــد الشــبهة لوجودهمــا يف مــكان اجلرميــة ولكــون 
هــذا الفعــل يعــد عمــًا محرمــا وفعــًا قبيحــا وجــرأة يف الباطــل وإعانــة 
علــى اإلثــم والعــدوان وإفســادًا يف األرض وألن املدعــى عليهــم لــم يعثــر 
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لهــم علــى ســوابق وألن املدعــى عليــه األول أقــر بالتعاطــي للحشــيش 
وهــو مــن املســكرات حلديــث ) كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام( 
ــه األول  ــة املدعــى علي ــدي إدان ــع مــا ســبق فقــد ثبــت ل رواه مســلم وجلمي
ــع  )1001.5( ألــف وواحــد جــرام وخمســة أعشــار اجلــرام مــن مــادة  ببي
احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج والشــروع يف ترويجهــا وتعاطيــه لنوعهــا 
ــث  ــي ..........والثال ــه الثان ــى املدعــى علي ــه الشــبهة إل مــن الســابق وتوجي
..........باالشــتراك  يف حيــازة الكميــة املضبوطــة بقصــد الترويــج عــن 
طريــق املســاعدة والشــروع يف ترويجهــا والشــبهة باشــتراكهم يف حيــازة 
مشــرط ومقــص عليهمــا أثــار ملــادة احلشــيش املخــدر وعليــه حكمــت 
مبــا يلــي : أوال:- ســجن املدعــى عليــه األول ..........  ملــدة ســنة ونصــف 
يحتســب منهــا مــدة اإليقــاف وجلــده ثمانــن جلــدة علنــًا دفعــة واحــدة حــد 
املســكر لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر وجلــده مائــة جلــدة تعزيــرًا علنــًا 
ــر  ــام وبــن احلــد والتعزي ــى فترتــن مناصفــة بينهمــا عشــرة أي مفرقــة عل
عشــرة أيــام وإلزامــه  بدفــع غرامــة ماليــة قدرهــا ألــف ريــال ومصــادرة 
الهاتــف اجلــوال املشــار إليــه يف الدعــوى وبيعــه وإيــداع  ثمنــه يف  بيــت مــال 
املســلمن ويصــرف يف أوجــه البــر وإبعــاده خــارج اململكــة بعــد انتهــاء 
تنفيــذ عقوبتــه وعــدم الســماح لــه بالعــودة إليهــا إال مــا تســمح بــه تعليمــات 
احلــج والعمــرة  ثانيــا:- ســجن املدعــى عليــه الثانــي ..........للشــبهة ملــدة 
ثاثــة أشــهر حتتســب منهــا مــدة اإليقــاف وجلــده خمســون جلــدة تعزيــرًا 
علنــًا دفعــة واحــدة ثالثــًا:- ســجن املدعــى عليــه الثالــث ..........للشــبهة 
ملــدة ثاثــة أشــهر حتتســب منهــا مــدة اإليقــاف وجلــده خمســون جلــدة 
تعزيــرًا علنــًا دفعــة واحــدة وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليهــم قــرروا 
القناعــة واملدعــي العــام قــرر عــدم القناعــة وطلــب اســتئناف احلكــم 
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بــدون الئحــة اعتراضيــة حــرر يف 05/  01 / 1434هـــ  واغلقــت اجللســه 
الســاعه 10:30 وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه 

وســلم
املوافــق 1434/1/19هـــ  االثنــن   يــوم  ففــي  ـ  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد   11 الســاعه  اجللســه   أفتتحــت 
يف   332196556 رقــم  باخلطــاب  املكرمــه  مبكــة  االســتئناف 
1434/1/4هـــ حيــث جــرى تدقيــق احلكــم مــن قبــل الدائــرة اجلزائيــة 
الرابعــه  مبحكمــة االســتئناف واملظهــر علــى القــرار برقــم  33481901 
يف 1433/12/29هـــ ونصــه :-)وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت  
املوافقــه علــى  احلكــم وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف ..........ختــم وتوقيــع قاضــي 
اســتئناف..........ختم وتوقيــع رئيــس الدائــرة ..........ختــم وتوقيــع ( وبيــان 
للواقــع جــرى احلاقــه بضبطــه وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبه وســلم واغلقت اجللســة الســاعه 11:15 حرر يف 1434/1/19هـ 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم
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رقم الصك: 3452993  تاريخه :1434/3/2هـ   
رقم الدعوى :33453864

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34699042 تاريخه:1434/5/13هـ

مخــدرات - حيــازة احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي والترويــج - 
التعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر ومصــادرة اجلــوال وإتــاف 

الشــريحة املســتخدمان يف اجلرميــة.

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

املــادة 60 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات  2- الفقــرة 1 مــن 
العقليــة

املــادة 62 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات  3- الفقــرة 1 مــن 
العقليــة

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

يف   9798 رقــم  الداخليــة  وزيــر  امللكــي  الســمو  صاحــب  تعميــم   -5
1428هـــ /2 /1

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بحيــازة احلبــوب احملظــورة لقصــد 
التعاطــي والترويــج وتعاطيــه للحبــوب احملظــورة، وطلــب املدعــي العــام 



88

إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة واملنــع 
مــن الســفر و مصــادرة الهاتــف اجلــوال والشــريحة املســتخدم يف اجلرميــة، 
مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد ورود إخباريــة مــن أحــد املصــادر 
الســرية مفادهــا وجــود شــخص يــروج احلبــوب احملظــورة بأحــد األســواق 
فتــم التنســيق مــع املصــدر لإلطاحــة بــه ومت تســليمه املبلــغ احلكومــي 
املرقــم وقــام املصــدر باالتفــاق مــع املدعــى عليــه وتقابــل املصــدر واملدعــى 
ــه  ــة االســتام والتســليم، قبــض علي عليــه يف املوقــع احملــدد ومتــت عملي
وأقــر املدعــى عليــه بالدعــوى، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة 
بتعزيــره بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر ومصــادرة اجلــوال وإســقاط 
محكمــة  مــن  احلكــم  وصــدق  اجلرميــة  يف  املســتخدمان  الشــريحة 

االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا.......... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام ففــي يــوم  األربعــاء 
املوافــق   1433/9/6هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف  
ظهــرا بنــاء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزئيــة بالدمــام برقــم 33453864 وتاريــخ  1433/7/8هـــ  واملقيــدة 
بــوارد مكتبنــا برقــم  331285113 وتاريــخ 1433/7/8هـــ واملتعلقــة 
بدعــوى املدعــي العــام ضــد .......... وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...............  
وادعــى علــى احلاضــر معــه............... ســعودي اجلنســية بالبطاقــة رقم ....... 
قائــا يف دعــواه بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة اإلدعــاء العــام لفــرع الهيئــة 
باملنطقــة الشــرقية أدعــي علــى املذكــور أعــاه باإلطــاع علــى واقعــة 
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القبــض والضبــط والتفتيــش يتضــح انــه يف متــام الســاعة التاســعة مــن 
مســاء األربعــاء املوافــق 1433/6/18هـــ  توفــرت معلومــات عــن شــخص 
احملــات  احــد  يف  الكبتاجــون  حبــوب  بترويــج  يقــوم   ........ يدعــى/ 
املصــدر  وطلــب  املصــادر   احــد  مــع  التنســيق  فتــم  بالدمــام  التجاريــة 
املبلــغ  ترقيــم  فتــم   ريــال  مائــة وخمســن  أغــراض مببلــغ  املــروج  مــن 
احلكومــي بعــد االتفــاق علــى املــكان  ثــم  نــزل املصــدر بعــد حضــور 
احلكومــي  املبلــغ  املصــدر  وســلمه  باملصــدر  واحتــك  مترجــا  املــروج 
ــم  ــي اتضــح أنهــا ثــاث حبــات كبتاجــون فت واســتلم املــادة املروجــة الت
القبــض علــى املــروج وعثــر  علــى املبلــغ احلكومــي كامــا يف جيــب 
ثوبــه األيســر كمــا عثــر علــى تســع حبــات ونصــف احلبــة ممــا يشــتبه 
أن تكــون حبــوب كبتاجــون محظــورة يف يــده االيســرى أثبــت التقريــر 
الكيمــاوي الشــرعي رقــم )............( يف 1433/6/25هـــ إيجابيــة العينــة 
املرســلة حلبــوب األمفيتامــن احملظــور واملــدرج ضمــن اجلــدول )2( فئــة 
ــة يف التحليل(وضبــط  )ب( املرفــق بنظــام املخــدرات )اســتهلكت العين
معــه علــى جهــاز  جــوال ......     وباســتجوابه أقــر بصحــة واقعــة الضبــط 
وانــه طلــب منــه احــد األشــخاص حبــوب كبتاجــون وقــام ببيعــه ثــاث 
حبــات كبتاجــون مببلــغ  مبائــة وخمســن ريــال  وانــه عثــر بيــده اليســرى 
علــى تســع حبــات ونصــف احلبــة كبتاجــون بهــدف التعاطــي ثــم واقــر 
بتعاطيــه حبــوب الكبتاجــون وان أخــر مــرة تعاطهــا يــوم القبــض عليــه

    وقد انتهى التحقيق إلى اتهام / ................ باآلتي :
1- بيع )3( ثاث حبات  من حبوب االمفيتامن  لقصد االجتار

االمفيتامــن   حبــوب  مــن  احلبــة  ونصــف  حبــات  حيازة)9.5(تســع   -2
والترويــج التعاطــي  لقصــد 
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3- تعاطي حبوب االمفيتامن املنبهة و احملظورة .
وذلك لألدلة والقرائن التالية : 

1-  محضــر القبــض والضبــط والتفتيــش املــدون علــى الصفحــة رقــم  
)11(  مــن ملــف ضبــط إجــراءات االســتدالل

2- ما جاء يف أقواله حتقيقًا املرفقة يف اللفتن رقم ) 12-11  (.
3- محضر التحريز املرفق على اللفة رقم )5(

4- التقرير الكيماوي الشرعي املرفق على اللفة رقم ) 13  (.
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا  

فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب 
باآلتي :-

ــه وفقــًا للفقــرة )2( مــن املــادة )3( مــن نظــام  ــات مــا أســند إلي أواًل : إثب
مكافحــة املخــدرات واحلكــم عليــه مبــا يلــي :-

1- بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة الــواردة يف الفقــرة )1( مــن املــادة 
)38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات والتشــديد عليــه لترويجــه مــادة 
احلبــوب املخــدرة وفقــا للفقــرة )2/ج( مــن املــادة )38( مــن ذات النظــام  

مــع مرعــاة املــادة)62( مــن ذات النظــام بتطبيــق العقوبــة االشــد
2- منعه من السفر وفق الفقرة رقم )1( من املادة )56(من النظام.

ثالثا/مصــادرة جهــاز اجلــوال املوصــوف يف قــرار االتهــام الســتخدامه يف 
عمليــة الترويــج وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )53( مــن ذات 
النظــام عــدم صــرف الشــريحة لنفــس املتهــم  وفقــا لتعميــم صاحــب 
السمو امللكي وزير الداخلية رقم ) 9798 ( وتاريخ  9-1428/2/10هـ

هذه دعواي
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــَا ، مــا ذكــره املدعــي 
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العــام مــن أننــي قمــت ببيــع )3( ثــاث حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن 
فصحيــح إال أن ذلــك لــم يكــن بقصــد االجتــار ، ومــا ذكــره املدعــي 
العــام مــن أننــي قمــت بحيــازة )9.5( تســع حبــات ونصــف احلبــة مــن 
حبــوب االمفيتامــن فصحيــح إال أن ذلــك كان بقصــد التعاطــي ولــم 
يكــن بقصــد الترويــج ، ومــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي أتعاطــى 
احلبــوب املنبهــة واحملظــورة فصحيــح هكــذا أجــاب ؛ ثــم جــرى اطاعــي 
علــى  الســوابق املســجلة علــى املدعــى عليــه واملرفقــة باملعاملــة لفــة رقــم 
12وهــي 1- محاولــة ســرقة 2- تهمــة ســرقة 3- االتــاف وبعرضهــا علــى 
املدعــى عليــه صــادق علــى صحتهــا، ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل 
لديــك بينــة علــى دعــواك فأجــاب قائــًا ، ليــس لــدي ســوى مــايف أوراق 

ــة وأطلــب الرجــوع إليهــا هكــذا أجــاب وعليــه رفعــت اجللســة. املعامل
التاســعة  الســاعة  املوافــق 1433/11/8هـــ  االثنــن  يــوم  إلــى  وتأجلــت 
واهلل  الواحــدة ظهــرًا  الســاعة  اجللســة يف  والنصــف صباحــًا وختمــت 
املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1433/9/6هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن النبــي بعــده وبعــد ففــي 
يــوم االثنــن املوافــق 1433/11/8هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة 
عشــر والنصــف صباحــًا وفيهــا حضــر الطرفــان ثــم طلبــت مــن املدعــي 
العــام إحضــار البينــة لســماع مالديهــا مــن شــهادة عليــه رفعــت اجللســة 
وتأجلــت إلــى يــوم األحــد املوافــق 1433/11/28هـــ الســاعة احلادية عشــر 
والنصــف صباحــًا وختمــت اجللســة يف الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرا وعلــى 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ذلــك جــرى التوقيــع وصل

وســلم حــرر يف 1433/11/8هـــ
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احلمــد  هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعد فلدي أنا 
........... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام ففــي يــوم األحــد املوافــق  
1434/03/01هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا  
وفيهــا حضــر الطرفــان ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن اجلــوال الــذي 
اتصــل املصــدر عليــه منــه فأجــاب قائــا هــو جوالــي ويعــود ملكيتــه لــي 
ــى  ــه هــو رقمــي هكــذا أجــاب وقــد جــرى اطاعــي عل والرقــم الــذي ب
أوراق املعاملــة كمــا جــرى اطاعــي علــى  التقريــر الكيماوي الشــرعي 
رقــم ............ وتاريــخ 1433/06/25هـــ   املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )17-
18( واملتضمــن ثبــوت إيجابيــة احلبــوب جميعــا كا علــى حــده ملــادة 
اإلمفيتامــن احملظــورة املــدرج يف نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
ــا قــرره  ــة ونظــرا مل ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاء عل ــة، فبن العقلي
الطرفــان ومــا مت رصــده وضبطــه أعــاه ونظــرا إلقــرار املدعــى عليــه 
بقيامــه ببيــع )3( ثــاث حبــات مــن حبــوب اإلمفيتامــن وإقــراره بحيــازة 
مــا بلــغ وزنــه )9.5( تســع حبــات ونصــف احلبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــن 
بقصــد التعاطــي وإقــراره بتعاطيــه للحبــوب املنبهــة واحملظــورة واملــرء 
مؤاخــذ بإقــراره وال عــذر ملــن أقــر ونظــرا إلــى أن مــا قــام بــه املدعــى عليــه 
هــو محــرم شــرعا ومجــرم نظامــا وبنــاء علــى الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة 
رقــم )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ونظــرا 
لقلــة الكميــة ونظــرا ملــا ظهــر لــي مــن أخــاق املدعــى عليــه وبنــاء علــى 
الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة والتــي تقتضــي النــزول عــن احلــد األدنــى مــن عقوبــة 
علــى  وبنــاء  والثاثــن(  )الثامنــة  املــادة  عليهــا يف  املنصــوص  الســجن 
الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )62( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
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واملؤثــرات العقليــة واملتضمنــة بأنــه إذا ارتكــب شــخص عــدة جرائــم 
معاقــب عليهــا مبوجــب أحــكام نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة قبــل صــدور حكــم نهائــي بحقــه عــن أي واحــدة منهــا وجــب 
محاكمتــه علــى اجلرميــة ذات العقوبــة األشــد واحلكــم بعقوبتهــا دون 

غيرهــا ولــكل مــا ســبق :
)أواًل(:ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه مــن قيامــه ببيــع )3( 

ثــاث حبــات مــن حبــوب االمفيتامــن وبذلــك حكمــت 
وحكمت على املدعى عليه لقاء ذلك مبا يلي :

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

املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .
)2(  حكمت على املدعى عليه بجلده مائتن وخمسن جلدة 

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

وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقم )38( من نظام مكافحة املخدرات 
واملؤثــرات العقلية.وهــذه العقوبــة شــاملة لتعاطــي املدعــى عليــه  للحبــوب 

املنبهــة و احملظورة .
)3( حكمت على املدعى عليه بدفع غرامة مالية وقدرها ألف ريال 

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

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

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

9-1428/2/10هـــ. وتاريــخ 
إليــه مــن تعاطيــه  لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب  )ثانيــًا(: ثبــت 
للحبــوب املنبهــة واحملظــورة وبذلــك حكمــت وعقوبــة ذلــك داخلــة يف 

الفقــرة رقــم )2( مــن البنــد رقــم)أواًل(
ــه )9.5( تســع  ــغ وزن ــازة مابل ــه بحي ــة املدعــى علي ــدي إدان ــت ل ــا( ثب )ثالث
حبــات ونصــف احلبــة مــن حبــوب االمفيتامــن بقصــد التعاطــي وتســقط 
العقوبــة يف ذلــك إعمــااًل للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )62( مــن نظــام 

مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليه قناعتــه باحلكم وقرر 
املدعــي العــام االعتــراض علــى احلكــم بــدون الئحــة اعتراضيــة ورفعــه 
حملكمــة االســتئناف وعليــه فقــد قــررت رفــع املعاملــة كاملــة حملكمــة 
االســتئناف لتدقيــق احلكــم وختمــت يف الســاعة   احلاديــة عشــرة صباحــا   
وعلــى ذلــك جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 03/01/ 34 14هـــ .
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ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
يــوم الســبت  املوافــق 1434/05/18هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الواحدة 
باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وفيهــا  ظهــرًا  
  34/699042 رقــم  االســتئناف  محكمــة  رئيــس  بخطــاب  الشــرقية 
ــخ   ــخ  1434/05/13هـــ وبرفقهــا القــرار رقــم  34207641   وتاري وتاري
وهــم  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  مــن قضــاة  الصــادر  1434/05/06هـــ 
فضيلــة الشــيخ/ ......، وفضيلــة الشــيخ / ........ ، وفضيلــة الشــيخ / 
جــرى  فقــد  وللمعلوميــة  علــى احلكــم   املصادقــة  واملتضمــن   ،..........
حتريــره وختمــت يف الســاعة  العاشــرة والنصــف صباحــًا وبــاهلل التوفيــق 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر 

يف   1434/05/18هـــ
 احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة 
املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  األولــى 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبدينــة الدمــام برقــم 
33/1285113 وتاريــخ 1434/3/16هـــ  املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
34/699042/ج1 وتاريــخ 1434/3/21هـــ  املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ...... املســجل برقــم 3452993 
وتاريــخ 1434/3/2هـــ  اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/ ........ يف 
قضيــة مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه . وبدراســة  القــرارو صــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا 
املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

ــه وســلم حــرر يف 1434/5/5هـــ ــه وصحب آل
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دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بتوجيــه االتهــام لــه بحيــازة 
الهيرويــن املخــدر بقصــد االجتــار والشــروع يف بيعــه وتعاطــي الهيرويــن 
املخــدر وتســتره علــى مــروج املــواد املخــدرة، وطلــب املدعــي العــام  إثبــات 
مــا أســند إليــه واحلكــم بعقوبــه  الســجن  واجللــد والغرامــة  والتشــديد 
عليــه  كونــه رجــل أمــن  ومنعــه مــن الســفر  ومصــادرة الهاتــف اجلــوال  
بإعــادة  عليــه  املدعــى  وإلــزام  باجلرميــة  املســتخدمة  الشــريحة  وإلغــاء 
املبلــغ املرقــم، مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد إخباريــة  مفادهــا أن 

رقم الصك :33388788 تاريخه :1433/8/21هـ 
رقم الدعوى :33455562

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34589034 تاريخه:1434/04/20هـ

حيــازة الهيرويــن املخــدر- احليــازة بقصــد االجتــار- الشــروع يف بيــع 
الهيرويــن املخــدر- تعاطــي الهيرويــن املخــدر- تســتر- إقامــة حــد املســكر 
علــى متعاطــي الهيرويــن املخــدر- التعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن 

الســفر .

1-الفقــرة األولــى مــن املــادة 56 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملوثــرات 
العقلية.

2-الفقــرة األولــى مــن املــادة 41 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملوثــرات 
العقلية.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
باخلبــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة يف محافظــة اخلبــر برقــم 33455562 وتاريــخ 1433/07/09هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331291307 وتاريــخ 1433/07/09 هـــ  ففــي 
يــوم  اإلثنــن املوافق1433/07/14هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 10  
وفيهــا  حضــر املدعــي العــام  ..... وادعــى علــى احلاضــر معــه  الســجن 
..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( بقولــه حيــث 
أنــه باإلطــاع علــى احملضــر املعــد مــن قبــل شــعبة مكافحــة املخــدرات 
مت  انــه  تبــن  1433/5/18هـــ  املوافــق  الثاثــاء   يــوم  بتاريــخ  بالدمــام 
القبــض علــى املدعــى عليــه اثــر بــاغ عــن قيامــه بالتوســط والترويــج 
للمــواد املخــدرة وانــه يســتخدم لذلــك اجلــوال رقــم )......(  وبنــاء عليــه مت 

املدعــى عليــه  يقــوم بترويــج الهيرويــن املخــدر ومت التنســيق مــع أحــد 
املصــادر الســرية لإليقــاع باملدعــى عليــه متلبســًا وبعــد حضــور املصــدر 
ملوقــع املدعــى عليــه مت القبــض علــى املدعــى عليــه  قبــل عمليــه االســتام 
ــه مــادة صفــراء  وتبــن أنهــا هيرويــن   والتســليم ووجــد بجيبــه كيــس ب
مخــدر، إقــرار املدعــى عليــه بتعاطــي الهيرويــن املخــدر وحيــازة الهيروين 
لقصــد االســتعمال ونفــي مــا ســوى ذلــك، إحضــار املدعــى العــام بينــة 
غيــر موصلــة يف أثبــات الترويــج، توجيــه التهمــة للمدعــى عليــه مبــا نســب 
إليــه، إقامــة حــد املســكر وتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واجللــد واملنــع 
مــن الســفر، رد مطالبــة املدعــى العــام مبصــادرة الهاتــف اجلــوال لعــدم 

ثبــوت الترويــج، تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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ــن  ــه مــن الهيروي ــه كمي ــب من ــه وطل متكــن املصــدر مــن االتصــال علي
لــه املتهــم انــه ) ابشــر عنــدي باكســتاني بــس أنــا  املخــدر فذكــر  
ينتهــي دوامــي الســاعة ثمانيــة ونتقابــل عنــد البيــت ( ويف الســاعة الثامنــة 
تفتيــش  ريــال ومت   )  300 ( بقيمــه  ببطاقــة شــحن  املصــدر  تزويــد  مت 
املصــدر تفتيشــا دقيقــا وعنــد الوصــول إلــى املوقــع قــام املدعــى عليــه 
خلــف  توقفــا  حتــى  متابعتهمــا  ومت  بســيارته  املصــدر  مــع  بالركــوب 
إحــدى محطــات البنزيــن باخلبــر الشــمالية ونــزل املتهــم مــن الســيارة 
األرض  يف  كان  مــا  شــي  والتقــط  املنــازل  احــد  زاويــة  إلــى  وتوجــه 
ومت القبــض عليــه بعــد ذلــك ومت العثــور بحوزتــه علــى بطاقــة الشــحن 
وكيــس صغيــر بداخلــه مــادة علــى شــكل بــودرة بلــغ وزنهــا )6.7( ســتة 
جرامــات وســبع أعشــار اجلــرام اثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم 
)1963 ش ( وتاريخ1432/5/24هـــ ايجابيتهــا ملــادة الهيرويــن املخــدر 
وباســتجوابه أنكــر قيامــه ببيــع الهيرويــن املخــدر وأضــاف انــه يف ذلــك 
اليــوم اتصــل بــه شــخص يعرفــه وطلــب منــه الهيرويــن املخــدر بقصــد 
ــه  ــة فقــام باملــرور علي ــه أن ســيارته متعطل التعاطــي وبعــد ذلــك ذكــر ل
أثنــاء  ويف  هنــاك  مــن  األغــراض  بعــض  لشــراء  الســوق  إلــى  وتوجهــا 
تواجدهــم قــام بالتقــاط الهيرويــن املخــدر الــذي ســبق وقــام باالتفــاق مــع 
ــم مرافقــه  ــدون عل ــه وقــام بأخــذه ب ــه ل ــى وضع شــخص باكســتاني عل
وبعــد ذلــك مت القبــض عليــه وبحوزتــه الهيرويــن املخــدر وأضــاف انــه 
الشــخص  لذلــك  الشــحن  طريــق  عــن  الهيرويــن  علــى  باحلصــول  قــام 
الباكســتاني وأفــاد إن وجــوده برفقتــه كان بغــرض توصيلــه فقــط ولــم 
يتفــق معــه علــى شــراء املــواد املخــدرة لــه  وأقــر بتعاطيــه للهيرويــن املخــدر 
وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام لـــ ........ بحيــازة مــا وزنــه )6.7( 
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ســتة جرامــات وســبع أعشــار اجلــرام بقصــد االجتــار والشــروع يف بيعهــا 
وبتعاطــي الهيرويــن املخــدر وتســتره علــى مــروج املــواد املخــدرة وذلــك 
لألدلــة والقرائــن التاليــة : 1- مــا ورد يف أقوالــه 2- محضــر الضبــط 
والتفتيــش 3- التقريــر الكيميائــي الشــرعي وبالبحــث عمــا إذا كان 
ــازة واســتعمال مخــدرات  ــى حي ــى ســابقتن األول ــه عل ــر ل ــه ســوابق عث ل
والثانيــة شــرب املســكر وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه  وهــو  
بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب 
ــادة )3(  ــًا للفقــرة رقــم )2( ورقــم )7 ( مــن امل ــه وفق ــات مــا أســند إلي إثب
ــة  ــي :- 1- عقوب ــه مبــا يل مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واحلكــم علي
الســجن واجللــد والغرامــة الــواردة يف الفقــرة )1( مــن املــادة )38( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات  ووفــق املــادة )59 ( مــن النظــام  والتشــديد 
عليــه كونــه رجــل امــن  اســتنادًا إلــى برقيتــي صاحــب الســمو امللكــي 
وتاريــخ 1429/11/4هـــ،    )112103 /4/5/1( رقــم  الداخليــة  وزيــر 
ورقــم 10130/4/5/1 وتاريخ1429/2/15هـــ والتشــديد عليــه لترويجــه 
ملــادة الهيرويــن املخــدرة  وفــق الفقــرة )2/ج( مــن املــادة )38 ( مــع مراعــاة 
املــادة )62( مــن النظــام . 2ـ منعــه مــن الســفر وفقــًا للفقــرة )1( مــن 
املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات.3ـ مصــادرة الهاتــف اجلــوال 
ذو الرقــم أملصنعــي ) ............( املســتخدم يف عمليــة الترويــج تطبيقــًا 
للفقــرة )1( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات مــع  إســقاط 
ــم ســمو  ــج وفقــا لتعمي ــه التروي رقــم شــريحة اجلــوال املســتخدم يف عملي
وزيــر الداخليــة رقــم )9798( يف 1428/2/10هـــ  ثانيــًا: مطالبــه املتهــم 
بإعــادة املبلــغ احلكومــي املرقــم تطبيقــا لتعميــم ســمو وزيــر الداخليــة  
رقــم )15980/4/5/1( وتاريــخ 22-23 /1428/10هـــ هكــذا ادعــى 
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وبطلبــي مــن املدعــى عليــه اإلجابــة أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي 
العــام مــن قيامــي بالتوســط يف ترويــج الهيرويــن غيــر صحيــح والصحيــح 
إننــي كنــت قــد ذهبــت برفقــة املصــدر بعــد أن اتصــل بــي وطلبــت منــه 
إيصالــي للســوق ألن ســيارتي متعطلــة ولــم يكــن يعــرف عــن اتفاقــي مــع 
الباكســتاني بشــأن الهيرويــن ألنــي لــم أكــن أنــوي أن أعطــي مرافقــي 
أي شــي منــه والهيرويــن املضبــوط معــي كان لاســتعمال الشــخصي 
وليــس للترويــج فقــد كنــت اشــتريته مــن الباكســتاني وذلــك مقابــل 
بطاقــة شــحن مببلــغ ثاثمائــة ريــال وأنــا أتعاطــى الهيرويــن منــذ ســبع 
غيــر  و  صحيحــة  الدعــوى  يف  املذكــورة  وســوابقي  تقريبــًا  ســنوات 
صحيــح أنــي متســتر علــى الباكســتاني فأنــا ال أعــرف وســيلة للتواصــل 
ثــم يضــع  لــه  معــه إال باالتصــال عليــه وأقــوم بشــحن بطاقــة اتصــال 
الهرويــن لــي يف مــكان متفــق عليــه بيننــا لكنــي لــم أقابلــه و ال أعرفــه 
وال أعــرف مقــر ســكنه هكــذا أجــاب وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة 
جــرى االطــاع علــى مــا يلــي : أواًل/ التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم 
1963ك ش واملتضمــن ايجابيــة العينــة املرســلة ملــادة الهيرويــن املخــدر 
ثانيــا/ محضــر التحريــز املتضمــن مــا يلــي ) جــرى حتريــز املضبوطــات 
املدونــة يف محضــر الضبــط والتــي ضبطــت بحيــازة املدعــو/ ....... وهــي 
عبــارة عــن كيــس بــه مســحوق اصفــر اللــون يــزن بالغــاف اخلارجــي تزن 
ــن  ) 6.7( ســتة جرامــات وســبعة مــن العشــرة يشــتبه  أن تكــون هيروي
مخــدر ( ثالثــًا / أقــوال املدعــى عليــه حتقيقــًا املتضمنــة مــا يلــي نصــه ، 
ــن املخــدر مــا هــو قولــك ؟  ــج  الهيروي س: أنــت متهــم بالتوســط يف تروي
ج: ال أنــا لــم أقــوم بالتوســط يف ترويــج الهيرويــن . س: مــا هــو غرضــك 
يف الهيرويــن الــذي ضبــط معــك ؟ ج: اســتعمال شــخصي فقــط س: مــا 
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عاقــة زميلــك الــذي كان معــك يف الســيارة حــن القبــض عليــك ؟ ج: 
ــا وهــو نتعاطــى الهيرويــن ــي كان معــي وأن عاقت

املخــدر وليــس لــه عاقــة . س: متــى آخــر مــرة تعاطيــت  فيهــا املخــدر؟ ج: 
قبــل بليلــة تعاطيــت ، هــذا وبطلبــي مــن املدعــي العــام البينــة طلــب إمهالــه 
و رفعــت اجللســة لذلــك ويف جلســة اخــرى حضــر املدعــي العــام ..... ولــم 
يتــم احضــار الســجن ....... وحضــر للشــهادة وادائهــا .... ســجله )......( 
وبســؤاله عمــا لديــه قــال وردنــا بــاغ عــن احــد االشــخاص يقــوم بالترويــج 
عــن طريــق احــد مصادرنــا الســرية فتــم متكــن املصــدر مــن مكاملــة 
املدعــى عليــه لكنــي لــم اســمع املكاملــة ثــن توجهــت مــع املصــدر ملقابلــة 
املدعــى  بــن  املتفــق عليــه  املوعــد  بــه وكان  املدعــى عليــه لاطاحــة 
عليــه واملصــدر عنــد بيــت املدعــى عليــه نزلــت الســيارة وقمــت بتفتيــش 
املصــدر وســيارته للتحقــق مــن عــدم حملــه الي شــيء مــن املمنوعــات 
ابــراء للذمــة ومت تســليم املصــدر بطاقــة شــحن مببلــغ )300( ريــال وهــي 
قيمــة الهيرويــن املخــدر املــروج حســب اتفــاق املصــدر مــع املدعــى عليــه 
ثــم ابتعــدت للمراقبــة ثــم حتركنــا ملتابعــة املصــدر مــن .... إلــى ...... ثــم 
نــزل املدعــى عليــه مــن الســيارة فنزلــت ملراقبتــه ثــم مشــى قليــا وهــو 
يتكلــم بالســيارة وقــام بالتقــاط شــيء مــن علــى االرض ثــم عــاد وركــب 
والتســليم  االســتام  عمليــة  امتــام  قبــل  مبداهمتــه  قمــت  ثــم  الســيارة 
وقمــت باخــراج كيــس مــن جيبــه بداخلــه مــادة صفــراء قمــت بســحبها 
وحتريزهــا وتبــن انهــا هيرويــن مخــدر هــذا مالــدي وبــه اشــهد كمــا 
حضــر للشــهادة وادائهــا ..... ســجله )......( وبســؤاله عمــا لديــه قــال اشــهد 
ــه وقــد شــاهدته ينــزل  ــى انــي شــاركت يف متابعــة املدعــى علي هلل تعال
مــن ســيارة املصــدر وهــو يتحــدث باجلــوال والتقــط شــيء مــن االرض ثــم 
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عــاد الســيارة والن الشــارع مزدحــم وخشــية مــن هروبــه اعطيــت االشــارة 
للمداهمــة وقمنــا بالقبــض عليــه وقــد قــام الشــاهد األول باســتخراج 
واثبــت  اللــون مت حتريزهــا  مــادة صفــراء  بداخلــه  مــن جيبــه  كيــس 
مالدينــا  هــذا  املخــدر  احلشــيش  ملــادة  ايجابيتهــا  الكيمــاوي  التقريــر 
وبــه نشــهد هــذا وبطلبــي مــن املدعــي العــام زيــادة بينــة قــال ليــس لــدي 
ســوى مــايف أوراق املعاملــة هكــذا قــرر هــذا وحضــر لتعديــل الشــاهدين 
...... ســجله ).....( وشــهد بعدالــة وثقــة الشــاهدين هكــذا شــهد وعليــه 
جــرى التوقيــع ورفعــت اجللســة الحضــار معــدل ثانــي للشــاهدين ويف 
جلســة اخــرى حضــر .... ســجله )......(  وقــرر قائــا اشــهد بعدالــة وثقــة 
الشــاهدين ...... و ....... هكــذا شــهد وتأجلــت اجللســة الحضــار املدعــى 
عليــه ويف جلســة اخــرى حضــر  املدعــي العــام ...... و املدعــى عليــه ....... 
وبعــرض الشــهود و شــهادته علــى املدعــى عليــه قــال الشــهود ال أعرفهــم 
وشــهادتهم غيــر صحيــح ، والصحيــح أن املصــدر طلــب منــي هرويــن 
للتعاطــي فأجبتــه أنــه ليــس لــدي هرويــن و ألنــي أتعاطــى الهرويــن املخــدر 
و ألن ســيارتي متعطلــة طلبــت منــه أن ميــر علــي يف بيتــي  ثــم ذهبــت معــه 
بســيارته حتــى آخــذ الهرويــن املخــدر لــي شــخصيا و ليــس للمصــدر و 
غرضــي مــن أخــذ الهرويــن و حيازتــه هــو االســتخدام الشــخصي و ليــس 
للبيــع أو الترويــج و غيــر صحيــح أنــي اســتلمت بطاقــة شــحن مــن املصــدر 
هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى و اإلجابــة و حيــث أقــر 
ــن مخــدر  ــازة قطعــة هروي ــن املخــدر و حي ــه بتعاطــي الهروي املدعــى علي
بلــغ وزنهــا ســتة جرامــات و ســبعة بالعشــرة مــن اجلــرام أثبــت التقريــر 
ــن املخــدر بقصــد االســتعمال الشــخصي  ــا للهروي الكيمــاوي إيجابيته
وحيــث أنكــر أن يكــون حيازتــه للمــادة املضبوطــة معــه بقصــد االجتــار 
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والشــروع يف بيعها و حيث أن الشــهود لم تتضمن شــهادتهم قيام املدعى 
لبطاقــة  اســتامه  وال  املخــدر  الهرويــن  املصــدر قطعــة  بتســليم  عليــه 
الشــحن لــذا فقــد ثبــت لــدي شــرعا إدانــة املدعــى عليــه بتعاطــي الهرويــن 
املخــدر و حيــازة قطعــة هرويــن  مخــدر بقصــد االســتعمال و لــم يثبــت 
لــدي شــرعا إدانــة املدعــى عليــه  بقصــد االجتــار و الشــروع يف بيعهــا مــن 
حيــازة قطعــة الهرويــن لعــدم كفايــة األدلــة و تتوجــه عليــه التهمــة يف أن 
القصــد مــن احليــازة هــو االجتــار و الشــروع يف بيعهــا وذلــك ملــا ورد يف 
أقوالــه حتقيقــا علــى محضــر االســتجواب )لفــة 19( مــن اتصــال شــخص 
بــه و طلــب منــه هرويــن مخــدر بغــرض التعاطــي و طلبــه منــه املــرور 
عليــه و مرافقتــه للمصــدر يف التوجــه للحصــول علــى الهرويــن املخــدر 
و إحضــاره مــن املوقــع املتفــق عليــه بينــه و بــن املــروج كل ذلــك يقــوي 
التهمــة املوجهــة إليــه و حكمــت عليــه باآلتــي: ]1[ حــده علــى تعاطــي 
الهرويــن املخــدر بحــد املســكر بجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة علنــا 
و يف مــكان عــام ]2[ تعزيــره علــى حيــازة قطعــة احلشــيش املخــدر وفقــا 
للفقــرة األولــى مــن املــادة 41 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات 
العقليــة بســجنه ســتة أشــهر تبــدأ اعتبــارا مــن تاريــخ ســجنه ]3[ منعــه 
مــن الســفر وفقــا للفقــرة األولــى مــن املــادة )56( مــن النظــام مــدة ســنتن 
تبــدأ اعتبــارا مــن تاريــخ خروجــه مــن الســجن ]4[ تعزيــره علــى التهمــة يف 
احليــازة بقصــد االجتــار و الشــروع يف بيعهــا بســجنه خمســة أشــهر تبــدأ 

اعتبــارا مــن انتهــاء محكوميتــه اخلاصــة بســجنه علــى احليــازة بقصــد
االســتعمال الشــخصي و جلــده مائتــي جلــدة مفرقــة علــى أربــع دفعــات 
متســاويات بــن كل دفعــة و األخــرى اســبوع و يفــرق بــن جلــد احلــد 
وجلــد التعزيــر بأســبوع  ]5[ رد مطالبــة املدعــي العــام مبصــادرة الهاتــف 
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ثبــوت  لعــدم  الشــريحة  للمدعــى عليــه ورد مطالبتــه بإســقاط  اجلــوال 
قصــد الترويــج مــن احليــازة و عــدم ثبــوت الشــروع يف البيــع إذ ال يحكــم 
باملصــادرة إال حــال الثبــوت ]6[ رد مطالبــة املدعــي العــام باحلكــم علــى 
املتهــم بــرد املبلــغ احلكومــي املرقــم لعــدم ثبوت اســتامه لبطاقة الشــحن 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــي العــام قــرر املعارضــة و قــرر املدعــى عليــه 
القناعــة بــه وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1433/7/23هـ.
1434/2/20هـــ  املوافــق  االربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة 11.10 بنــاء علــى ورود املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية برقــم 332070150 يف 1434/1/27هـــ 
وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة االولــى برقــم 
)وبدراســة  منــه  احلاجــة  نــص  و  1434/1/17هـــ  يف   3413288 قــرار 
الضبــط  صــورة  أن  لوحــظ  املعاملــة   وأوراق  ضبطــه  وصــور  القــرار 
اخلاصــة بشــهادة الشــاهدين لــم ترفــق مــن ضمــن طيــات املعاملــة وعلــى 
ــة ملاحظــه مــا ذكــر واكمــال  ــه إرفــاق صــورة الضبــط كامل فضيلت
الــازم ومــن ثــم اعــادة املعاملــة( عليــه اجيــب اصحــاب الفضيلــة انــه جــرى 
ارفــاق صــورة الضبــط اخلاصــه بشــهادة الشــاهدين وللبيــان جــرى إحلاقــه 
ــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم وبــاهلل  بضبطــه وإعــادة املعامل

التوفيــق
ــاة الدائـــرة اجلـزائيـــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـ
املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  األولــى 
ــر  برقــم  ــة مبحافظــة اخلب ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي ــواردة مــن فضيل ال
برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــدة  1434/3/7هـــ  وتاريــخ   34/267695
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34/589037/ج1 وتاريــخ 1434/3/8هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ...... املســجل برقــم ............ وتاريــخ 
1433/8/21هـــ اخلــاص بدعوى/املدعــي العــام ضــد/........  يف قضيــة 
مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه . حيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وباإلطــاع علــى مــا 
أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء علــى 
املصادقــة  قررنــا  1434/1/17هـــ  يف  ج1/ب  رقــم3413288/  قرارنــا 
علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/4/13هـــ
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رقم الصك :33351045 تاريخه :1433/7/21هـ 
رقم القضية :33465667

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
33432343 تاريخه:1433/10/21هـ

احملظــورة  احلبــوب  تعاطــي  احملظــورة-  احلبــوب  حيــازة   - مخــدرات 
بقصــد الترويــج والتعاطــي إقــرار مصــدق شــرعًا- رجــوع عــن اإلقــرار- 
إثبــات إدانــة مبوجــب إقــرار مصــدق شــرعًا- تعزيــر بالســجن واجللــد 
يف  مســتخدم  جــوال  هاتــف  مصــادرة  الســفر-  مــن  واملنــع  والغرامــة 
اجلرميــة- إلغــاء شــريحة جــوال مســتخدم يف اجلرميــة- إلــزام بإعــادة 

املبلــغ املرقــم.

املــادة 13 مــن الفقــرة 2 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات   -1
العقليــة.

2- املادة 38 الفقرة 1 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.
املــادة 56 مــن الفقــرة 1 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات   -3

العقليــة.
4- املادة 53 الفقرة 1من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

5- املادة 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية .
6- املادة 62 الفقرة 1 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

7- تعميم سمو وزير الداخلية رقم 1/5/4/29290 يف 1431/5/7هـ.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ........ رئيــس احملكمــة العامــة باجلبيــل 
العــام  واالدعــاء  التحقيــق  دائــرة  مــن  لنــا  الــواردة  املعاملــة  علــى  بنــاء 
باجلبيــل برقــم هـــ ق 1338/3/6 بتاريــخ 1433/7/14هـــ  واملقيــدة لدينــا 

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بتوجيــه االتهــام بترويــج عــدد 
ثــاث حبــات محظــورة بقصــد الكســب املــادي وحيــازة حبتــن محظــورة 
العــام  املدعــي  وطلــب  احلبــوب احملظــورة،  وتعاطــي  التعاطــي  بقصــد 
إثبــات مــا أســند إليــه و احلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة 
املاليــة ومنعــه مــن الســفر ومصــادرة هاتفــه اجلــوال وشــريحته املســتخدمة 
حيــث  املرقــم،  احلكومــي  املبلــغ  وإرجــاع  صرفهــا  وعــدم  اجلرميــة  يف 
إنــه مت القبــض علــى املدعــى عليــه بعــد إخباريــة مفادهــا قيــام أحــد 
األشــخاص بترويــج احلبــوب احملظــورة ومت متكــن املصــدر مــن االتصــال 
بــه والتنســيق معــه علــى هاتفــه اجلــوال ثــم تقابــل املصــدر مــع املتهــم و 
قبــض عليــه بعــد عمليــة االســتام والتســليم، أقــر املدعــى عليــه بحيــازة 
لغــرض  احليــازة  عليــه  املدعــى  وأنكــر  االســتخدام  لغــرض  احلبــوب 
الترويــج، وجــود إقــرار للمدعــى عليــه بترويــج ثــاث حبــات محظــورة، 
بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بثبــوت إدانــة املدعــى عليــه 
وبتعزيــره بالســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر ومصــادرة اجلــوال 
والشــريحة املســتخدمان يف اجلرميــة وإلزامــه بإعــادة املبلــغ املرقــم، صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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برقــم  واحملالــة ملكتبنــا  بتاريــخ 1433/7/14هـــ  برقــم 331324928 
الســاعة  متــام  االثنــن 1433/7/21هـــ  اليــوم  هــذا  ففــي    33465667
التاســعة افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام ...... ســجل مدنــي 
...... كمــا حضــر املدعــى عليــه ....... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي 
رقــم ............ وادعــى املدعــي العــام بدعــواه احملــررة يف أوراق املعاملــة 
ونصهــا: إنــه بتاريــخ 1433/6/10هـــ وبنــاء علــى املعلومــات الــواردة إلــى 
وحــدة مكافحــة املخــدرات مبحافظــة اجلبيــل مــن إحــدى مصادرهــا 
الســرية عــن قيــام أحــد األشــخاص بترويــج احلبــوب احملظــورة وبنــاء 
عليــه مت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى ذلــك الشــخص علــى الهاتــف 
رقــم )......( فقــال املصــدر كــم يف املائتــي ريــال قــال أربــع ويبقــى لــك 
ثاثــة فوافــق املصــدر فتــم تفتيشــه وتزويــده مببلــغ مرقــم )200( مائتــي 
ريــال ومت االنتقــال معــه برفقــة املــازم/ ....... إلــى شــارع........ وحضــر 
ذلــك الشــخص علــى ســيارة مــن نــوع ........ حتمــل اللوحــة رقــم )......( مت 
تســليمها لوالــده كونهــا تعــود لشــركة ........ لتأجيــر الســيارات وقــام 
باالحتــكاك مــع املصــدر وغــادر وبعــد ســاعة قــام املصــدر باالتصــال 
علــى ذلــك الشــخص وقــال لــه نتقابــل عنــد البنــك ............ وحضــر وقــام 
بتســليم عــدد )3( ثــاث حبــات للمصــدر يشــتبه أن تكــون مــن احلبــوب 
احملظــورة فتــم مراقبتــه والقبــض عليــه وقــد أثبــت التقريــر الكيمــاوي 
الشــرعي رقــم )24180 ك ش( وتاريــخ 1433/6/25هـــ إيجابيــة احلبــوب 
قبــل  مــن  عليــه  القبــض  واقعــة  بصحــة  أقــر  وباســتجوابه  املضبوطــة 
مكافحــة املخــدرات بعــد ترويجــه عــدد )3( ثــاث حبــات مــن حبــوب 
مــن حبــوب  )2( حبتــن  عــدد  علــى  وحيازتــه  الكبتاجــون احملظــورة 
ــه شــخصيا وقصــده مــن حيازتهــا  الكبتاجــون احملظــورة وهــي تعــود ل
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التعاطــي الشــخصي وأقــر انــه حصــل عليهــا مــن شــخص ال يعرفــه مببلــغ 
)200( ريــال كمــا أقــر بأنــه يتعاطــى احلبــوب احملظــورة منــذ حوالي ســتة 
أشــهر وصــادق علــى أقوالــه شــرعا وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام 
لــه بترويــج عــدد )3( ثاثــة حبــات مــن حبــوب اإلمفيتامــن احملظــورة 
بقصــد الكســب املــادي وحيــازة عدد )2( حبتن مــن حبوب اإلمفيتامن 
احملظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــذات النــوع وذلــك إلقــراره املصــدق 
املرفــق  التحقيــق  دفتــر  مــن   )6( رقــم  الصفحــة  واملــدون علــى  شــرعا 
وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق جنائيــة لــم يعثــر لــه ســوابق مســجلة 
ــرة  ــه املعتب ــه وهــو بكامــل أهليت ــه املدعــى علي وحيــث إن مــا أقــدم علي
شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا ونظامــا أطلــب إثبــات مــا اســند 
إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة املنصــوص عليهــا 
يف الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( مــن نظــام املخــدرات واملؤثــرات 
ــى خــارج اململكــة وفقــا للفقــرة رقــم )1(  ــة ومنعــه مــن الســفر إل العقلي
مــن املــادة رقــم )56( مــن النظــام املشــار إليــه ومصــادرة الهاتــف النقــال 
مــن نــوع ).....( يحمــل الرقــم املصنعــي )............( املســتخدم يف عمليــة 
الترويــج وإيــداع قيمتــه يف حســاب اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات 
وإلغــاء الشــريحة املتعلقــة بالرقــم املســتخدم يف اجلرميــة وعــدم صرفهــا 
للمدعــى عليــه وإرجــاع املبلــغ املرقــم وقــدره )200( ريــال وإيداعــه يف 
عليــه  العقوبــة  وتشــديد  املخــدرات  العامــة ملكافحــة  اإلدارة  حســاب 
دعــوى  عــرض  جــرى  ثــم  دعــواي.  هــذه  احملظــورة  احلبــوب  لترويجــه 
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه فأجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي 
العــام يف دعــواه فيمــا يتعلــق باحليــازة والتعاطــي للحبــوب احملظــورة فهــو 
صحيــح فقــد مت القبــض علــي بالتاريــخ املذكــور وبحوزتــي حبتــان مــن 
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الكبتاجــون وقــد تعاطيــت مثلهــا يف وقتهــا أمــا مــا ذكــره فيمــا يتعلــق 
بالترويــج فهــو غيــر صحيــح وأنــا اآلن موقــوف يف ذمــة هــذه القضيــة 
هــذه إجابتــي. وبســؤال املدعــي العــام عــن بينتــه قــال نعــم لــدي البينــة 
وهــي اعتــراف املدعــى عليــه املصــدق شــرعًا املرفــق باملعاملــة ثــم جــرى 
الرجــوع إلــى أوراق املعاملــة ومــن بينهــا اعتــراف املدعــى عليــه املصــادق 
عليــه شــرعًا املــدون علــى الصحيفــة رقــم 6 مــن دفتــر التحقيــق لفــة رقــم 
8 ونصــه: نعــم أنــا املوقــع أدنــاه وبــدون إجبــار أو أكــراه مــن احــد اقــر 
باحلقيقــة التاليــة أقــر إننــي قمــت بترويــج عــدد ثــاث حبــات كبتاجــون 
علــى أحــد األشــخاص مببلــغ مائتــان ريــال واقــر إننــي اســتلمت مبلــغ 
مائتــان ريــال مــن احــد األشــخاص وهــو املبلــغ احلكومــي املرقــم وذهبــت 
علــى ســيارتي نــوع .... لوحــة رقــم )......( إلــى ........ واشــتريت عــدد خمــس 
وقمــت  الســيارة  نفــس  علــى  اجلبيــل  إلــى  ورجعــت  كبتاجــون  حبــات 
بتســليم املشــتري عــدد ثــاث حبــات التــي روجتهــا وبقيــت معــي حبتــان 
واقــر أنهــا ضبطــت يف جيبــي اخلــاص بالبدلــة التــي كنــت ألبســها وأقــر 
أنهــا لــي لقصــد التعاطــي كمــا أقــر أننــي اشــتريت هــذه احلبــوب مــن 
ــي ســتة أشــهر.  ــي أتعاطــى احلبــوب مــن حوال شــخص ال أعرفــه وأقــر أن
إبهــام املقــر مبــا فيــه  وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال نعــم صحيــح 
هــذه االعتــراف ولكنــه قــد أخــذ منــي بالقــوة واإلكــراه فجــرى ســؤاله 
هــل لديــك بينــة علــى ذلــك فقــرر أنــه ال بينــة لديــه علــى دعــوى اإلكــراه 
وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة جــرى االطــاع علــى التقريــر الكيمــاوي 
ــة احلبــوب احملــرزة  ــة لفــة 11 واملتضمــن إيجابي الشــرعي املرفــق باملعامل
ملــادة االمفيتامــن احملظــور. فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
واعتــراف املدعــى عليــه املصــدق شــرعًا ومــا جــرى االطــاع عليــه ممــا 
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نــوه عنــه أعــاه وألن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم شــرعًا 
يســتحق معــه العقوبــة والتأديــب وملــا جــاء يف املــادة 3 الفقــرة 2 واملــادة 38 
الفقــرة 1 واملــادة 56 الفقــرة 1 واملــادة 53 الفقــرة 1 واملــادة 62 الفقــرة 
وزيــر  تعميــم  جــاء يف  وملــا  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام  1مــن 
الداخليــة رقــم 29290/4/5/1 يف 1431/5/7هـــ  فقــد قــررت مــا يلــي: 
أواًل ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بقيامــه بترويــج مــا عــدده ثــاث حبــات 
مــن حبــوب الكبتاجــون بقصــد الكســب املــادي كمــا ثبتــت لــدي إدانة 
املدعــى عليــه بحيازتــه حلبيتــن مــن حبــوب الكبتاجــون بقصــد التعاطــي 
وتعاطيــه مــن ذات النــوع ســابقًا. ثانيــًا تعزيــر املدعــى عليــه وذلــك بســجنه 
خمــس ســنوات اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه يف ذمــة هــذه القضيــة وجلــده 
مائتــي جلــدة مفرقــة علــى أربــع دفعــات متســاويات يف عــدد اجللــدات علــى 
أن يكــون بــن تنفيــذ كل دفعــة وأخــرى فتــرة ال تقــل عــن أســبوع إلزامــه 
بدفــع غرامــة قدرهــا ألــف ريــال ثالثــًا منــع املدعــى عليــه مــن الســفر مــدة 
ــه بخصــوص هــذه  ــرة محكوميت ــارًا مــن انتهــاء فت خمــس ســنوات اعتب
القضيــة رابعــًا مصــادرة الهاتــف النقــال املســتخدم يف عمليــة الترويــج 
وإيــداع قيمتــه يف حســاب اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات وإلغــاء 
الشــريحة املتعلقــة بالرقــم املســتخدم يف اجلرميــة وعــدم صرفهــا للمدعــى 
عليــه وألزمــت املدعــى عليــه بإرجــاع مبلــغ مائتــي ريــال وذلك مقابــل املبلغ 
املرقــم وإيداعــه يف حســاب اإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات. وبجميــع 
مــا تقــدم حكمــت. وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــي العــام قناعتــه. 
أمــا املدعــى عليــه فقــرر عــدم القناعــة وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة 
االســتئناف بــدون الئحــة وأجبتــه لطلبــه وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1433/6/22هـــ.
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ــوم االحــد املوافــق 1434/1/4هـــ  احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا الي
افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف وفيهــا حضــر املدعي 
العــام واملدعــى عليــه. وفيهــا وردت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
1433/11/9هـــ  وتاريــخ   33/1428098 برقــم  الشــرقية  باملنطقــة 
املتضمنــة قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة االولــى برقــم 
القــرار  وبدراســة  ومضمونــه  1433/10/21هـــ  وتاريــخ   33432343
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ ان فضيلتــه حكــم علــى املدعــى 
عليــه بســجنه مــدة خمــس ســنوات اال يــرى فضيلتــه ان احلكــم علــى 
املدعــى عليــه بذلــك كثيــر الســيما مــع قلــة الكميــة وخلــو ســجله مــن 
الســوابق اســتنادا للمــادة 60 مــن نظــام مكافحــة املخــدرات. ونظــرا 
مســوغات  مــن  وملــا ذكــروه  الفضيلــة  أصحــاب  مــا ذكــره  لوجاهــة 
لتخفيــف احلكــم بخصــوص الســجن واســتنادا للمــادة ســتن مــن نظــام 
لــذا فانــي ال زلــت علــى مــا  العقليــة  مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
حكمــت بــه ســابقا ســوى عقوبــة الســجن يف الفقــرة ثانيــا فقــد رجعــت 
ــر املدعــى  ــة الســجن وقــررت تعزي ــق بعقوب ــه فيمــا يتعل عمــا حكمــت ب
عليه وذلك بســجنه ســنتن وســتة أشــهر اعتبارا من تاريخ ايقافه يف ذمة 
هــذه القضيــة وبجميــع مــا تقــدم حكمــت. وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر 
املدعــى عليــه القناعــة. وقــرر املدعــي العــام عدمهــا وطلــب رفــع احلكــم 
التوفيــق  وبــاهلل   . لطلبــه  واجبتــه  الئحــة  بــدون  االســتئناف  حملكمــة 

ــا محمــد. حــرر بتاريــخ 1434/1/4هـــ. ــى نبين ــى اهلل وســلم عل وصل
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 1434/3/16هـــ 
االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  وردت  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت 
باملنطقــة الشــرقية 3481566 وتاريــخ 1434/2/26هـــ متضمنــه قــرار 
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أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة االولــى برقــم 3438022 يف 
1434/2/16هـــ ومضمونــه حيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وباالطــاع علــى مــا اجــاب بــه فضيلــة القاضــي واحلقــه بالقــرار وصــورة 
ضبطــه بنــاء علــى قرارنــا رقــم 33432343/ج1/ب يف 1433/10/21هـــ 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعــد االجــراء االخيــر. وبــاهلل التوفيــق 

ــخ 1434/3/16هـــ. ــا محمــد. حــرر بتاري ــى نبين ــى اهلل وســلم عل وصل
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ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه ببيــع قطعــة مــن احلشــيش املخــدر 
ــازة حبــوب البــروزوالم املهــّدئ احملظــور  ــج وحي بقصــد االجتــار والتروي
وســيجارة مخلــوط تبغهــا باحلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج والتعاطــي، 
علــى مصــدر  وتســتره  واحلبــوب احملظــورة  املخــدر  احلشــيش  وتعاطــي 
مــا باعــه ومــا مت ضبطــه- وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه 
و احلكــم بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة املاليــة وإجــراء املقتضــى 
الشــرعي حيــال تعاطيــه احلشــيش املخــدر و احلبــوب احملظــورة ومنعــه 
ــة الســجن ومصــادرة  مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء عقوب
هاتفــه اجلــوال وإلغــاء شــريحته املســتخدمن يف اجلرميــة وعقوبــة تعزيريــة 

رقم الصك:33409886 تاريخه : 1433/09/12هـ 
رقم الدعوى :33467488

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
1/70945ج/34  تاريخه:1434/03/24هـ

والتعاطــي-  الترويــج  بقصــد  املخــدر  احلشــيش  حيــازة   - مخــدرات 
حيــازة احلبــوب احملظــورة - تعاطــي احلشــيش املخــدر-  تســتر- اإلقــرار 
حتقيقــًا- رجــوع عــن اإلقــرار- إثبــات إدانــة- إقامــة حــد املســكر علــى 
متعاطــي احلشــيش - تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة املاليــة واملنــع 

مــن الســفر.

املواد 38- 56- 60- 62، من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.
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ــا ......  القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33467488 وتاريــخ 1433/07/15هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  1433/07/15هـــ  وتاريــخ   331331946 برقــم  باحملكمــة 
  11 : الســاعة 15  اجللســة  افتتحــت  املوافــق 1433/08/26هـــ  اإلثنــن 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام . ........... وادعــي علــى: .. .......... البالــغ مــن 
العمــر 20عامــا ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )......( 
اعــزب طالــب يقيــم يف مدينــة الريــاض  اوقــف بتاريخ1433/4/24هـــ 
واحيــل إلــى شــعبة ســجن امللــز مبوجــب أمــر اإلحالــة ومتديــد التوقيف رقم 

لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا باعــه ومــا مت ضبطــه، حيــث إنــه مت القبــض 
علــى املدعــى عليــه بعــد إخباريــة مفادهــا أن املدعــى عليــه يقــوم بترويــج 
احلشــيش املخــدر فتــم التنســيق مــع أحــد املصــادر ومت اتفــاق املصــدر 
مــع املدعــى عليــه لشــراء قطعــة مــن احلشــيش وعنــد التقــاء املصــدر 
للمصــدر  عليــه  املدعــى  ســلم  احملــدد  املــكان  يف  عليــه  املدعــى  مــع 
قطعــة مــن احلشــيش ومت القبــض عليــه قبــل تســليم املبلــغ مــن املصــدر، 
إنــكار املدعــى عليــه بيــع احلشــيش املخــدر وإنــكاره حيازتــه للحبــوب 
والســيجارة وإقــراره بتعاطــي احلشــيش املخــدر، وجــود إقــرار حتقيقــًا 
للمدعــى عليــه، إثبــات إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه، بنــاء علــى 
والغرامــة،  واجللــد  بالســجن  بتعزيــره  احملكمــة  حكمــت  ســبق  مــا 
إقامــة حــد املســكر واملنــع مــن الســفر ومصــادرة اجلــوال والشــريحة 
املســتخدمن يف اجلرميــة، وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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)هـــ ر52983/5/1( وتاريــخ  1433/5/8هـــ واســتنادا للقــرار الــوزاري 
رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9هـــ املبنــي علــى املــادة )112( مــن نظــام 
علــى  قبــض  1433/4/24هـــ  بتاريــخ  انــه  حيــث  اجلزائيــة  اإلجــراءات 
املذكــور مــن قبــل إحــدى فــرق شــعبة املكافحــة والبحــث والتحــري 
التابعــه ملكافحــة املخــدرات مبنطقــة الريــاض  بنــاء علــى معلومــات مــن 
احــد املصــادر الســرية مفادهــا وجــود شــخص يدعــى ..... يقــوم بترويــج 
احلشــيش املخدر ويتواجد على اجلوال رقم)......( واملصدر على اســتعداد 
لإلطاحــة بــه باجلــرم املشــهود عليــه مت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى 
اجلــوال املــروج وطلــب منــه قطعــه من احلشــيش املخدر مببلــغ)200( مائتي 
ريــال فوافــق املــروج علــى ذلــك وطلــب مــن املصــدر احلضــور إلــى مطعــم 
....... الواقــع علــى طريــق  ....  فتــم تفتيــش املصــدر وســيارته تفتيشــا 
دقيقــا ومت تزويــده باملبلــغ املرقــم وقــدره)200( مائتــن ريــال ومت االنتقــال 
الــى املوقــع احملــدد وعنــد الوصــول حضــر شــخص يرتــدي قميــص نــوم 
واحتــك بالســياره التــي يســتقلها املصــدر عندهــا ســلم للمصــدر قطعــه  
يشــتبه ان تكــون مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )6،0( ســتة جرامــات 
وقبــل تســلم املــروج املبلــغ املرقــم أحــس بتواجــد رجــال املكافحــه فحاول 
الهــرب فتمــت مداهمتــه وبضبطــه والســيطرة عليــه اتضــح أنــه املذكــور 
وعثــر معــه علــى جــوال مــن نــوع .......  حمــل الرقــم املصنعــي )............( 
وهــو اجلــوال الــذي متــت عليــه عمليــة الترويــج وعثــر معــه علــى مبلــغ مالــي 
ــاال جــرى مبوجــب اخلطــاب رقــم )هـــ  ــان وســبعون ري وقــدره )270( مائت
ر 63420/5/1( وتاريخ1433/6/8هـــ عمــا مبقتضــى املــادة )86( مــن 
نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة كونــه ليــس الزمــا للســير يف الدعــوى وليــس 
محــا للمصــادرة وبتفتيــش مــكان وقوفــه عثــر علــى )30( حبــة حتمــل 
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عامــة )زنكــس( احملظــورة وكذلــك علــى ســيجارة مســتخدمة يشــتبه 
ان يكــون تبغهــا مخلــوط باحلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )1،0( جرامــا 
واحــدا وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز 
مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بالريــاض املرفــق رقــم 
)4482/س( لعــام 1433هـــ ايجابيــة عينــة القطعــة املبيعــة ومســتخلص 
املخــدرة  املــواد  مــن  وهــو  احلشــيش  ملــادة  املضبوطــة  الســيجارة  تبــغ 
واملدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة واحتــواء عينــة احلبــوب املضبوطــة ملــادة البــروزوالم 
وهــو مــن املــواد املهدئــة واملدرجــة باجلــدول رقــم )2( فئــة )د( امللحــق 
بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وبســماع أقوالــه األوليــة 
واســتجوابه اعتــرف ببيــع قطعــة احلشــيش املخــدر املبيعــة بحيــازة حبــوب 
املخــدر املضبوطــة بقصــد  الزنكــس احملضــورة وســيجارة احلشــيش 
التعاطــي وتعاطيــة احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملضــورة واســتخدامه 
جلوالــه يف عمليــة الترويــج ودون لــه إقــرار بذلــك ولــم يــدل مبعلومــات 
ــق عــن  عــن مصــدر مــا روج ومــا ضبــط وقــد أســفرت إجــراءات التحقي
ــزن )6،0( ــع قطعــة مــن احلشــيش املخــدر ت ــه األتهــام لـــ........... ببي توجي
ســتة جرامــات بقصــد االجتــار والترويــج وحيــازة )30( ثاثــون حبــه مــن 
حبــوب البــروزوالم املهــدئ احملظــور وســيجارة مخلــوط تبغهــا باحلشــيش 
املخــدر تــزن )1،0( جرامــا واحــدًا بقصــد الترويــج والتعاطــي وتعاطيــه 
احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة املجــرم مبوجــب املــادة )الثالثــة( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
ــى مصــدر مــا  ــخ 1426/7/8هـــ وتســتره عل امللكــي رقــم )م/39( وتاري
باعــه ومــا مت ضبطــه املعاقــب علــى ذلــك شــرعًا.  وذلــك لألدلــة والقرائــن 
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التاليــة 1/ مــا تضمنــه إقــراره بدفتــر التحقيــق املنــوه عنــه املرفــق لفــه 
املنــوه  اعترافــه حتقيقــًا  مــا تضمنــه  رقــم )3( 2/  رقــم )16( صفحــة 
عنــه علــى الصفحــات رقــم )1-2( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــه رقــم 
املنــوه  )16( 3/ مــا تضمنــه اعترافــه مبحضــر ســماع أقوالــه األوليــة 
ــه محضــر االنتقــال والقبــض  ــه املرفــق لفــه رقــم )10( 4/ مــا تضمن عن
والتفتيــش املنــوه عنــه املرفــق لفــه رقــم ) 1-3(5/مــا تضمنــه التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــه رقــم )29( وببحــث ســوابقه 
اتضــح عــدم وجــود ســوابق مســجله عليــه حتــى تاريخــه وحيــث أن مــا 
أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا 
بعقوبــة   /1  : باآلتــي  واحلكــم  إليــه  أســند  مبــا  ادانتــه  اثبــات  أطلــب 
الســجن واجللــد والغرامــة املاليــة بحقــه وفقــا للفقــرة )األولــى ( مــن املــادة 
)38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وأعمــال الفقــرة 
)األولــى ( مــن املــادة )62( مــن ذات النظــام 2/إجــراء املقتضــى الشــرعي 
بحقــه لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة 3/ منعــه مــن 
الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد إنتهــاء تنفيــذ عقوبــة ســجنه الفقــرة 
) األولــى ( مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
 )............( املصنعــي  الرقــم  ذو  اجلــوال  جهــاز  مصــادرة   /4 العقليــة 
املســتخدم يف جرميــة الترويــج وفقــًا للفقــرة األولــى مــن املــادة )53( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه  5/ إلغــاء الشــريحة ذات الرقــم 
).........( املســتخدمة يف عمليــة الترويــج وعــدم صرفهــا لنفــس املشــترك 
وإبــاغ الشــركة مصــدرة الشــريحة يف حــال صــدور احلكــم باإللغــاء 
ــوزراء  ــس ال ــي العهــد نائــب رئيــس مجل ــم ســمو ول ــك اســتنادًا لتعمي بذل
وزيــر الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 9-  1428/2/10هـــ  6/ عقوبــة 
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تعزيريــة بحقــه لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا باعــه ومــا ضبــط هــذه 
دعــواي، بســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه : مــا ذكــره املدعــي العــام 
يف دعــواه أننــي قمــت ببيــع قطعــة مــن احلشــيش املخــدر وحيــازة ثاثــن 
حبــه محظــورة وســيجارة مخلوطــة باحلشــيش املخــدر فذلــك غيــر صحيح 
ومــا ذكــره أننــي أتعاطــى احلشــيش املخــدر فذلــك صحيــح هــذه إجابتــي 
فجــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــة علــى دعــواه قــال نعــم بينتــي 
مــا ذكــرت ومــا هــو موجــود يف أوراق املعاملــة ورفعــت اجللســة لدراســة 
أوراق املعاملــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/08/26هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض  ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1433/09/12 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 12.50 وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر املدعــى عليــه ....... 
وباالطــاع علــى أوراق املعاملــة وجــدت مــن ضمــن أوراقهــا لفــه رقــم )10( 
محضــر ســماع أقــوال املدعــى عليــه بتاريــخ 1433/4/24هـــ اقــر فيــه 
املدعــى عليــه بترويــج احلشــيش املخــدر وحيــازة ســيجارة حشــيش وحبوب 
محظورة، ويف اللفة رقم )16( ملف التحقيق املرفق يف الصفحة االولى 
التحقيــق  لــدى هيئــة  املدعــى عليــه  اســتجواب  منــه محضــر  والثانيــة 
واالدعــاء العــام أقــر فيهــا املدعــى عليــه أنــه قــام ببيــع قطعــة حشــيش 
مخــدر تــزن ســته إجــرام وأقــر بحيــازة ســيجارة مســتخدمة مخلوطــة 
باحلشــيش املخــدر تــزن واحــد إجــرام وحيــازة ثاثــن حبــه محظــورة وأنــه 
ــج ويف  ــة التروي اســتخدم الهاتــف اجلــوال املذكــور يف الدعــوى يف عملي
الصفحــة الثالثــة مــن امللــف إقــرار املدعــى عليــه وهــذا نصــه ) أقــر أنــا .... 
وأنــا بكامــل قــواي العقليــة الشــرعية املعتبــرة أننــي قمــت بتســليم قطعــة 



120

مــن احلشــيش املخــدر تــزن ) 6.0(ســتة جرامــات ومت القبــض علــي بعدهــا 
وذلــك بعــد أن تلقيــت ثاثــن حبــة زنكــس وســيجارة حشــيش مخــدرات 
تــزن واحــد جــرام واحــدة وهــي عائــدة لــي لغــرض االســتخدام وعلــى 
هــذا أوقــع ( وبعــرض هــذه االقــرارات علــى املدعــى عليــه قــال : بصمــت 
علــى هــذه االقــرارات واعترفــت بترويــج احلشــيش بســبب الضــرب الــذي 
تعرضــت لــه يف مكافحــة املخــدرات أمــا اعتــرايف لــدى هيئــة التحقيــق 
واالدعــاء العــام فقــد اعترفــت بالترويــج الننــي كنــت خائفــا فاعترفــت 
ــم أتعــرض للضــرب واالكــراه  ــوا لــي ابصــم فبصمــت ول بالترويــج وقال
ــي يتضمــن  ــر كيميائ ــة تقري ــن أوراق املعامل ــق أ.هـــ وب ــة التحقي يف هيئ
ايجابيــة عينــة القطعــة املرســلة ومســتخلص تبــغ الســيجارة ملادة احلشــيش 
املخــدر واحتــواء احلبــوب املرســلة ملــادة البــروزوالم وهــو من املــواد املدرجة 
باجلــدول رقــم )2( فئــة ) د( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ، فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة املتضمنــة انــكار املدعــى عليــه ترويــج 
احلشــيش املخــدر وحيــازة ســيجارة مخلوطــة باحلشــيش املخــدر وحبــوب 
محظــورة ، واقــراره بتعاطــي احلشــيش املخــدر وحيــث أثبــت املدعــي 
العــام دعــواه بالبينــة وهــي إقــراره لــدى مكافحــة املخــدرات بترويــج 
قطعــة احلشــيش املخــدر املذكــورة يف الدعــوى وحيازة ســيجارة مخلوطة 
باحلشــيش املخــدر وحبــوب محظــورة وحيــث أن رجــوع املدعــى عليــه 
عــن هــذا االقــرار غيــر مقبــول وال يســقط التعزيــز وبنــاء علــى التقريــر 
الكيميائــي املذكــور آنفــا وبنــاء علــى املــواد )38( و)56( و) 60( و)62( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ولقلــة الكميــة املروجــة وعــدم وجــود 
ســوابق علــى املدعــى عليــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بترويــج 
قطعــة مــن احلشــيش املخــدر عــن طريــق البيــع وحيــازة ثاثــن حبــة مــن 
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احلبــوب احملظــورة  وســيجارة مخلوطــة باحلشــيش املخــدر تــزن جرامــًا 
واحــد بقصــد االســتعمال  وحكمــت عليــه مبايلــي : اوال: يســجن ســنتن 
تبــدأ مــن تاريــخ توقيفــه ويجلــد ثاثمائــة جلــدة مفرقــة علــى ســت مــرات 
متســاوية بــن املــرة واالخــرى خمســة عشــر يومــا ويدفــع غرامــة ماليــة 
ألــف ريــال ، ثانيــا : يجلــد ثمانــن جلــدة حــد املســكر لتعاطيــه احلشــيش 
املخــدر وبعــد عشــرة أيــام يجلــد الدفعــة االولــى مــن جلــد التعزيــز ، ثالثــا 
: مينــع مــن الســفر الــى خــارج اململكــة مــدة ســنتن تبــدأ بعــد تنفيــذ 
عقوبــة الســجن ، رابعــا : مصــادرة جهــاز الهاتــف اجلــوال والشــريحة 
املســتخدمتن يف اجلرميــة وعقوبتــه لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا ضبــط 
داخلــه فيمــا حكــم بــه أوال وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــرر عــدم 
القناعــة وقــرر املدعــي العــام طلــب رفــع القضيــة حملكمــة االســتئناف 
بــدون الئحــة اعتراضيــة فأفهمــت املدعــى عليــه بــأن عليــه تقــدمي الائحــة 
االعتراضيــة خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ اســتام نســخة احلكــم واال 
ســيتم رفــع القضيــة الــى محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة  
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1433/09/12 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/01/28  األربعــاء  يــوم   ففــي  بالريــاض  
اجللســة الســاعة 45 : 09  وفيهــا حضــر املدعــى عليــه وقــد عــادت إلينــا 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبوجــب القــرار رقــم 33464791 
وتاريــخ 1433/11/24هـــ وفيــه مانصــه وبدراســة القــرار وصــور ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة لوحــظ باألكثريــة مــا يلــي 1- 
املدعــى عليــه ادعــى انــه اعتــرف بســبب الضــرب الــذي تعــرض لــه يف 
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مكافحــة املخــدرات ولــم جنــد فضيلتــه طلــب بينه من املدعــى عليه على 
ذلــك 2- لــم يثبــت فضيلتــه إدانــة املدعــى عليــه باســتعماله احلشــيش قبــل 
احلكــم عليــه أ.هـــ فجــرى ســؤال املدعــى عليــه هــل لديــه بينــه علــى دعوى 
ــة  ــدي إدان ــت ل ــه وثب ــدي بين ــه تعــرض لضــرب قــال ليــس ل اإلكــراه وان
املدعــى عليــه باســتعمال احلشــيش املخــدر   وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/28 هـ
الدائــرة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده... وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  الرابعــة 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 34/3761  وتاريــخ 
القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  هـــ   1434/2/18
باحملكمة الشــيخ/......... املســجل برقم ............ وتاريخ 1433/9/12هـ  
اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد/ ....... يف قضيــة مخــدرات  املتضمــن 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه  وحيــث ســبق دراســة القــرار 
،وباإلطــاع  املعاملــه  وأوراق  االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه  وصــورة 
علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء 
علــى قرارنــا رقــم 33464791 وتاريــخ 1433/11/24هـــ قــررت الدائــرة 
باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر ،واهلل املوفــق 

ــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم0 ــى نبين وصلــى اهلل عل
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رقم الصك:33381189  تاريخه:1433/07/15هـ 
رقم الدعوى:33468056

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3419394 تاريخه:1434/01/21هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش وحبــوب محظــورة بقصد الترويــج وتعاطيها 
والشــروع يف ترويجهــا- إقــرار- حــد املســكر- التعزيــر للتهمــة القويــة - 

تعزيــر بالســجن واجللــد .

واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  و)56(  و)53(   )38( املــواد 
. لعقليــة ا

ــة  ــب إثبــات إدان ــة عامــة ضــد املدعــى عليهمــا تتضمــن طل دعــوى جزائي
األول بحيــازة احلشــيش وحبــوب اإلمفيتامــن بقصــد الترويــج والتعاطــي 
والشــروع يف ترويــج احلبــوب وبيعهــا وتعاطيــه لهمــا ســابقا وإدانــة الثانــي 
بحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي ، واحلكــم عليهمــا بعقوبــة 
واملصــادرة  بالغرامــة  أيضــًا  األول  وعلــى  الســفر  مــن  واملنــع  الســجن 
ــرات العقليــة، مت االتفــاق مــع  طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤث
األول علــى شــراء حبــوب محظــورة وبعــد أن تقابــل مــع املشــتري وقبــل 
ــزل  ــة الحــظ الفرقــة فرمــى احلبــوب وهــرب لداخــل املن تســليمه الكمي
فتــم اللحــاق بــه وعثــر معــه علــى اجلــوال الــذي مت التنســيق معــه مــن 
خالــه ومبلــغ مالــي، وعثــر بغرفــة النــوم علــى كميــة أخــرى مــن احلبــوب 
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احملظــورة وقطعــة مــن احلشــيش ومبلــغ مالــي؛ وعنــد النــزول مــن املنــزل 
لوحــظ الثانــي يقــف عنــد بــاب غرفــة احلــارس وعنــد مشــاهدته للفرقــة 
ــى قطعــة مــن  ــم القبــض عليــه وعثــر يف املرحــاض عل هــرب لداخلهــا فت
احلشــيش، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة 
لإلمفيتامــن واحلشــيش املخــدر، أقــر األول أمــام احملكمــة بجميــع مــا 
أســنده إليــه املدعــي العــام وأنكــر الثانــي جميــع التهــم املوجهــة لــه، 
للمدعــى عليــه الثانــي ســابقة مخــدرات، قضــت احملكمــة بإدانــة األول 
بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت ســجنه ملــدة ثمــان ســنوات وجلــده خمســن 
جلــدة مكــررة علــى عشــرين مــرة وتغرميــه مبلغ خمســة آالف ريــال ومنعه 
مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ثمــان ســنوات ومصــادرة املضبوطــات 
وجلــده ثمانــن جلــدة علنــا حــد املســكر كمــا قضــت بصــرف النظــر 
عــن طلــب املدعــي العــام احلكــم علــى الثانــي مبوجــب نظــام املخــدرات 
وقــررت ســجنه ملــدة ثاثــة أشــهر وجلــده خمســن جلــدة مكــررة علــى 
خمــس مــرات لقــاء شــبهة احليــازة، قنــع املدعــى عليهمــا باحلكم وعارض 
املدعــي العــام عليــه- قــررت محكمــة االســتئناف املوافــق علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 33468056 برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1433/07/15هـــ املقيــدة باحملكمة برقــم 331320550 وتاريخ 
1433/07/14هـــ ففــي يــوم األربعــاء املوافــق1433/08/07 هـــ افتتحــت 
ســعودي   ........ العــام  املدعــي  وفيهــا حضــر   10  :45 الســاعة  اجللســة 
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اجلنســية حامــل بطاقــة أحــوال رقــم )........( واملكلــف بالعمــل لدينــا 
مبوجــب خطــاب ذو الرقــم )هـــ م368/6/2( وتاريــخ 1430/21/29هـــ 
وقــرر دعــواه قائــا بصفتــي مدعيــا عامــا بدائــرة االدعاء العــام مبحافظة 
اجلنســية  ســعودي  عامــًا،   )28(  ........  )1 مــن  علــى كل  ادعــى  جــدة 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( املهنــة/ متســبب ، موقــوف بســجون 
محافظــة جــدة مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف رقــم )هـــ م33045/5/2( يف 
وتاريــخ   )1900( رقــم  الــوزاري  للقــرار  اســتنادًا  1432/5/16هـــ 
1428/7/9هـــ 2( ........ )32( عامــًا،  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم )...( ، املهنــة/ متســبب ، موقــوف بســجون محافظــة جــدة 
مبوجب أمر متديد التوقيف رقم )هـ م33046/5/2( يف 1432/5/16هـ 
ــي العهــد نائــب رئيــس  اســتنادًا إلــى تعميــم صاحــب الســمو امللكــي ول
وتاريــخ   )4/5/1/79425( رقــم  الداخليــة  وزيــر  الــوزراء  مجلــس 
اإلخباريــة  علــى  بنــاًء  1433/5/14هـــ  بتاريــخ  فإنــه  1432/12/20هـــ 
الــواردة ملكافحــة املخــدرات بجــدة عــن ترويــج األول للحبــوب احملظــورة 
عليــه مت االتصــال علــى جوالــه رقــم )...( واالتفــاق معــه علــى شــراء كمية 
مــن احلبــوب احملظــورة ،وباالنتقــال ملنزلــه خــرج األول وتقابل مــع املتعاون 
والفــرد وقبــل تســليم الكميــة الحــظ الفرقــة فرمــى الكميــة وهــي 
)396( ثاثمائــة وســتة وتســعون حبــة بيضــاء اللــون، وهــرب لداخــل 
املنــزل فتــم اللحــاق بــه والقبــض عليــه وعثــر معــه علــى جــوال يحمــل 
الرقــم املنــوه عنــه ومبلــغ )91( واحــد وتســعن ريــااًل ، وعثــر بغرفــة النــوم 
ــون  ــة بيضــاء الل ــة وأربعــن حب ــا )644( ســتمائة وأربع ــاس به ــى أكي عل
علــى  وعثــر  وثاثــن جرامــًا  مائــة  تــزن )130(  اللــون  وقطعــة ســوداء 
بندقيــة )شــوزن( مــع ذخيــرة حيــة ومبلــغ )26700( ســتة وعشــرين ألــف 
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وســبعمائة ريــال ؛ وعنــد النــزول مــن املنــزل لوحــظ الثانــي يقــف عنــد بــاب 
غرفــة احلــارس وعنــد مشــاهدته للفرقــة هــرب لداخلهــا فتــم القبــض 
عليــه واتضــح انبعــاث رائحــة احلشــيش املخــدر منهــا وعثــر يف املرحــاض 
علــى قطعــة ســوداء اللــون تــزن )19.5( تســعة عشــر جرمًا ونصــف اجلرام. 
ــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )1800/ك ش م( لعــام  وقــد أثبــت التقري
اإلمفيتامــن  مــادة  علــى  املضبوطــة  احلبــوب  عينتــي  احتــواء  1433هـــ 
ملــادة احلشــيش  القطعتــن املضبوطــة  وايجابيــة عينتــي  املؤثــرة عقليــًا 
املخــدر واملدرجــة بجــداول املخــدرات رقــم  )1 ، 2( الفئتــن )أ ، ب( 
امللحقــن بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. وباســتجواب 
ــه  ــب من ــه شــخص يعرفــه وطل ــه اتصــل ب ــرف أن ــه األول اعت املدعــى علي
شــدين مــن احلبــوب احملظــورة مببلــغ )3200( ثاثــة آالف ومائتــي ريــال 
للشــد الواحــد وعنــد مقابلتــه شــاهد الفرقــة فهــرب ورمــى احلبــوب فتــم 
للترويــج واحلشــيش  القبــض عليــه ، وأقــر بحيــازة احلبــوب احملظــورة 
املخــدر للتعاطــي التــي ضبطــت باملنــزل ، وأنــه يبيــع احلبــوب احملظــورة 
ويتعاطاهــا مــن الســابق وأنــه تعاطــى مــن احلشــيش املخــدر املضبــوط 
ولنوعــه ســابقًا ، وأن جــزء مــن املبلــغ املضبــوط حصــل عليــه مــن بيــع 
احلبــوب احملظــورة ؛ كمــا أقــر بحيــازة كميــة احلشــيش املخــدر التــي 
ضبطــت يف غرفــة احلــارس بقصــد التعاطــي. وباســتجواب املدعــى عليــه 
الثانــي أقــر بضبــط احلشــيش املخــدر مبرحــاض الغرفــة التــي كان بهــا 
وأنــه عائــد لــألول. )مت فــرز أوراق بشــأن الســاح والذخائــر احليــة التــي 
مت ضبطهــا لبعثهــا إلــى جهــة االختصــاص(. وقــد انتهــى التحقيــق إلــى 
مــادة  علــى  حبــة حتتــوي  وأربعــن  ألــف   )1040( بحيــازة  األول  اتهــام 
ــًا بقصــد الترويــج والشــروع يف ترويــج )396(  اإلمفيتامــن املؤثــرة عقلي
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ثاثمائــة وســتة وتســعن حبــة منهــا وبيعــه وتعاطيــه لنوعيهمــا ســابقًا 
وحيــازة )130( مائــة وثاثــن جرامــًا مــن مــادة احلشــيش املخــدر بقصــد 
الترويــج والتعاطــي وتعاطيــه منهــا ولنوعهــا ســابقًا ؛ واتهــام األول والثانــي 
بحيازتهما )19.5( تســعة عشــر جرامًا ونصف اجلرام من مادة احلشــيش 
املخــدر بقصــد التعاطــي ،لألدلــة والقرائــن املذكــورة بائحــة الدعــوى 
وباالطــاع علــى صحيفــة احلالــة اجلنائيــة لــم يعثــر علــى ســوابق لــألول 
ــازة املخــدرات. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه  ــى ســابقة حي ــر للثانــي عل وعث
املدعــى عليهمــا وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعًا مــن األفعــال 
نظــام  مــن  الثالثــة  للمــادة  طبقــًا  نظامــًا  واملجرمــة  شــرعًا  احملرمــة 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ واملعاقــب عليهــا اســتنادًا للمــواد )38-
41-59( مــع مراعــاة مــا ورد باملــادة )62( مــن ذات النظــام ، أطلــب/ 
إثبات ما أســند إليهما واحلكم عليهما بالعقوبات األصلية والتكميلية 
التاليــة: 1( بالســجن واجللــد والغرامــة لقــاء مــا أســند إلــى األول مــع 
ــة )ج( مــن  تشــديد العقوبــة عليــه اســتنادا للفقــرة )1( والفقــرة )2( احلال
املــادة )38( مــن النظــام املشــار إليــه بالســجن لقــاء مــا أســند إلــى الثانــي 
اســتنادًا للفقــرة )1( مــن املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
املشــار إليــه مصــادرة جهــاز اجلــوال العائــد لــألول مــن نــوع )........( ذي 
الرقــم املصنعــي )........( املســتخدم يف ارتــكاب اجلرميــة واملبلــغ املالــي 
املضبــوط معــه وقــدره )26791( ســتة وعشــرون ألفــًا وســبعمائة وواحــد 
وتســعون ريــااًل لترجــح حصولــه عليــه مــن بيــع احلبــوب احملظــورة اســتنادًا 
املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن   )53( املــادة  مــن   )2-1( للفقرتــن 
واملؤثــرات العقليــة مــع إلغــاء اخلدمــة عــن شــريحة اجلــوال وعــدم صرفهــا 
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رقــم  الداخليــة  وزيــر  امللكــي  الســمو  صاحــب  تعميــم  إلــى  اســتنادًا 
)9798( يف 9-1428/2/10هـــ. منعهمــا مــن الســفر خلــارج البــاد بعــد 
اليــه  املشــار  النظــام  مــن   )1( للفقــرة  وفقــًا  تنفيــذ عقوبتيهمــا  انتهــاء 
ــه  هكــذا أدعــى وجــرى إحضــار املدعــى عليهمــا وبســؤال املدعــى علي
األول / ...... عــن الدعــوى أجــاب قائــًا كل مــا ذكــره املدعــي العــام 
صحيــح جملــة وتفصيــًا فقــد قبــض علــى بعــد التنســيق معــي جوالــي نــوع 
........ ذي الرقــم )...( علــى قيامــي ببيــع احلبــوب احملظــورة وقبــل متــام 
عمليــة االســتام والتســليم قبــض علــي وكل مــا ورد يف الدعــوى مــن 
احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملتويــة علــى اإلمفيتامــن فهــي صحيحــة 
طبقــًا ملــا قــرره املدعــي العــام وتعــود لــي لوحــدي وليــس ألخــي عاقــة بهــا 
ــغ مالــي قــدره )26791( ســتة وعشــرون ألــف  البتــة وكان بحوزتــي مبل
وســبعمائة وواحــد وتســعون ريــااًل عائــد لــي حتصلــت عليــه مــن بيــع 
املخــدرات ومــا ذكــره املدعــي العــام مــن أننــي تعاطيــت لنوعــه ســابقا 
فذلــك صحيــح أيضــا وبحمــد اهلل ال توجــد علــّي أيــة ســوابق مســجلة وقــد 
ــان ذلــك محــرم شــرعًا ومجــرم  ــم ب ــا مســلم وأعل ــى ذلــك وأن أقدمــت عل
نظامــًا وأنــا تائــب إلــى اهلل عــز وجــل ونــادم علــى هــذا الفعــل وأتعهــد 
بعــدم العــودة لفعلــي هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــى عليــه الثانــي........ 
عــن الدعــوى أجــاب قائــًا كل مــا ذكــره املدعــي العــام ضــدي فغيــر 
صحيــح جملــة وتفصيــًا فقــد قبــض علــى ولــم يكــن بحوزتــي شــيء مــن 
احملظــورات البتــة وكنــت متواجــدًا مبنــزل والــدي محــل واقعــة القبــض 
ولــم اعلــم عــن وجــود هــذه احملظــورات البتــة وأنــا اســكن لوحــدي مــع 
زوجتــي هكــذا أجــاب وبســؤالي للمدعــي العــام عــن بينتــه علــى الدعــوى 
وأجــاب قائــًا ليــس لــدي ســوى مــا يف املعاملــة واطلــب الرجــوع لهــا 
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هكــذا أجــاب هــذا وقــد اطلعــت علــى أقــوال املدعــى عليــه الثانــي لفــة 
رقــم )23( ومحــل الشــاهد مــا نصــه )س/ أنــت متهــم باالشــتراك يف 
الشــروع يف البيــع )396( حبــة محظــورة وحيــازة )644( حبــة مــن نوعهــا 
و)130( جــرام مــن احلشــيش املخــدر وســاح شــون نــاري و)14( طلقــة 
حيــة وحيــازة )5،19( جــرام مــن احلشــيش املخــدر فمــا قولــك ؟ ج/ غيــر 
صحيــح( أ.هـــ كمــا جــرى اطاعــي علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
رقــم )1800ك ش م ( املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم ) 32( ويتضمــن إيجابيــة 
احتــواء العينــة )ج،د( للحشــيش املخــدر والعينــة )أ،ب( لإلمفيتامــن 
املؤثــر عقليــًا كمــا جــرى اطاعــي علــى صحيفــة ســوابق املدعــى عليهما 
املرفقــة باملعاملــة باللفــة رقــم )34( املتضمنــة عــدم وجــود أيــة ســوابق 
حيــازة  يف  واحــدة  ســابقة  ووجــود  األول  عليــه  املدعــى  علــى  مســجلة 
املخــدرات علــى الثانــي فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا 
قــرره الطرفــان وملــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه 
بعاليــة فلمــا ســبق فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه األول / املذكــور 
بعاليــه مبــا نســب إليــه مــن حيازتــه )1040( ألــف وأربعــن حبــة حتتــوي 
الترويــج والشــروع يف ترويــج  علــى اإلمفيتامــن املؤثــر عقليــًا بقصــد 
)396( ثاثمائــة وســتة وتســعن حبــة منهــا وبيعــه وتعاطيــه لهمــا ســابقًا 
لقصــد  املخــدر  احلشــيش  مــن  وثاثــون جرامــًا  مائــة  وحيازتــه )130( 
 )19،5( وحيازتــه  ســابقًا  لنوعهــا  منهــا  وتعاطيــه  والتعاطــي  الترويــج 
لقصــد  املخــدر  احلشــيش  مــن  اجلــرام  ونصــف  جرامــًا  عشــر  لتســعة 
التعاطــي وثبــت لــدي حتصــل املدعــى عليــه األول للمبلــغ املالــي الــذي 
بحوزتــه وقــدره )26791( ريــال مــن الترويــج وقيامــه بترويــج املخــدرات 
ســابقًا ولــم يثبــت لــدي ادانــة املدعــى عليــه الثانــي/ مبــا نســب إليــه مــن 
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االشــتراك يف حيازتــه )19,5( لتســعة عشــر جرامــًا ونصــف اجلــرام مــن 
احلشــيش املخــدر لقصــد التعاطــي مــع توجيــه الشــبهة إليــه يف ذلــك وعليه 
فقــد قــررت صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام احلكــم علــى املدعــى 
لكبــر  ونظــر  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مبوجــب  الثانــي/  عليــه 
الكميــة وتنوعهــا ولعظيــم جــرم مــا قــام بــه املدعــى عليــه األول وملــا يف 
ترويجهــا مــن اإلفســاد يف األرض ونشــر لــه أوســاط املجتمــع ونظــرًا ملــا 
أظهــره مــن التوبــة والنــدم ولعــدم الســوابق املســجلة عليــه وملــا قــرره 
الفقهــاء مــن أن للحاكــم املعاقبــة علــى الشــبهة ولتوجــه الشــبهة إلــى 
املدعــى عليــه الثانــي / نظــرا لوجــود الســابقة عليــه ووجــوده يف محــل 
ــى املدعــى عليهمــا  ــد القبــض فلمــا ســبق فقــد حكمــت عل الواقعــة عن
مبــا يلــي: أواًل: يســجن املدعــى عليــه األول/ ملــدة ثمــان ســنوات يحتســب 
منهــا مــا أمضــاه موقوًفــا يف هــذه القضيــة ويجلد خمســن جلــدة مكررة 
ــام ويدفــع غرامــة  عليــه عشــرين مــرة بينهــن مــدة ال تقــل عــن خمســة أي
ماليــة قدرهــا خمســة أالف ريــال وفقــا للمــادة )38( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ثانيــًا: مينــع املدعــى عليه األول / من الســفر 
خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ محكوميتــه ملــدة ثمــان ســنوات وفقــا 
للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
املشــار إليــه. ثالثــًا: مصــادرة الهاتــف اجلــوال العائــد للمدعــى عليــه األول/ 
........ وشــريحته املســتخدمن يف عمليــة الترويــج وعــدم صرف الشــريحة 
الــذي  املالــي  املبلــغ  لهــا ومصــادرة  اســتخدامه  لســوء  أخــرى  مــرة  لــه 
بحوزتــه لتحصلــه عليــه مــن الترويــج للمخــدرات وقــدره )26791( ســتة 
وعشــرون الفــًا وســبعمائة وواحــد وتســعون ريــااًل وفقــًا للمــادة )53( مــن 
وزيــر  ســمو  لتعميــم  ووفقــًا  إليــه  املشــار  املخــدرات  مكافحــة  نظــام 
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الداخليــة ذي الرقــم )9798( وتاريــخ 9-1428/10هـــ رابعــًا: إقامــة حــد 
املســكر علــى املدعــى عليــه األول/ .......... وذلــك بجلــده ثمانــن جلــدة 
ــه احلشــيش املخــدر مــن  ــاس لقــاء تعاطي دفعــة واحــدة أمــام مــأل مــن الن
أشــهر  ثــاث  ملــدة  الثانــي/  عليــه  املدعــى  يســجن  خامســًا/  الســابق 
يحتســب مــا أمضــاه موقوفــًا يف هــذه القضيــة ويجلــد خمســن جلــدة 
مكــررة عليــه خمــس مــرات بينهــن مــدة ال تقــل عــن خمســة أيــام لقــاء 
العــام  املدعــي  قــرر  الطرفــن  علــى  احلكــم  وبعــرض  احليــازة  شــبهة 
معارضتــه علــى احلكــم مــع تقــدمي الئحــة اعتراضيــة عليــه فأفهمتــه 
مــن  املوافق1433/8/11هـــ الســتام نســخة  يــوم األحــد  باحلضــور يف 
قــرار احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال مــدة ثاثــن يومــا اعتبــارًا 
مــن التاريــخ املشــار إليــه فــان مضــت املــدة ولــم يقــدم اعتراضــه عليــه 
خالهــا فــان حقــه يف تقــدمي الئحــة االعتــراض يكــون ســاقطًا كمــا 
ــه بــه وجــرى النطــق باحلكــم يف يــوم األربعــاء  قــرر املدعــى عليــه قناعت
املوافــق 30/ 1433/7هـــ الســاعة 9:30 وعلــى ذلــك جــرى التوقيــع وبــاهلل 
األحــد  يــوم  ويف  محمــد.  نبينــا  علــى  وســلم  اهلل  وصلــى  التوفيــق 
1433/10/15هـــ الســاعة 45: 08 فتحــت اجللســة بنــاًء علــى انتهــاء مــدة 
االعتــراض علــى احلكــم حيــث جــرى إفهــام املدعــي العــام باســتامه 
مهلــة  حتتســب  ســوف  وأنــه  1433/8/11هـــ  بتاريــخ  احلكــم  نســخة 
املــدة  انتهــت  تاريخــه وحيــث  الثاثــن يومــًا لاعتــراض اعتبــارًا مــن 
املقــررة نظامــًا ولــم يتقــدم املدعــي العــام باالســتام ولــم يتقــدم بائحــة 
اعتراضيــة لــذا فقــد قــررت رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف حســب 
املتبــع وحتــى ال يخفــى جــرى إثباتــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمد .
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 احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم الثاثاء 1433/12/21هـ وعند الســاعة 
00: 08 فتحــت اجللســة بنــاء علــى عــود املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
 33466484 الرقــم  ذو  املاحظــة  قــرار  وبرفقهــا  املكرمــة  مبكــة 
وتاريــخ 1433/11/27هـــ الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــر 
اجلزائيــة األولــى واملتضمــن بعــد املقدمــة مــا نصــه )وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا 
ملاحظــة أنــه عنــد عــرض احلكــم علــى الطرفــن ذكــر فضيلتــه أن 
املدعــي العــام قــرر عــدم القناعــة واملدعــى عليــه القناعــة فهــل الــذي قــرر 
القناعــة املدعــى عليهمــا االثنــان أم أحدهمــا وال بــد مــن إيضــاح ذلــك 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
قاضــي اســتئناف اخلتــم والتوقيــع قاضــي اســتئناف ........ اخلتــم والتوقيــع 
رئيــس اســتئناف ........ اخلتــم والتوقيــع أ. هـــ نصــه وملــا ذكــره أصحــاب 
القناعــة  قــرر  الــذي  أن  فإننــي أجيبهــم  بعلمهــم  نفعنــي اهلل  الفضيلــة 
باحلكــم كا املدعــى عليهمــا األول والثانــي وقــد جــرى تعديــل ذلــك 
علــى القــرار وضبطــه يف هــذه اجللســة وقــررت إعــادة املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف وكان ختام هذه اجللســة الســاعة 20: 08 وصلى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد.
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى مــن النبــي بعــده ، وبعــد : - فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى يف محكمــة االســتئناف 
مــن  إلينــا  الــواردة  املعاملــة  علــى  اإلطــاع  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة 
برقــم  جــدة  مبحافظــة  املســاعد  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة 
2194960/33 وتاريــخ 1434/1/13 هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي 
رقــم 33381189 و تاريــخ 1433/8/17 هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
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....... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة ، املتضمــن دعــوى 
املدعــي العــام ضــد ..... املتهــم بقضيــة مخــدرات احملكــوم فيــه مبــا دون 
باطنــه . وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه قررنــا املوافقــة علــى احلكــم 
واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليهمــا رجــل ســعودي وامــرأة أجنبيــة 
،باتهــام األول بتســليم قــات بقصــد الترويــج واالجتــار وإعــداد منزلــه 
مكانــًا للتعاطــي وتســتره علــى مصــدر مــا ضبــط واتهــام املــرأة بحيــازة 
ــات مــا أســند إليهمــا  ــب إثب ــوب اإلمفيتامــن بقصــد التعاطــي، وطل حب
وتعزيــر املدعــى عليهــا ، وفــق األنظمــة املعمــول بها،وتعزيرهمــا لقــاء 

رقم الصك: 3412610 تاريخه: 1434/1/14هـ  
رقم الدعوى:33475424

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34315075 تاريخه:1434/09/08هـ

مخــدرات - حيــازة قــات بقصــد الترويــج والتعاطــي - قــات - حيــازة 
حبــوب اإلمفيتامــن بقصــد التعاطــي- التســتر علــى مصــدر مــا ضبــط 
- إعــداد املدعــى عليــه منزلــه لتعاطــي القــات - األصــل أن مــا كان 
املــرء مــن حوزتــه - مشــروعية التعزيــر بالتهمــة - التعزيــر  يف بيــت 

بالســجن واجللــد والغرامــة  واإلبعــاد - تشــديد العقوبــة .

1- مشــروعية التعزيــر بالتهمــة ملــا رواه أبــو داود والترمــذي أن النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم حبــس رجــًا يف تهمــة .

2- القرار الوزاري رقم )2057( يف 1404/5/26هـ .

3- القرار الوزاري رقم)3818( يف 1410/9/28 هـ .
4- برقية وزير الداخلية رقم )13476( يف 1433/2/23 هـ .
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التســتر ولقــاء إعــداد الثانــي منزلــه للتعاطــي ،ورد املبلــغ املرقــم، وإبعــاد 
املــرأة األجنبيــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة ســجنها ،حيــث مت القبــض 
عليهمــا مــن قبــل فرقــة مكافحــة املخدرات بعــد ورود باغ بقيام املدعى 
عليهمــا بترويــج القــات، وأن صاحــب املنــزل جعلــه وكــرا الســتقبال 
املتعاطــن لنبــات القــات فتــم تزويــد املصــدر باملبلــغ املرقــم برفقــة أحــد 
أفــراد املكافحــة وبعــد دخولهمــا املنــزل تفــاوض املصــدر مــع املدعــى 
فاســتعدت  ريــال  وخمســن  مائــة  بقيمــة  القــات  شــراء  علــى  عليهمــا 
املدعــى عليهــا بذلــك ثــم قــام املدعــى عليــه بتســليم القــات وعنــد مداهمــة 
املنــزل مــن قبــل الفرقــة الذ بالفــرار مجموعــة مــن الرجــال والنســاء ومت 
القبــض علــى املدعــى عليهمــا وبتفتيــش املــرأة عثــر بشــنطتها علــى حبوب 
محظــورة ولــم يتــم العثــور علــى املــرأة التــي اســتلمت املبلــغ وأثبــت التقريــر 
احملظــور  القــات  لنبــات  املضبوطتــن  العينتــن  إيجابيــة  الكيميائــي 
وحبــوب اإلمفيتامــن احملظــورة، وصــادق املدعــى عليــه علــى القبــض 
عليــه يف منزلــه وهــو يتعاطــى القــات وأنكــر حيــازة القــات للترويــج 
،صادقــت املدعــى عليهــا علــى القبــض عليهــا وهــي يف منــزل املدعــى 
بينــة  اإلمفيتامــن،  حبــوب  أنهــا  وأنكــرت  للحبــوب  وحيازتهــا  عليــه 
املدعــي العــام بخصــوص تســليم القــات هــي شــهادة أحــد أعضــاء الفرقــة 
القابضــة مبشــاهدة التســليم دون اآلخــر، ومبــا أن األصــل مــا كان يف 
بيــت املــرء مــن حوزتــه، مت إثبــات إدانــة املدعــى عليــه بتعاطــي القــات 
وحيازتــه بقصــد التعاطــي والترويــج وجعــل منزلــه وكــرًا لشــراء القــات 
وتعاطيــه وعــدم ثبــوت إدانتــه بتســليم القــات ،وتوجــه الشــبهة لتســليمه 
بشــهادة أحــد الشــهود، وعــدم إثبــات إدانــة املدعــى عليهــا بحيــازة حبــوب 
اإلمفيتامــن ،وتوجــه الشــبهة بإقرارهــا بحيــازة حبــوب أخرى،حكمــت 
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احملكمــة بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن ثاثــن شــهرًا وجلــده ثاثمائــة 
وخمســن جلــدة مفرقــة علــى دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة أمــام 
النــاس، تغرميــه ألــف ريــال ، وتعزيــر املدعــى عليهــا بالســجن خمســة 
أشــهر وإبعادهــا عــن البــاد بعــد تنفيــذ احلكــم وصــرف النظــر عــن 
املطالبــة بــرد املبلــغ والتعزيــر للتســتر لعــدم وجــود موجبــه، وقنــع املدعــى 
عليهمــا واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة، ومت تصديــق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا القاضي يف احملكمة اجلزائية بالرياض 
.... وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة 
بالرياض برقم 33475424 وتاريخ 1433/07/20هـ  املقيدة باحملكمة 
برقــم 331360332 وتاريــخ 1433/07/20هـــ ففــي يــوم  االثنــن املوافــق 
1433/07/28هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 09 وفيهــا قــدم املدعــي 
العام ..... دعواه ضد 1/ ........اجلنس: أنثى اجلنســية: الصومالية الديانة: 
نــوع الهويــة: بطاقــة بديلــة جهــة اإلصــدار: الســجن، مــكان  مسلمة 
اإلقامــة: الريــاض تاريــخ القبــض: 1433/6/11هـــ حالــة املتهــم: موقــوف 
تاريــخ القبــض: 1433/6/11هـــ االتهــام: حيــازة مؤثــرات عقليــة بقصــد 
التعاطــي أو االســتعمال الشــخصي 2/..........اجلنــس: ذكــر اجلنســية: 
ســعودي  الســجل املدنــي رقــم الهويــة: ........ احلالــة االجتماعيــة: متــزوج 
مــكان اإلقامــة: الريــاض جهــة اإليقــاف: شــعبة ســجن امللــز بتاريــخ 
1433/6/11هـــ قبــض علــى املتهمــن املذكوريــن مــن قبــل إحــدى فــرق 
شــعبة املكافحــة والبحــث والتحــري بعــد ورود إخباريــة عــن وجــود منزل 
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يف حــي .... يتواجــد بــه رجــل وامــرأة ميتهنــان ترويــج القــات احملظــور وان 
صاحــب املنــزل جعلــه وكــرًا الســتقبال مجموعــة مــن الرجــال والنســاء 
لتعاطــي القــات احملظــور عليــه مت اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة حيــث مت 
تزويــد املصــدر باملبلــغ املرقــم وقــدره )150( مائة وخمســون ريااًل وكلف 
احــد عناصــر الفرقــة ملرافقــة املصــدر ليكــون شــاهدًا علــى عمليــة 
الترويــج بعدهــا توجــه املصــدر بعــد تفتيشــه بــكل دقــة ويرافقــه عنصــر 
املكافحــة املكلــف إلــى املنــزل وبعــد دخولهمــا تفــاوض املصــدر مــع 
املتهــم الثانــي واملــرأة محــل اإلخباريــة بحضــور عنصــر املكافحــة علــى 
شــراء حزمــة مــن القــات احملظــور بقيمــة )150( ريــااًل فاســتعدت املــرأة 
بذلــك بعدهــا قــام املتهــم الثانــي بتســليم املصــدر حزمــة يشــتبه أن تكون 
مــن نبــات القــات احملظــور بلــغ وزنهــا )110( مائــة وعشــرة جرامــات وقــام 
للمــرأة بعدهــا خــرج املصــدر وعنصــر  املبلــغ املرقــم  املصــدر بتســليم 
املكافحــة وقــام عنصــر املكافحــة باالتصــال علــى قائــد الفرقــة وابلغــه 
بوجــود مجموعــة كبيــرة مــن الرجــال والنســاء داخــل املنــزل عندهــا مت 
االســتعانة بالدوريــات األمنيــة واصطحــاب املفتشــة النســائية وبعــد أخــذ 
األذن متــت مداهمــة املنــزل واثنــاء املداهمــة متكــن مجموعــة مــن الرجــال 
والنســاء مــن ارتــكاب الفــرار وذلــك عــن طريــق مخــارج مخصصــة لذلك 
وكذلــك عــن طريــق األســطح واجلــدران ومت القبــض علــى املتهــم الثانــي 
)محــل اإلخباريــة( ويف هــذه األثنــاء حــدث جتمهــر كبيــر جــدًا خــارج 
املنــزل حيــث قامــوا بإطــاق صرخــات ورشــق رجــال األمــن باحلجــارة ممــا 
اســتدعاء إطــاق النــار طلقــات حتذيريــة يف الهــواء وبعــد الســيطرة علــى 
الوضــع مت القبــض علــى املتهمــة األولــى داخــل املنــزل وبتفتيــش حقيبتهــا 
عثــر بداخلهــا علــى عــدد )7( بيضــاء اللــون يشــتبه ان تكــون مــن احلبــوب 
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احملظــور وبالبحــث عــن املــرأة التــي قامــت باســتام املبلــغ املرقــم لــم يعثــر 
عليهــا ممــا يــدل علــى أنهــا الذت بالفــرار أثنــاء عمليــة املداهمــة وبتفتيــش 
املنــزل عثــر يف الصالــة بــه علــى )29( تســعة وعشــرون حزمــة يشــتبه 
أن تكــون مــن نبــات القــات احملظــور بلــغ وزنهــا جميعــًا )6.090( ســتة 
كيلــوات وتســعون جرامــًا،  ولــم يعثــر علــى املبلــغ املرقــم - اإلجــراءات 
املتخــذة 1- جــرى مخاطبــة مكافحــة املخــدرات بشــرق الريــاض إلحالــة 
مــا يتعلــق بإقامــة املتهمــة األولــى يف البــاد بطريقــة غيــر نظاميــة للجهــة 

املختصــة مبوجــب خطــاب الدائــرة رقــم ..... بتاريــخ 1433/7/1هـــ.
2- جــرى مخاطبــة الفرقــة القابضــة لإلفــادة عــن املتهمــة األولــى أن 
كان لهــا دور يف عمليــة الترويــج أو كميــة القــات املضبوطــة وحتديــد 
مــكان ضبطهــا مبوجــب خطــاب الدائــرة رقم.....بتاريــخ 1433/6/22هـ 
ــا خطابهــم رقــم ).....(  ــرة رقــم .....1433/6/28هـــ فوردن وخطــاب الدائ
بتاريــخ 1433/6/25هـــ املتضمــن انــه لــم يتبــن للفرقــة أي دور للمتهمــة 
بعمليــة الترويــج أو كميــة القــات املضبــوط وانــه مت ضبطهــا مختبئــة 

حتــت الســرير بإحــدى غــرف النــوم باملنــزل .
3-وردت صحيفتــي ســوابق املتهمــن حيــث عثــر لألولــى علــى ســابقة 

أعــداد وكــر للدعــارة مقرونــة بحيــازة املخــدرات.
 اإلجراءات املتخذة:

1- جــرى مخاطبــة مكافحــة املخــدرات بشــرق الريــاض إلحالــة مــا 
يتعلــق بإقامــة املتهمــة األولــى يف البــاد بطريقــة غيــر نظاميــة للجهــة 

.....بتاريــخ 1433/7/1هـــ. رقــم  الدائــرة  املختصــة مبوجــب خطــاب 
2- جــرى مخاطبــة الفرقــة القابضــة لإلفــادة عــن املتهمــة األولى أن كان 
لهــا دور يف عمليــة الترويــج او كميــة القــات املضبوطــة وحتديــد مــكان 
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1433/6/22هـــ  بتاريــخ  رقــم.....  الدائــرة  خطــاب  مبوجــب  ضبطهــا 
وخطــاب الدائــرة رقــم ..... بتاريــخ 1433/6/28 هـــ فوردنــا خطابهــم رقــم 
).....( بتاريــخ 1433/6/25هـــ املتضمــن انــه لــم يتبــن للفرقــة أي دور 
للمتهمــة بعمليــة الترويــج أو كميــة القــات املضبــوط وانــه مت ضبطهــا 

مختبئــة حتــت الســرير بإحــدى غــرف النــوم باملنــزل .
3-وردت صحيفتــي ســوابق املتهمــن حيــث عثــر لألولــى علــى ســابقة 
ــى  ــي عل ــر للثان ــازة املخــدرات، وعث ــة بحي أعــداد وكــر للدعــارة مقرون
والرابعــة  ســرقة كيابــل  والثالثــة  ســرقة  منهــا  اثنتــن  ســوابق  ســبعة 
محاولــة ســكر واخلامســة شــرب املســكرات و اعتــداء و طعــن شــخص 
والسادســة ســرقة مســاكن والســابعة حيــازة قــات واســتعمال القــات 
ومخالفــة نظــام أمــن احلــدود وباســتجواب املتهــم الثانــي اقــر بتعاطيــه 

القــات احملظــور مــن الســابق.
وقــد اثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفق رقــم ).....( لعام1433هـ 
إيجابيــة مســتخلص مــا مت ترويجــه ومــا مت ضبطــه للمــواد الفاعلــة يف 
نبــات القــات وهــو مــن املــواد املدرجــة باجلــدول )4( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، واحتــواء احلبــوب املضبوطــة لإلمفيتامــن 
وهــو مــن املــواد املنبهــة املدرجــة باجلــدول رقــم )2( فئــة )ب( امللحــق بنظــام 
امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق 
عــن توجيــه االتهــام للثانــي/..... بتســليم مــا وزنــه )110( مائــة وعشــرة 
جرامــات  مــن نبــات القــات احملظــور بقصــد الترويــج واالجتــار وحيــازة 
مــا وزنــه )6.090( ســتة كيلــوات وتســعون جرامــًا مــن نبــات القــات 
مــن  احملظــور  للقــات  وتعاطيــه  والتعاطــي  الترويــج  بقصــد  احملظــور 
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الســابق املعاقــب علــى ذلــك مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( 
لعــام 1374هـــ واتهــام املتهمــة االولــى/ .....بحيــازة )7( ســبع حبــات مــن 
حبــوب االمفيتامــن املنبهــة احملظــورة بقصــد التعاطــي املجــرم مبوجــب 
العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  )الثالثــة(  املــادة 
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ واتهــام 
الثانــي بإعــداد منزلــه مكانــًا لتعاطــي القــات احملظــور  وتســترهما علــى 
مصــدر مــا ضبــط املعاقــب علــى ذلــك شــرعًا. وذلــك لألدلــة والقرائــن 

التالية : 
علــى  تفصيــًا  املــدون  عنــه  املنــوه  القبــض  محضــر  تضمنــه  مــا   -1
الصفحــات رقــم )11.12( مــن ملــف إجــراءات االســتدالل املرفــق لفــة 

.)1(
2- ما تضمنه خطاب الفرقة القابضة  .

3- ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي.
وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكوريــن فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 

ونظامــًا اطلــب إثبــات مــل اســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا باالتــي :
1-بعقوبــة تعزيريــة بحــق املتهمــة األولــى وفقــًا للفقــرة ) األولــى ( مــن 
املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لقــاء مــا 

أســند إليهــا.
2-بعقوبة تعزيرية بحق املتهم الثاني وفقًا للقرار الوزاري املشار إليه. 

3-إلــزام املتهــم الثانــي بــرد املبلــغ املرقــم وقــدره )150( مائــة وخمســون 
ريـــال اسـتــنـــادًا لتـعـمـيـــم صـاحـــب الـسـمــــو الـملـكـــي النائــب الثانــي 
لرئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة رقــم )65980/4/5/1( وتاريــخ 

22-1428/10/23هـ.
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4-إبعــاد األولــى إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة ســجنها 
وعــدم الســماح لهــا بالعــودة إليهــا مــرة أخــرى وفقــًا للفقــرة )الثانيــة( مــن 

املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة .
5- بعقوبــة تعزيريــة بحــق الثانــي لقــاء إعــداد منزلــه مكانــًا لتعاطــي 

القــات احملظــور وبحقهمــا لقــاء تســترهما علــى مصــدر مــا ضبــط.
6- تشــديد العقوبــة علــي املتهــم الثانــي لكثــرة ســوابقه اســتنادًا لبرقيــة 
صاحــب الســمو امللكــي نائــب وزيــر الداخليــة رقــم )93958/5/5/1( 

وتاريــخ 1429/8/23هـــ .
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا وهــي جتيــد اللغــة العربيــة أجابــت إن 
مــا ذكــره املدعــي العــام مــن القبــض علــي يف منــزل املدعــى عليه صحيح 
وســبب حضــوري ألجــل وضــع احلنــاء لنســاء يف املنــزل وكان معــي شــنطة 
صغيــرة فيهــا مبلــغ مالــي وحبــوب فيتامينــات ألننــي حامــل وليــس معــي 
والســابقة  املنــزل  املوجــودة يف  بالقــات  لــي عاقــة  وليــس  إمفيتامــن 
صحيحــة وأجــاب املدعــى عليــه قائــا إن مــا ذكــره املدعــي مــن القبــض 
علــي يف منزلــي صحيــح وكنــت أتعاطــى القــات املذكــور وعنــد دخــول 
ــذي  ــة وهــو ال ــزل ورمــوا بالقــات يف الصال ــن يف املن الشــرطة هــرب الذي
ــر  ــه أكب مت ضبطــه وقــد اشــتروه مــن املدعــى عليهــا وزوج املدعــى علي
املروجــن للقــات وهــو ســجن يف ســجن ... وليــس لــي عاقــة بالقــات 
املوجــود يف الصالــة ولــم أســلم أحــدا قاتــا والســوابق التــي عليــه صحيحــة 
هكــذا أجــاب ولطلــب البينــة جــرى رفــع اجللســة وأجلــت ألقــرب موعــد 
وعليــه جــرى التوقيــع وأغلقــت اجللســة الســاعة 45 : 09 وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/07/28هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
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بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33475424 وتاريــخ 1433/07/20هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 331360332 وتاريــخ 1433/07/20 هـــ  ففــي يــوم  
االثنــن املوافق1433/08/12هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا أحضــر املدعــي 
العــام بينتــه وهــو الشــاهد .....حامــل الســجل املدنــي رقــم .....وبســؤاله 
عمــا لديــه أجــاب إننــي أعمــل يف مكافحــة املخــدرات بالريــاض وعمــري 
ثمــان وعشــرون ســنة وأحمــل املؤهــل الثانوي وال تربطنــي عاقة باملدعى 
عليهــم وأشــهد أننــي كنــت ضمــن الفرقــة القابضــة علــى املدعــى عليهما 
ــر  ــه رجــال كثي ــزل في ــه .....بحــي .....واملن ــزل املدعــى علي ــا يف من وكان
ونســاء وقــد متــت عمليــة االســتام والتســليم حتــت مــرأى زميلــي .....

ولــم أشــاهدها وإمنــا كنــت ضمــن فرقــة القبــض بعــد عمليــة االســتام 
والتســليم وقــد ســمعت املدعــى عليــه .....يقــول إن املدعــى عليهــا .....هــي 
التــي ســلمت القــات للمصــدر بينمــا ســمعت زميلــي .....يقــول إنــه رأى هــو 
ــاء دخولــي املنــزل املذكــور  الــذي ســلم القــات للمصــدر وقــد رأيــت أثن
تســعًا وعشــرين حزمــة قــات وقــد هــرب مــن يف منــزل ولــم يقبــض إال 
علــى املدعــى عليهمــا هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد وقــد عــدل مــن قبــل .....

وحلــن طلــب باقــي البينــة جــرى رفــع اجللســة وأجلــت ألقــرب موعــد وعليــه 
جــرى التوقيــع وأغلقــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة وعلــى ذلــك جــرى 
التوقيــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . احلمــد 
هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض  
ففــي يــوم  االثنــن 1433/11/29 هـــ افتتحــت اجللســة التاســعة وفيهــا 
أحضــر املدعــي العــام بينتــه وهــو الشــاهد .....حامــل الســجل املدنــي 
رقــم ..... وبســؤاله عمــا لديــه أجــاب إننــي أعمــل يف مكافحــة املخــدرات 
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وال  الثانــوي  املؤهــل  وأحمــل  بالريــاض وعمــري ســبع وعشــرون ســنة 
تربطنــي عاقــة باملدعــى عليهــم وأشــهد أننــي كنــت مرافقــًا للمصــدر 
الــذي قــام بعمليــة الشــراء مــن املدعــى عليــه املدعــى عليــه الثانــي حيــث 
املنــزل شــاهدنا  ..... وعندمــا دخلنــا  املنــازل بحــي  أحــد  أمــام  توقفنــا 
ــه رجــااًل و نســاء كثيريــن واجتهــت أنــا واملصــدر للمدعــى عليــه  بداخل
..... وبجانبــه إحــدى النســاء و أمامهــم كميــة مــن نبــات القــات احملظــور 
وطلــب املصــدر مــن املدعــى عليــه ..... شــراء قــات مخــدر مببلــغ  )150( 
مائــة و خمســن ريــااًل فاســتعدت املــرأة التــي بجانــب املدعــى عليــه .....
بعدهــا قــام املدعــى عليــه بتســليم املصــدر علــى مــرأى منــي حزمــة يشــتبه 
قــام  و  بلــغ وزنهــا )110( جــرام  القــات املخــدر  نبــات  مــن  أن تكــون 
ــزل  ــغ احلكومــي املرقــم و بعــد مداهمــة املن ــرأة املبل املصــدر بتســليم امل
لــم أمتكــن مــن معرفــة املــرأة التــي قامــت باســتام املبلــغ و ذلــك بســبب 
وجــود عــدد كبيــر مــن النســاء مــن ذوي البشــرة الســمراء هــذا مــا لــدي 
و بــه أشــهد  و عــدل مــن قبــل .....يحمــل ســجل مدنــي رقــم .....و .....حامــل 
الســجل املدنــي رقــم ) .....( و كذلــك فــإن املزكــي .....عــّدل الشــاهد 
.....و إلحضــار املدعــى عليهمــا جــرى رفــع اجللســة وأجلــت ألقــرب موعــد 
وعليــه جــرى التوقيــع وأغلقــت اجللســة الســاعة التاســعة وعلــى ذلــك جــرى 

التوقيــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
اجلزائيــة  أنا.....القاضــي يف احملكمــة  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33475424 وتاريــخ 1433/07/20هـــ  املقيــدة 
يــوم   وتاريــخ 1433/07/20هـــ  ففــي  برقــم 331360332  باحملكمــة 
وفيهــا  العاشــرة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/01/07هـــ  األربعــاء 
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علــى  .....وعرضــه  الشــاهد  شــهادة  وبتــاوة  عليهمــا  املدعــى  حضــر 
املدعــى عليهمــا أجابــا إن شــهادتهما غيــر صحيحــة والشــاهد ال نعرفــه 
هــذا وقــد جــرى حتديــد عــدة جلســات إلحضــار البينــة ولــم يحضــر 
املدعــي العــام إال شــاهدين ومــا هــو مــدون يف أوراق املعاملــة وبســؤال 
املدعــى عليهمــا عــن ســوابقهما أقــرا بهــا هــذا وقــد جــرى االطــاع علــى 
أقــوال املدعــى عليــه .....لفــة ) 20 ( املتضمــن قولــه أنــه طلــب املدعــى 
عليهــا يف منزلــه لشــراء نبــات القــات ودخــل معــه مجموعــة مــن الرجــال 
والنســاء ليشــتروا منهــا وأنــه اســتلم منهــا حزمــة قــات وكانــت املدعــى 
عليهــا تبيــع القــات علــى املجموعــة وأثنــاء ذلــك متــت املداهمــة والقبــض 
عليــه وعلــى املدعــى عليهــا .....وأنــه وجــد يف منزلــه عــدد 29 حزمــة قــات 
وزنهــا ســتة كيلــوات وتســعون جرامــًا وأنهــا للمدعــى عليهــا .....وبعرضــه 
عليــه صــادق عليــه كمــا ألفيــت قــول املدعــى عليهــا ص 1 لفــة ) 21 
ــه  ــا إلي ــه عزميــة دعته ــزل املدعــى علي ( املتضمــن أن ســبب حضورهــا ملن
إحــدى صديقاتهــا واســمها .....ثــم جــرى ســؤالها مــا ســبب حضــورك 
ملنــزل املدعــى عليــه .....فقالــت ذهبــت أنــا مــع اثنتــن مــن صديقاتــي 
ــزل املدعــى عليــه .....فتــم القبــض علــي  ألجــل عمــل حنــاء لنســاء يف من
وهــرب اآلخــرون وكان املنــزل مليئــًا بالرجــال والنســاء فجــرى ســؤالها 
مــا اســم صديقتــك التــي دعتــك إلــى احلضــور فقالــت .....وبعــرض قولهــا 
املذكــور يف محضــر التحقيــق قالــت الصحيــح مــا ذكــرت يف مجلــس 
احلكــم ثــم جــرى ســؤالها مــاذا كنــت حتملــن يف شــنطتك فقالــت 
فلــوس وحبــوب فيتامينــات ألنــي حامــل فجــرى ســؤالها أنــك ذكــرت يف 
ــًا فقالــت ال  ــه لــم يكــن معــك شــنطة نهائي أقوالــك ص 1 لفــة ) 21 ( أن
كانــت معــي شــنطة صغيــرة هكــذا أجابــت فجــرى ســؤالها هــل لديــك 
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ســابقة فقالــت ســابقة واحــدة وهــي أخاقية حوكمت فيها بســجن ســتة 
أشــهر هكــذا أجابــت هــذا و قــد جــرى االطــاع علــى محضــر القبــض 
التقريــر  علــى  االطــاع  جــرى  الدعــوى كمــا  فألفيتــه كمــا ذكــر 
ــي .....عــام 1433هـــ الصــادر مــن مركــز الســموم بالريــاض  الكيميائ
و املتضمــن إيجابيــة إحــدى العينتــن ملــادة االمفيتامــن و الثانيــة ملــادة 
القــات ا.هـــ بتصــرف ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه .....هــل لديــك بينــة 
علــى أن املدعــى عليــه هــي صاحبــة القــات فقــال ال فبنــاء علــى مــا ســلف 
مــن الدعــوى و اإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه .....بتعاطيــه القــات و وجــود 
ــة بتســليم  ــة القوّي ــام القرين ــه و لقي تســع و عشــرين حزمــة قــات يف منزل
املدعــى عليــه .....القــات ذي الــوزن مائــة و عشــرة جرامــات وهــي مــا جــاء 
يف شــهادة الشــاهد املعــدل .....و لقيــام القرينــة علــى حيــازة املدعــى عليهــا 
.....ســبع حبــات امفيتامــن وهــي إقرارهــا بوجــود حبــات يف شــنطتها و 
وجــود ســابقة مخــدرات و تناقضهــا يف ذكــر الشــنطة مــن عدمــه وســبب 
دعــوة احلضــور واســم الداعيــة و إلقــرار املدعــى عليــه .....بوجــود رجــال 
و نســاء يف منزلــه حضــروا ليشــتروا القــات وألن األصــل أن مــا كان 
يف بيــت املــرء مــن حوزتــه و لعــدم وجــود بينــه لــدى املدعــى عليــه علــى 
اتهامــه املدعــى عليهــا بحيــازة القــات و ملــا جــاء يف برقيــة ســمو وزيــر 
رقــم  الــوزاري  القــرار  و  1433/02/23هـــ  يف   13476 رقــم  الداخليــة 
ورقــم  1404/05/26هـــ  يف   2057 ورقــم  1410/09/28هـــ  يف   3818
1374/02/11هـــ وملشــروعية التعزيــر بالتهمــة كمــا حبــس النبــي صلــى 
اهلل عليــه و ســلم رجــًا يف تهمــة رواه أبــو داوود و الترمــذي و قــال حســن 
صحيــح ولوجــود ســوابق علــى املدعــى عليــه .....و ســابقة أخاقّيــة علــى 
املدعــى عليهــا .....مقرونــة بحيــازة مخــدرات فقــد ثبــت لدي إدانــة املدعى 
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عليــه .....بتعاطــي القــات و حيازتــه كميــة منــه وزنهــا ســتة كيلــو جــرام 
و تســعون جرامــًا بقصــد التعاطــي والترويــج وجعلــه منزلــه وكــرًا لشــراء 
القــات وتعاطيــه ولــم يثبــت لــدي إدانتــه بتســليم قــات وزنــه مائــة وعشــرة 
ــة  ــم يثبــت لــدي إدان ــى ذلــك و ل ــة عل جرامــات وإمنــا قامــت الشــبهة القوي
املدعــى عليــه ..... بحيــازة ســبع حبــات امفيتامــن وإمنــا قامــت الشــبهة 
علــى ذلــك وحكمــت عليهــا مبــا يلــي : 1/ ســجن املدعــى عليــه ..... 
ســنتن وجلــده أمــام النــاس مائتــن وخمســن جلــدة مفرقــة علــى خمــس 
دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة و بــن كل دفعتــن عشــرة أيــام وذلــك 
شــامل لعقوبــة اإلدانــة بحيــازة القــات وتعاطيــه وإعــداد املنــزل لتعاطــي 
القــات وشــرائه والتهمــة بالتســليم املذكــور 2/ ســجن املدعــى عليهــا 
ــذ احلكــم و الســجن  ــاد بعــد تنفي ..... خمســة أشــهر وإبعادهــا عــن الب
احملكــوم بــه يبــدأ مــن تاريــخ اإليقــاف بهــذه القضّيــة. 3/ صــرف النظــر 
عــن املطالبــة بــرد املبلــغ والتســتر لعــدم وجــود موجبــه وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــى عليــه واملدعــى عليهــا واملدعــي العــام قــرر املدعــى عليــه 
القناعــة وقــررت املدعــى عليهــا القناعــة وقــرر املدعــي العــام االعتــراض 
مكتفيــًا بائحــة الدعــوى عــن الائحــة االعتراضيــة و كان النطــق 
العاشــرة  الســاعة  اجللســة  أغلقــت  و  1434/01/07هـــ  يف  باحلكــم 

ــى آلــه وصحبــه ــا محمــد و عل ــى نبين والنصــف و صلــى اهلل و ســلم عل
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض ففــي يــوم األربعــاء 1434/07/12هـــ افتتحــت اجللســة الثامنــة 
وفيهــا حضــر املدعــى عليــه وقــد وردتنــا املعاملة من محكمة االســتئناف 
بقــرار املاحظــة رقــم 34215624 يف 1434/05/19هـــ واملتضمــن بعــد 
املقدمــة أنــه » بدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا 
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باإلجمــاع لوحــظ باألكثريــة  مــا يلــي: 1 / أثبــت فضيلتــه حيــازة املدعــى 
ــه بالســجن  ــة القــات بالقــرار و بالدعــوى و حكــم علي ــه ..... لكمي علي
واجللــد و لــم جنــد أن فضيلتــه حكــم عليــه بغرامــة ماليــة و ال بــد مــن ذلك 
حســب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ  2/ مــا حكــم بــه 
فضيلتــه مــن ســجن املدعــى عليــه ..... قليــل جــدًا لكبــر كميــة القــات 
املضبوطــة عليهــا مبنزلــه و إلعــداد منزلــه و كــرًا للفســاد و لســوابقه 
التــي لــم تردعــه  فــا بــد مــن عقوبــة زاجــرة لــه و رادعــة لغيــره فعلــى 
فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر و إجــراء مــا يلــزم نحوهــا و إحلــاق ملخــص 
مــا يجريــه يف الضبــط إلــى  القــرار و مــن ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال 
الزمهــا حســب« وجوابــا علــى مــا الحظــه أصحــاب الفضيلــة يف املاحظــة 
األولــى فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بغرامــة ماليــة قدرهــا )1000( 
ألــف ريــال و علــى املاحظــة الثانيــة فقــد رجعــت عــن حكمــي الّســابق 
املتعلــق بســجن املدعــى عليــه .....و جلــده ليكــون ســجنه ثاثــن شــهرًا 
يبــدأ مــن تاريــخ اإليقــاف و جلــده ثاثمائــة و خمســن جلــدة مفرقــة عــل 
ســبع دفعــات كل دفعــة خمســون جلــدة أمــام النــاس و بــن كل دفعتــن 
عشــرة أيــام  وبعرضــه عليهــا قــرر املدعــى عليــه القناعــة و املدعــي العــام 
االعتــراض مكتفيــًا بائحــة الدعــوى و انتهــت اجللســة الســاعة الثامنــة 
والنصــف  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

يف  1434/07/12 هـــ
اجلزائيــة   الدائــرة   قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
الــواردة مــن  بالريــاض  علــى املعاملــة  الرابعــة مبحكمــة االســتئناف 
  341319911 برقــم  بالريــاض   اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة 
وتاريــخ 1434/8/13هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
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باحملكمــة الشــيخ / املســجل برقــم  3412610  وتاريــخ 1434/1/14هـــ 
.....  -2  ).....(.....  -1 مــن  كل  ضــد  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص 
النحــو  علــى  القــات  ترويــج  بقضيــة  التهامهمــا  اجلنســية(  صوماليــة   (
املوضــح بالقــرار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه 
وحيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــاع 
علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاًء 
علــى قرارنــا رقــم 34215624 وتاريــخ 1434/5/19هـــ تقــرر الدائــرة 
باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر . و اهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . 
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رقم الصك: 34176897 تاريخه :1434/4/2هـ  
رقم الدعوى :33481973

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34257032  تاريخه:1434/07/02هـ

مخــدرات - حيــازة مــادة الكــراك- حيــازة احلشــيش املخــدر- ترويــج 
ثبــوت  عــدم  املخــدر-  بيــع احلشــيش  الشــروع يف  املخــدر-  احلشــيش 

واجللــد بالســجن  التعزيــر  الشــبهة-  تعزيــر ألجــل  إدانــة- 

1- قوله تعالى ) وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (
2- قوله تعالى ) ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم اخلبائث (

3- نهي النبي صلى اهلل عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر

الكــراك  مــادة  بحيــازة  عليــه  املدعــى  ضــد  العامــة  الدعــوى  الئحــة 
وحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج والشــروع يف بيعهــا، وطلــب 
املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بالســجن واجللــد 
والغرامــة ومصــادرة الهاتــف اجلــوال املســتخدم يف اجلرميــة وإلغــاء اخلدمــة 
عــن الشــريحة وعــدم صرفهــا مــرة أخــرى وإبعــاد املدعــى عليــه خــارج 
البــاد بعــد تنفيــذ عقوبتــه وعــدم الســماح لــه بالعــودة، مت القبــض علــى 
املدعــى عليــه بنــاًء علــى إخباريــة مفادهــا أن املدعــى عليــه يقــوم بترويــج 
مــن  معــه  االتفــاق  ومت  جوالــه  هاتــف  علــى  ويتواجــد  الكــراك  مــادة 
ــة مــن مــادة الكــراك وشــوهد  ــى شــراء كمي ــل املصــدر الســري عل قب
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املدعــى عليــه وهــو قــادم ثــم غيــر مســاره إلــى أن وصــل للمصــدر ثــم 
ــده يف  ــذي وضــع ي ــع مســاره فوجــد يف املــكان ال ــه وتتب مت القبــض علي
ــة  ــي إيجابي ــر الكيميائ ــه قطعتــن، صــدر التقري ــى كيــس ب ــه عل جيب
احدهمــا ملــادة الكوكايــن املخــدر والثانيــة ملــادة احلشــيش املخــدر، 
إنــكار املدعــى عليــه، إحضــار الفرقــة القابضــة، توجيــه التهمــة ضــد 
ــق احلكــم  ــد، تصدي ــه بالســجن واجلل ــر املدعــى علي املدعــى عليه،تعزي

مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .................   القاضــي يف احملكمــة 
اجلزائيــة مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة يف محافظة جدة/املســاعد برقم 33481973 
وتاريخ 1433/07/22 هـ  املقيدة باحملكمة برقم 331378007 وتاريخ 
1433/07/21 هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1433/07/26 هـــ افتتحت 
اجللسة الساعة 15 : 08  وفيها حضر  املدعي   العام  سعودي .............. 
املكلــف باالدعــاء العــام مبوجــب خطــاب هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام 
رقــم 15832 وتاريــخ 1433/3/6هـــ وأدعــى قائــا    بصفتــي مدعيــا 
عامــا بدائــرة االدعــاء العــام مبحافظــة جــدة ادعــي علــى .............. )45( 
عامــًا تشــادي اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم )..............( وتاريــخ 
1433/6/17هـــ صــادرة مــن مكافحــة املخــدرات مبحافظــة جــدة املهنــة 
/ عاطــل موقــوف بســجن محافظــة جــدة مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف 
رقم )هـ م42298/5/2( وتاريخ 1433/6/22هـ استنادًا للقرار الوزاري 
رقــم )1900( املقبــوض عليــه بتاريــخ 1433/6/17هـــ مــن قبــل مكافحــة 
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رجــال الضبــط اجلنائــي مبكافحــة املخــدرات مبحافظــة جــدة بنــاء علــى 
إخباريــة أحــد املصــادر الســرية عــن ترويــج املدعــى عليــه ملــادة الكــراك 
ويتواجــد علــى هاتفــه احملمــول رقــم )..............( وباتفــاق املصــدر معــه 
علــى شــراء كميــة مــن الكــراك مببلــغ )200( مائتــن ريــال شــوهد 
املدعــى عليــه قادمــًا مــن داخــل أحــد األزقــة ومت وضعــه حتــت املراقبــة ثــم 
غيــر مســاره باجتــاه آخــر بــن مركبــات )الدينــا( كانــت متوقفــة داخــل 
احلــي وشــوهد وهــو يضــع يــده بجيبــه ثــم ذهــب للمصــدر ومت القبــض 
عليــه وعثــر معــه علــى الهاتــف احملمــول الــذي مت التنســيق مــن خالــه 
وبالرجــوع خلــط ســيره وحتديــدًا يف املــكان الــذي شــوهد يضــع يــده 
ــغ  ــة بل ــون شــبه صلب ــان األولــى قطعــة بيضــاء الل ــه وجــدت قطعت يف جيب
وزنهــا )0.4( أربعــة أعشــار اجلــرام بداخــل كيــس والثانيــة قطعــة بيضــاء 
اللــون شــبه صلبــة بلــغ وزنهــا )0.3( ثاثــة أعشــار اجلــرام بداخــل كيــس 
ــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )2219/ك ش م( لعــام  وقــد أثبــت التقري
1433هـــ احتــواء العينــة )أ(مــن الكمييــة املضبوطــة واملرســلة للتحليــل 
علــى مــادة الكوكائــن املخــدر املدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( 
امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واحتــواء العينــة 
لــه  )ب( علــى مــادة احلشــيش املخــدر واحتواؤهــا علــى املــادة الفعالــة 
املدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة )ب( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات 
الــى  االتهــام  توجيــه  الــى  التحقيــق  انتهــى  وقــد  العقليــة  واملؤثــرات 
املدعــى عليــه بحيــازة )0.4( أربعــة أعشــار اجلــرام مــن مــادة الكــراك 
وحيازة)0,3(ثاثــة أعشــار اجلــرام مــن مــادة احلشــيش املخــدر بقصــد 
ــة مــن  ــادة الثالث ــج والشــروع يف بيعهــا اســتنادًا للفقــرة )2( مــن امل التروي
ــة والقرائــن  نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وذلــك لألدل
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التاليــة مــا ورد يف شــهادة الشــهود مبحضــر الضبــط املنــوه عنــه واملرفــق 
لفــة رقــم )1( مــا ورد بالتقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق 
لفــة )22( اإلخباريــة الــواردة عنــه وحملــه وإحضــاره للكميــة املخــدرة 
باملوقــع ومقابلتــه للمصــدر وضبــط اجلــوال املســتخدم يف التنســيق يف ظــل 
عــدم وجــود مصــدر دخــل ثابــت لــه كلهــا قرائــن تؤكــد مــا أســند إليــه 
وباالطــاع علــى ســوابقه عثــر علــى ســابقة )حيــازة مخــدرات( وحيــث إن 
مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا مــن 
األفعــال احملرمــة شــرعًا واملجرمــة نظامــًا طبقــًا للمــادة الثالثــة مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ ومعاقــب عليــه وفقــا للمــادة )38 ، 59( 
مــن ذات النظــام مــع مراعــاة مــا وردة باملــادة)62( لــذا أطلــب إثبــات مــا 
أســند إليــه ومعاقبتــه بالعقوبــات األصليــة والتكميليــة التاليــة بالســجن 
واجللــد والغرامــة اســتنادا للمــادة)38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
عليهاســتنادا  العقوبــة  تشــديد  مــع  إليــه  املشــار  العقليــة  واملؤثــرات 
للفقــرة)2/ج( مــن ذات املــادة مصــادرة جهــاز الهاتــف احملمــول مــن نــوع 
).....( ذي الرقــم املصنعــي )..............( املســتخدم يف ارتــكاب اجلرميــة 
اســتنادًا للفقــرة )1( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
لســوء  صرفهــا  وعــدم  الشــريحة  عــن  اخلدمــة  وإلغــاء  إليــه  املشــار 
اســتخدامها اســتنادًا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة 
رقــم )9798( يف 9ــ1428/2/10هـــ إبعــاده خلــارج اململكــة بعــد االنتهــاء 
مــن تنفيــذ عقوبتــه وعــدم الســماح لــه بالعــودة إليهــا اســتنادًا للفقــرة )2( 
مــن املــادة )56( مــن نظــام املخــدرات املشــار إليــه وبعــرض مــاورد بدعــوى 
ــه احلاضــر يف املجلــس الشــرعي أجــاب  ــى املدعــى علي املدعــي العــام عل
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قائــا مــاورد يف دعــوى املدعــي العــام توجيــه االتهــام لــي بحيــازة )0.4( 
أربعــة أعشــار اجلــرام مــن مــادة الكــراك وحيازة)0,3(ثاثــة أعشــار 
اجلــرام مــن مــادة احلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج والشــروع يف بيعهــا 
فغيــر صحيــح جملــة وتفصيــا هــذا جوابــي علــى الدعــوى عليــه فقــد 
جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــه علــى مــا ذكــر قــال نعــم لــدي 
بينــه علــى مــا ذكــرت ومســتعد بإحضارهــم وعليــه فقــد رفعــت اجللســة 
لتكليــف املدعــي العــام بإحضــار بينتــه وجــرى قفلهــا يف متــام الســاعة 
الثامنــة والنصــف صباحــا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1433/07/26 هـــ
هـــ  املوافــق1434/01/25  األحــد  يــوم   ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر والربــع صباحــا وفيهــا حضــر 
املدعــي العــام وأحضــر للشــهادة وأدائهــا كا مــن .............. ســعودي 
ــه عريــف يف  مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..............  والــذي يعمــل برتب
إدارة مكافحــة املخــدرات مبحافظــة جــدة ..............  ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .............. والــذي يعمــل برتبــه رقيــب يف 
إدارة مكافحــة املخــدرات مبحافظــة جــدة وبســؤالهما عمــا لديهمــا مــن 
شــهادة بعــد إطاعهمــا علــى محضــر القبــض شــهد كل واحــد منهمــا 
ــع مــاورد يف محضــر  ــأن جمي ــم ب ــى انفــراد قائــا نشــهد بــاهلل العظي عل
القبــض صحيــح جملــة وتفصيــا واملتضمــن انــه بتاريــخ 1433/6/17هـــ 
مت القبــض علــى املدعــى عليــه مــن قبلنــا نحــن وباقــي أفــراد الفرقــة 
القابضــة بنــاء علــى إخباريــة أحــد املصــادر الســرية عــن ترويــج املدعــى 
عليــه ملــادة الكــراك ويتواجــد علــى هاتفــه احملمــول رقــم )..............( 
وباتفــاق املصــدر معــه علــى مســمع منــا علــى شــراء كميــة مــن الكــراك 
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مببلــغ )200( مائتــن ريــال مت انتقالنــا والوصــول للموقــع املتفــق عليــه 
وبــه متركــز املصــدر ومتركــزت عناصــر الفرقــة يف أنحــاء متفرقــة منــه 
ويف هــذه األثنــاء شــوهد املدعــى عليــه قادمــًا مــن داخــل أحــد األزقــة 
ومت وضعــه حتــت املراقبــة ثــم غيــر مســاره باجتــاه آخــر بــن مركبــات 
)........( كانــت متوقفــة داخــل احلــي وشــوهد وهــو يضــع يــده بجيبــه ثــم 
ذهــب للمصــدر ومت القبــض عليــه وعثــر معــه علــى الهاتــف احملمــول 
الــذي مت التنســيق مــن خالــه وبالرجــوع خلــط ســيره وحتديــدًا يف املكان 
الــذي شــوهد يضــع يــده يف جيبــه وجــدت قطعتــان األولــى قطعــة بيضــاء 
اللــون شــبه صلبــة بلــغ وزنهــا )0.4( أربعــة أعشــار اجلــرام بداخــل كيــس 
والثانيــة قطعــة بيضــاء اللــون شــبه صلبــة بلــغ وزنهــا )0.3( ثاثــة أعشــار 
ــا مــن شــهادة واهلل خيــر الشــاهدين  اجلــرام بداخــل كيــس هــذا مالدين
هــذا ثــم جــرى رفــع اجللســة لعــرض الشــهود وشــهادتهم علــى املدعــى 
عليهــم وجــرى قفلهــا يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف صباحــا 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف  1434/01/25 هـــ
احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم  السبت املوافق1434/02/09هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة التاســعة والربــع صباحــا وفيهــا حضــر الطرفــان وبعــرض 
الشــهود وشــهادتهم علــى املدعــى عليــه احلاضــر يف املجلــس الشــرعي 
أنكــر مــاورد فيهــا جملــة وتفصيــا وقــال الشــهادة غيــر صحيحــة وأمــا 
الشــهود فــا أعرفهــم وال أريــد البحــث عــن حالهــم عليــه فقــد جــرى 
طلــب مزكــن للشــهود وجــرى قفلهــا يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف 
صباحــا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبه 

وســلم حــرر يف  1434/02/09 هـــ
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املوافق1434/02/12هـــ  الثاثــاء  يــوم   ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــع صباحــا حضــر املدعــي العــام  ــة والرب افتتحــت اجللســة الســاعة الثامن
وأحضــر للتزكيــة كا مــن .............. ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم .............. والــذي يعمــل برتبــه عريــف يف مكافحــة املخــدرات بجــدة 
.............. ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .............. والذي 
يعمــل برتبــه جنــدي يف مكافحــة املخــدرات مبحافظــة جــده وبســؤالهما 
ــى انفــراد قائــا  ــة شــهد كل وأحــد منهمــا عل عمــا لديهمــا مــن تزكي
نشــهد بــاهلل العظيــم أن الشــهود املذكوريــن يف هــذه القضيــة معروفــن 
باألمانــة والعدالــه والثقــه نحســبهم كذلــك واهلل حســيبهم هــذا ثــم 
ألحضــار  1434/2/16هـــ  املوافــق  الســبت  ليــوم  اجللســة  رفــع  جــرى 
الســجن وجــرى قفلهــا يف متــام الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــا وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

يف  1434/02/12 هـــ
هـــ  املوافــق1434/03/22  األحــد  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
صباحــا  دقيقــة  وربعــون  وخمــس  الثامنــة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
واالجابــه  الدعــوى  مــن  ماتقــدم  علــى  فبنــاء  الطرفــان  حضــر  وفيهــا 
وشــهادة الشــهود املعدلــن طبقــا لألصــول الشــرعية وحيــث أن الشــريعة 
االســاميه  جــاءت  بحفــظ الضروريــات اخلمــس الديــن والنفــس والعقــل 
واملــال والعــرض وهــذه آالفــه مذهبــه للديــن ومهلكــه للنفــس ومفســده 
للعقــل مضيعــة للمــال والعــرض ولقولــه تعالــى } وال تلقــوا بأيديكــم 
الطيبــات ويحــرم عليهــم  لهــم  }ويحــل  تعالــى  { وقولــه  التهلكــة  إلــى 
اخلبائــث { ولنهيــه صلــى اهلل عليــه وســلم  عــن كل مســكر ومفتــر وملــا 
ــى املجتمــع بأســره ومــا تســببه  ــة وعل ــى املدعــى علي يف ذلــك الضــرر عل
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مــن انحــال وتدميــر وانتشــار للفســاد والرذيلــه وملــا يف فعــل  املدعــى 
عليــه مــن عصيــان هلل ولرســوله ولولــي األمــر وحيــث إن التعزيــر مشــروع 
يف كل معصيــة ال حــد فيهــا وال كفــاره وحيــث أن مــا قــدم املدعــي 
العــام ال يكفــي اليثبــات إدانــة املدعــى عليــه وإمنــا يقــوي الشــبهه يف حقــه 
مبــا أســند إليــه  وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك مبــا يلــي أواًل ســجنه ملــدة 
خمــس ســنوات حتســب منهــا مــده إيقافــه علــى ذمــة هــذه القضيــة وجلــده  
أربعمائــة ســوط علــى دفعــات كل دفعــة خمســن ســوط بــن كل دفعــة 
والتــي تليهــا مــدة ال تقــل عــن خمســة أيــام ثانيــًا إبعــاده عــن البــاد بعــد 
ــودة إليهــا ومصــادرة  انتهــاء تنفيــذ محكوميتــه وعــدم الســماح لــه بالعــ
الهاتــف اجلــوال املضبــوط بحوزتــه وإلغــاء شــريحته وعــدم صرفهــا لــه 
مــرة أخــرى  وبعرضــه علــى  الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة وقــرر 
املدعــي العــام عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف فأجبتــه لطلبــه وســيجري 
اتخــاذ الــازم حســب التعليمــات  جــرى النطــق باحلكــم يف متــام الســاعة 
التاســعة صباحــا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف  1434/03/22 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الســبت املوافــق 1434/7/16هـــ الســاعة 
التاســعة فتحــت اجللســة لــدي انــا .............. القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
خطــاب  مبوجــب   .............. القاضــي  بعمــل  والقائــم  جــده  مبحافظــة 
التكليــف رقــم 341712792يف 1434/7/16هـــ وجــرى االطــاع علــى 
أوراق املعاملــة وكانــت قــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
مبكــة املكرمــة وبرفقهــا قرارهــا رقــم 34257032يف 1434/7/2هـــ 
ــه )وبدراســة القــرار وصــورة  ــى احلكــم ونــص احلاجــة من باملصادقــة عل
واهلل  احلكــم  علــى  املوافقــة  تقــررت  االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه 
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املوفــق (وموقــع ومختــم مــن أصحــاب الفضيلــة أعضــاء الدائــرة اجلزائيــة 
الســابعة وهــم كا مــن الشــيخ .............. والشــيخ ..............  لــي وجهــة 
نظــر والشــيخ .............. فجــرى تدوينــه حفظــا للواقــع وجــرى قفلهــا يف 
التاســعة والنصــف وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد والــه  متــام الســاعة 

ــه وســلم . وصحب
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رقم الصك:33482733 تاريخه:1433/12/29هـ 
رقم الدعوى:33507446

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3448164 تاريخه:1434/02/26هـ

قبــول  عــدم  التعاطــي-  بقصــد  محظــورة  حبــوب  حيــازة  مخــدرات- 
الســفر. مــن  واملنــع  بالســجن  تعزيــر   - إدانــة  اإلقــرار-  عــن  الرجــوع 

1- حقــوق اهلل تعالــى التــي ال تــدرأ بالشــبهة ال يقبــل فيهــا الرجــوع عــن 
اإلقــرار بــا خــاف. )املغنــي 5/95(.

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

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بحيــازة حبــوب اإلمفيتامــن بقصــد التعاطــي، واحلكــم عليــه بعقوبــة 
الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
التــي يقودهــا فعثــر فيهــا علــى حبــوب  الســيارة  تفتيــش  العقليــة، مت 
الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  أثبــت  تكــون محظــورة،  أن  يحتمــل 
إيجابيــة العينــة املرســلة ملــادة اإلمفيتامــن، اعتــرف أمــام جهــة التحقيــق 
بحيازتــه للحبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي، أنكــر أمــام احملكمــة 
مــا أســنده إليــه املدعــي العــام، مــن املقــرر شــرعًا أن حقــوق اهلل تعالــى 
التــي ال تــدرأ بالشــبهة ال يقبــل فيهــا الرجــوع عــن اإلقــرار بــا خــاف، 
ــه وقــررت ســجنه  ــه مبــا نســب إلي ــة املدعــى علي قضــت احملكمــة بإدان
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ملــدة ســتة أشــهر ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتن، عــارض 
املدعــى عليــه واملدعــي العــام علــى احلكــم، قــررت محكمة االســتئناف 

املصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بحائــل وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
ــة بحائــل املكلــف برقــم 33507446 وتاريــخ 1433/08/05 هـــ  اجلزائّي
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331470739 وتاريــخ 1433/08/05 هـــ ففــي 
يــوم األربعــاء املوافــق1433/12/29 هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة 
احلاديــة عشــرة وفيهــا حضــر املدعــي العــام وادعــى علــى احلاضــر معــه  
ســعودي بالســجل رقــم )........( بائحــة دعــوى هــذا نصهــا )بأنــه بتاريــخ 
1433/6/29هـــ مت اســتيقاف املدعــى عليــه مــن قبــل نقطــة تفتيــش تابعــة 
للقــوة اخلاصــة بأمــن الطــرق علــى طريــق ).....( مركــز ..... وبقيادتــه 
ســيارة نــوع ).....( وعنــد طلــب أوراقــه الثبوتيــة لوحــظ عليــه االرتبــاك 
املركبــة عثــر علــى )2.5( حبتــن  تفتيــش  وبعــد  بالــكام  والتلعثــم 
ونصــف احلبــة مــن احملتمــل أن تكــون مــن احلبــوب احملظــورة وجــدت 
حتــت ديكــور القيــر مــن جهــة الراكــب فتــم القبــض عليــه. وقــد أثبــت 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن املركــز اإلقليمــي ملراقبــة 
الســموم بالقصيــم رقــم )812( لعــام 1433هـــ إيجابيــة احلبــوب املضبوطــة 
ملــادة اإلمفيتامــن املنبهــة احملظــورة. وباســتجوابه أقــر بصحــة واقعــة 
القبــض وحيازتــه ملــا ضبــط بقصــد التعاطــي وأنــه أخذهــا مــن شــخص 
علــى طريــق القصيــم عنــد إحــدى احملطــات. وقــد أســفر التحقيــق معــه 
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عــن اتهامــه بحيــازة )2.5( حبتــن ونصــف احلبــة مــن حبــوب اإلمفيتامــن 
التاليــة:  التعاطــي وذلــك لألدلــة والقرائــن  املنبهــة واحملظــورة بقصــد 
1( مــا جــاء مبحضــر االســتجواب واملــدون واملرفــق لفــة رقــم )14.13(. 
ــى الصفحــة رقــم  ــه محضــر القبــض والتفتيــش املــدون عل 2( مــا تضمن
)9.8( بتقريــر األحــوال األمنيــة املوحــد املرفــق لفــة رقــم )1(.3 ( مــا جــاء 
يف التقريــر الكيمائــي الشــرعي املشــار إليــه املرفــق لفــة رقــم )20(. 
ــه  ــي اتضــح عــدم وجــود ســوابق مســجلة علي وبالبحــث يف ســجله اجلنائ
حتــى تاريخــه. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه 
شــرعًا ونظامــًا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا 
يلــي: 1- الســجن 2- املنــع مــن الســفر وفقــًا للمادتــن )41-56( مــن 
نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.،،،وباللـــه التوفيـــق.( أ.هـ. 
هكــذا ادعــى وبعــرض دعــوى املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه أجــاب 
بقولــه: غيــر صحيــح جملــة وتفصيــا. ثــم ســألت املدعــي العــام هــل لديــك 
زيــادة بينــة غيــر مــا قدمــت ؟ قــال: ال ســوى مــا وجــد بــأوراق املعاملــة. 
ثــم جــرى االطــاع فيهــا علــى اعتــراف املدعــى عليــه حتقيقــا لــدى هيئــة 
التحقيــق واالدعــاء العــام املــدون علــى لفــة رقــم ) 14،13( املتضمــن 
التعاطــي  العقليــة بقصــد  للمؤثــرات  املدعــى عليــه بحيازتــه  اعتــراف 
واالســتعمال الشــخصي. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال: أنــي 
اعترفــت حيــث قــال لــي احملقــق ال تخــرج حتــى تعتــرف فاعترفــت ويف 
احلقيقــة هــي ليســت لــي. ثــم ســألت املدعــى عليــه أيــن وجــدت احلبــوب ؟ 
فأجــاب بقولــه: وجــدت يف الســيارة التــي كنــت أقودهــا وهــي ليســت لــي 
وهــي ألحــد أقاربــي أخذتهــا منــه إلحضــار قطعــة غيــار لســيارتي. هكذا 
ثــم جــرى االطــاع علــى كافــة أوراق املعاملــة ومــن ضمنهــا  أجــاب. 
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املتضمــن  1433هـــ  لعــام   )812( رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر 
إيجابيــة احلبــوب املضبوطــة ملــادة اإلمفيتامــن املنبهــة احملظــورة. املــدون 
ــم جــرى االطــاع الســجل اجلنائــي الصــادر بحــق  ــى لفــه رقــم )20( ث عل
املدعــى عليــه املتضمــن عــدم وجــود ســوابق مســجلة بحقــه حتــى تاريخــه 
كمــا هــو مــدون علــى لفــه رقــم )25(. فبنــاًء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى 
واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه حتقيقــا بحيازتــه حلبتــن ونصــف مــن 
احلبــوب احملظــورة وحيــث ذهــب الفقهــاء إلــى أن حقــوق اهلل تعالــى التــي 
ال تــدرأ بالشــبهة ال يقبــل فيهــا الرجــوع عــن اإلقــرار بــا خــاف والتعزيــر 
مــن احلقــوق التــي ال تــدرأ بالشــبهة بــل يثبــت معهــا فــا يقبــل فيــه الرجــوع 
ــار ) 60/4( (  ــي ) 95/5( ، حاشــية رد احملت عــن اإلقــرار.) ينظــر: املغن
وحيــث أقــر املدعــى عليــه لــدى هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام بطوعــه 
واختيــاره وبنــاًء علــى مــا تقــدم من التقرير الكيميائي الشــرعي وملا جاء 
يف أوراق املعاملــة فقــد ثبــت لــدّي إدانــة املدعــى عليــه مبــا اســند إليــه وهــو 
حيــازة حبتــن ونصــف احلبــه مــن حبــوب اإلمفيتامــن املنبهــة واحملظــورة 
لقصــد التعاطــي وبنــاَء علــى املــادة رقــم )56،41( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة قــررت تعزيــره علــى ذلــك مبــا يلي: أ(ســجنه 
ملــدة ســتة أشــهر ابتــداًء مــن تاريــخ توقيفــه بهــذه القضيــة. ب( منعــه مــن 
محكوميــة  تنفيــذ  انتهــاء  بعــد  اململكــة  خــارج  ســنتن  ملــدة  الســفر 
ــى املدعــي العــام  ســجنه. هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت. وبعرضــه عل
لــم يقنــع بــه وطلــب متييــزه بــدون الئحــة اعتراضيــة وبعرضــه علــى املدعــى 
عليــه لــم يقنــع بــه وطلــب متييــزه بائحــة اعتراضيــة فجرى تســليمه نســخة 
مــن القــرار الشــرعي إلبــداء معارضتــه عليــه يف مــدة أقصاهــا ثاثــون 
يومــا مــن هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق 1433/12/29هـــ وأفهمتــه أنــه إن 
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تأخــر عــن ذلــك ســقط حقــه يف االعتــراض وســترفع املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة ففهــم ذلــك ، وعليــه جــرى التوقيــع 
مت قفــل اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف مــن هــذا اليــوم 
األربعــاء املوافــق 1433/12/29هـــ واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى 
نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا 
اليــوم الثاثــاء 1434/2/12هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر 
وحيــث أن املدعــى عليــه لــم يتقــدم بائحتــه االعتراضيــة حتــى اآلن لــذا 
فقــد ســقط حقــه يف االعتــراض وقــررت التهميــش علــى الضبــط والقرار 
وقفلــت  االســتئناف إلجــراء الزمهــا  املعاملــة حملكمــة  بعــث  وقــررت 
ــى اهلل  ــق واهلل املوفــق وصل ــة عشــرة وعشــر دقائ اجللســة الســاعة احلادي
ــه وســلم حــرر يف 1434/2/12هـــ  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين عل
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق 1434/2/20هـــ 
افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة الواحــدة وحيــث إن املدعــى عليــه قــد 
تقــدم بائحتــه االعتراضيــة واملكونــة مــن ورقــة واحــدة واملقيــدة يف 
هــذه احملكمــة برقــم 34214084 يف 1434/1/25هـــ وباالطــاع عليــه 
ــاه إلــى ذلــك إال  ــم االنتب ــم يت ــه ول ــى مــا حكمــت ب ــر عل ــم أجــد مــا يؤث ل
عنــد تصديــر املعاملــة فعليــه قــد رجعــت عمــا قررتــه مــن ســقوط حــق 
املدعــى عليــه باالعتــراض وقــررت رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف إلجــراء الزمهــا واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/2/20هـــ.
احلمــد اهلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى 
االســتئناف مبنطقــة  اجلزائيــة مبحكمــة  القضايــا  بتدقيــق  املختصــة 
اجلزائيــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة  علــى  حائــل 
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مبنطقــة حائــل برقــم 332124240 يف تاريــخ 1434/02/23هـــ واملقيــد 
لدينــا برقــم 34459218 يف تاريــخ 1434/02/24هـــ املرفــق بهــا القــرار 
الشــرعي الصــادر مــن صاحــب الفضيلــة الشــيخ/.... القاضــي باحملكمة 
ــخ 1433/12/29هـــ  ــل برقــم 33482733 يف تاري ــة مبنطقــة حائ اجلزائي
املدنــي  بالســجل  ســعودي  ضــد/.....  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص 
رقــم ..... بشــأن حيــازة مخــدرات وقــد تضمــن القــرار حكــم صاحــب 
ــى النحــو املفصــل يف القــرار  ــى املدعــى عليــه عل ــة وفقــه اهلل عل الفضيل
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة والائحــة  املرفــق، وبدراســة 
بالقــرار  فضيلتــه  بــه  ماحكــم  علــى  املصادقــة  االعتراضية،جــرت 
املشــار إليــه. واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم.
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مخــدرات- حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه وتســتر علــى 
مصــدره- رجــوع عــن اإلقــرار بالتعاطــي- درء احلــدود بالشــبهات- تعزيــر 
للتهمــة القويــة- عــدم ثبــوت إدانــة بالتســتر- نــزول عــن احلــد األدنــى 

للعقوبــة - التعزيــر .

1- جاء يف املغني )95/5(: »وال يقبل رجوع املقر عن إقراره.. إلخ«.
2- املــادة )41( و )56( و)60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 

العقليــة.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بحيازتــه احلشــيش املخــدر بقصد 
التعاطــي وتعاطيــه لــه وتســتره علــى مصــدر مــا ضبــط معــه، واحلكــم 
مكافحــة  لنظــام  طبقــا  الســفر  مــن  واملنــع  الســجن  بعقوبــة  عليــه 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وعقوبــة تعزيريــة علــى التســتر حيــث إنــه مت 
تفتيــش ســيارة املدعــى عليــه بعــد االشــتباه بــه فعثــر فيهــا علــى حشــيش 
مخــدر وأثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة 
ملــادة احلشــيش املخــدر- كمــا اعتــرف حتقيقــًا باســتعمال احلشــيش 
املخــدر، أقــر أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام مــن احليــازة 
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ورجــع عــن اعترافــه باســتعمال احلشــيش املخــدر كمــا أنكــر التســتر 
علــى مصــدر مــا ضبــط معــه، وملــا كان مــن املقــرر شــرعًا أن الرجــوع 
عــن اإلقــرار شــبهة يــدرأ بهــا احلــد حيــث إن املدعــى عليــه أبــدى التوبــة 
والنــدم وال يوجــد لــه ســوابق والكميــة احملــازة قليلــة  فقضــت احملكمــة 
بإدانــة املدعــى عليــه بحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد االســتعمال، كمــا 
قضــت بــدرء حــد املســكر عنــه وعــدم ثبــوت تســتره علــى مصــدر املخــدر 
وقــررت ســجنه ملــدة ثاثــة أشــهر ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة 
ملــدة ســنتن وجلــده ســبعن جلــدة علــى دفعتــن متســاويتن لقــاء إقــراره 
باحلكــم  عليــه  املدعــى  املخدر،وقنــع  احلشــيش  باســتعمال  حتقيقــًا 
وعــارض املدعــي العــام عليــه وقــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة 

علــى احلكــم.

ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
املعاملــة  علــى  وبنــاء  باخلبــر   اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي   ........ أنــا 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة اخلبــر 
برقــم 33513449 وتاريــخ 1433/08/07هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  ففــي  1433/08/07هـــ  وتاريــخ   331494414
1434/07/04هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00: 10 وفيهــا قــدم املدعــي 
اجلنســية مبوجــب  عامــه ضد........ســعودي  دعــوى  الئحــة   ........ العــام 
الســجل املدنــي رقــم )........( قائــًا فيهــا حيــث انه باالطــاع على محضر 
القبــض املعــد بتاريــخ 1433/6/14هـــ مــن قبــل دوريــات أمــن الطــرق 
بطريــق الدمــام الريــاض الســريع تبــن انــه مت القبــض علــى املدعــى عليــه 



166

بعــد اســتيقافهم ظهــرت عليــه عامــات االرتبــاك الشــديد، وبتفتيــش 
ســيارته ضبطــت قطعــة تــزن )4( أربعــة جرامــات يشــتبه ان تكــون مــن 
احلشــيش املخــدر ، وســيجارة تــزن )0,6( جاهــزة لاســتخدام يشــتبه ان 
تكــون مــن احلشــيش املخــدر وقــد اثبــت القريــر الكيمــاوي الشــرعي 
ــة القطعــة املضبوطــة ملــادة احلشــيش املخــدر املــدرج  رقــم )........( ايجابي
واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  )أ(  فئــة   )1( اجلــدول  يف 
العقليــة ، وايجابيــة الســيجارة امللفوفــة يدويــا غيــر مدخنــة وبــدون فلتــر 
ملــادة احلشــيش املخــدر املــدرج يف اجلــدول )1( فئــة )أ( مــن ذات النظــام 
بحوزتــه  ضبطــه  مت  مــا  بشــراء  اعتــرف  عليــه/  املدعــى  وباســتجواب 
مببلــغ )100( ريــال مــن شــخص ال يعرفــه لقصــد االســتعمال الشــخصي 
تــزن )4(  االتهــام ل........بحيــازة قطعــة  توجيــه  إلــى  التحقيــق  وانتهــى 
تــزن )0,6(  يدويــا  املخــدر وســيجارة ملفوفــة  مــن احلشــيش  جرامــات 
ســتة أعشــار اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر لقصــد االســتعمال الشــخصي 
وتعاطيــه لنوعــه وتســتره علــى مصــدر املخــدرات وذلــك لألدلــة والقرائــن 
التالية:1-اعترافــه مبــا أشــير إليــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )2( مــن 
دفتــر االســتدالل املرفــق لفــة رقــم )5( ، والصفحــة رقــم )1( مــن دفتــر 
التحقيــق املرفقــة لفــة رمــق )12( 2- محضــر القبــض املرفــق لفــة رقــم 
)26( 3- التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املرفــق لفــة رقــم )26( وبالبحــث 
عمــا إذا كان لــه ســوابق لــم يعثــر لــه علــى ســوابق جنائية مســجلة وحيث 
إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب اآلتــي: أواًل إثبــات إدانتــه مبــا 
أســند إليــه وفقــًا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واحلكــم عليــه مبــا يلــي:1- العقوبــة الــواردة يف الفقــرة رقــم 
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)1( مــن املــادة )41( مــن النظــام 2- منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة 
ــه اســتنادا للفقــرة )1( مــن املــادة )56( مــن ذات  بعــد تنفيــذ محكوميت
النظــام ثانيــًا احلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره لتســتره 
علــى مصــدر املخــدرات هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى 
أجــاب بقولــه مــا جــاء يف الدعــوى مــن حيازتــي قطعــة حشــيش مخــدر 
وســيجارة ملفوفــة حتتــوي علــى احلشــيش املخــدر بقصــد االســتعمال هــذا 
صحيــح ومــا جــاء يف الدعــوى مــن تســتري علــى مصــدر احلشــيش املخــدر 
واســتعمالي احلشــيش املخــدر فهــذا غيــر صحيــح وقــد مت القبــض علــي 
يف تاريــخ 1433/6/14هـــ مــن قبــل أمــن الطــرق علــى طريــق الريــاض 
الدمــام عندمــا كنــت أقــود ســيارتي نــوع بــي أم وقــد وجــد رجــال األمــن 
داخــل ســيارتي قطعــة حشــيش مخــدر تــزن أربعــة جرامات )4( وســيجارة 
ملفوفــة حتتــوي علــى احلشــيش املخــدر تــزن ســتة مــن العشــرة مــن اجلــرام 
)0.6( وهمــا تعــودان لــي بقصــد االســتعمال وقــد اشــتريتهما مــن شــخص 
باكســتاني داخــل محطــة قبــل نقطــة التفتيــش التــي قبــض علــي فيهــا 
بعشــر دقائــق تقريبــًا وقــد أفــدت رجــال األمــن بذلــك عنــد القبــض علــي 
وعرضــت عليهــم أن أذهــب معهــم إلــى نفــس احملطــة حتــى أرشــدهم 
اســتعملت  أن  لــي  يســبق  ولــم  رفضــوا  الشــخص لكنهــم  ذلــك  علــى 
احلشــيش املخــدر وأنــا نــادم علــى فعلــي تائــب إلــى اهلل تعالــى هكــذا 
أجــاب وبســؤال املدعــي العــام البينــة علــى دعــواه قــال بينتــي مــا ذكــرت 
فجــرى الرجــوع إلــى الصفحــة رقم)2(مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــه 
رقــم)5( وتضمنــت ضبــط إفــادة املدعــى عليــه ويف ســؤال لــه منــذ متــى 
ــًا ويف  ــذ ســتة أشــهر تقريب ــه من تســتعمل احلشــيش املخــدر فأجــاب بقول
ــه  ســؤال آخــر متــى آخــر مــرة اســتعملت احلشــيش املخــدر فأجــاب بقول
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منــذ شــهر تقريبــًا ويف ســؤال ثالــث مــن أيــن حتصــل علــى احلشــيش 
املخــدر فأجــاب بقولــه مــن أشــخاص أجانــب مــن اجلنســية الباكســتانية 
علــى طريــق الدمــام وبعــرض هــذه اإلفــادات علــى املدعــى عليــه قــال 
أمــا اســتعمالي احلشــيش املخــدر فغيــر صحيــح وقــد أخبــرت احملقــق يف 
مكافحــة املخــدرات بأنــي ال اســتعمل احلشــيش املخــدر فأخبرنــي بعــدم 
ــى االقــرار مبــا  ــك فوافقــت عل ــرف بذل ــى اعت خروجــي مــن الســجن حت
يريــده وأقريــت باســتخدام احلشــيش املخــدر منــذ ســتة أشــهر وأن آخــر 
مــرة اســتخدمت فيهــا احلشــيش املخــدر كانــت قبــل شــهر وكان ذلــك 
بطوعــي واختيــاري لكــن بعــد أن أخبرنــي احملقــق بأنــي لــن أخــرج مــن 
التوقيــف حتــى اعتــرف بذلــك وإال فــإن احلقيقــة هــي أنــي لــم اســتعمل 
احلشــيش املخــدر يف الســابق نهائيــًا وأمــا بخصــوص مصــدر احلشــيش 
شــخص  مــن  اشــتريته  املخــدر  احلشــيش  بــأن  أخبرتهــم  فقــد  املخــدر 
نقطــة  قبــل  الدمــام  الريــاض  داخــل محطــة علــى طريــق  باكســتاني 
التفتيــش بعشــر دقائــق تقريبــًا وعرضــت عليهــم أن أذهــب معهــم لنفــس 
احملطــة كــي أرشــدهم علــى البائــع لكنهــم رفضــوا هكــذا قــرر بعــد 
ــق املرفــق  ــف التحقي ــى الصفحــة رقــم )1(مــن مل ــك جــرى الرجــوع إل ذل
لفــه )13(وتضمنــت ضبــط إفــادة املدعــى عليــه مــن قبــل احملقــق يف 
هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام وقــد أنكــر املدعــى عليــه اســتعماله مــن 
الكميــة املضبوطــة ويف ســؤال لــه مــا هــي املعلومــات املتوفــرة لديــك عــن 
مصــدر احلشــيش فأجــاب املدعــى عليــه بقولــه ال تتوفــر لــدي معلومــات 
وأول مــرة اشــتري منــه كمــا أفــاد بأنــه باكســتاني اجلنســية وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال نعــم لــم يســبق لــي أن اســتعملت احلشــيش 
املخــدر وأمــا الشــخص الــذي اشــتري منــه فهــو باكســتاني اجلنســية وأما 
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جوابــي بأنــه ال تتوفــر لــدي معلومــات بعــد أن ســألني احملقــق عــن مصــدر 
احلشــيش فأنــا أقصــد بأنــه ال يوجــد لــدي معلومــات عمــن يقومــون ببيــع 
احلشــيش املخــدر وأنــا ال زلــت مســتعد للداللــة علــى احملطــة التــي قابلــت 
علــى  والداللــة  املخــدر  احلشــيش  منــه  واشــتريت  الباكســتاني  فيهــا 
الشــخص نفســه يف حــال تواجــده هكــذا قــرر بعــد ذلــك جــرى الرجــوع 
إلــى الصفحــة األولــى مــن ملــف التحقيــق املرفــق لفــه رقــم )5( وتضمنــت 
محضــر التحريــز وجــاء فيــه وزن املضبوطــات وهــو كمــا ذكــر املدعــي 
العــام يف دعــواه كمــا جــرى الرجــوع إلــى اللفــة رقــم )27( وتضمنــت 
التقريــر الكيمــاوي الشــرعي وهــو كمــا ذكــر املدعــي العــام يف دعــواه 
ــه  ــة وحيــث أقــر املدعــى علي ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاًء عل فبن
بحيازتــه قطعــة احلشــيش املخــدر وســيجارة احلشــيش املخــدر بقصــد 
االســتعمال وحيــث أنكــر املدعــى عليــه اســتعمال احلشــيش املخــدر وملــا 
ــه  ــًا باســتعمال احلشــيش املخــدر وحيــث قــرر بأن ــه حتقيق جــاء يف افادت
أفــاد بتلــك اإلفــادة بطوعــه واختيــاره وحيــث إن رجــوع املدعــى عليــه عــن 
هــذا االقــرار شــبهة يــدرأ بهــا احلــد قــال ابــن قدامــه رحمــه اهلل تعالــى يف 
املغنــي )95/5())وال يقبــل رجــوع املقــر عــن اقــراره إال فيمــا كان حــدًا 
هلل تعالــى يــدرأ بالشــبهات ويحتــاط إلســقاطه((وحيث أنكــر املدعــى 
عليــه تســتره علــى مصــدر احلشــيش املخــدر املضبــوط بحوزتــه وال يوجــد 
يف إفادتــه حتقيقــًا مــا يثبــت رفضــه عــن اإلفصــاح عــن مصــدر احلشــيش 
ــه  ــذي اشــترى في ــع واملــكان ال ــه قــد ذكــر جنســية البائ ــل إن املخــدر ب
املضبوطــات وأبــدى اســتعداده للداللــة علــى املــكان واإلرشــاد علــى 
البائــع يف حــال تواجــده يف نفــس املــكان وحيــث أبــدى املدعــى عليــه 
ندمــه وتوبتــه وال ســوابق لــه والكميــة املضبوطــة بحوزتــه قليلــة وملــا جــاء 
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يف املــواد احلاديــة واألربعــن والسادســة واخلمســن والســتن مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات لــذا فقــد قــررت مــا يلــي أواًل ثبــت لــدي حيــازة 
املدعــى عليــه قطعــة حشــيش مخــدر تــزن )4(أربــع جرامــات وســيجارة 
حتتــوي علــى احلشــيش املخــدر تزن)0.6(ســتة مــن العشــرة مــن اجلــرام 
بقصــد االســتعمال وقــررت تعزيــره لقــاء ذلــك بســجنه مــدة ثاثــة أشــهر 
اعتبــارًا مــن تاريــخ إيقافــه ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتن 
ــًا درء حــد املســكر عــن املدعــى  ــه ثاني ــة الســجن علي ــذ عقوب بعــد تنفي
عليــه وتعزيــره بجلــده ســبعن جلــده علــى دفعتــن متســاويتن بينهمــا مــدة 
ال تقــل عــن عشــرة أيــام لقــاء اقــراره حتقيقــًا باســتعمال احلشــيش املخــدر 
ثالثــًا عــدم ثبــوت دعــوى املدعــي العــام مــن تســتر املدعــى عليــه علــى 
مصــدر املخــدرات وبعــرض احلكــم قنــع املدعــى عليــه ولــم يقنــع املدعــي 
العــام مكتفيــًا مبــا قــدم يف الئحــة الدعــوى وأقفلــت اجللســة الســاعة 

احلاديــة عشــر وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.
ــة   ــرة  اجلزائي ــا  نحــن قضــاة  الدائ احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعن
املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف   مبحكمــة  األولــى  
الــواردة  مــن فضيلــة  رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبــر  برقــم  
331494414 وتاريــخ  1434/07/09هـــ  املقيــدة  لــدى احملكمــة  برقــم 
34/1684164 وتاريــخ  1434/7/11هـــ املرفــق  بهــا القــرار الصــادر مــن 
ــة القاضــي  باحملكمــة  الشــيخ .....  املســجل  برقــم 34260118   فضيل
وتاريــخ 1434/07/04هـــ اخلــاص  بدعــوى / املدعــي العام ضد / املدعى 
عليــه  يف قضيــة مخــدرات  وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه  مبــا هــو 
مــدون  ومفصــل فيــه  . وبدراســة  القــرار وصــورة ضبطــه  وأوراق  املعاملة  
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم  حــرر يف 1434/07/29هـــ
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رقم الصك:33399240 تاريخه:1434/08/19هـ 
رقم الدعوى:33535027

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3420097 تاريخه:1434/01/24هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه - تســتر علــى 
مصــدره - حــد املســكر - هــروب مــن رجــال األمــن- إقــرار- إدانــة- عقوبــة 
بحدهــا األعلــى - التعزيــر باجللــد والســجن واملنــع مــن الســفر- تغليط 

العقوبــة  لوجــود ســوابق.

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

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بإدانتــه بحيــازة احلشــيش املخــدر 
بقصــد التعاطــي وهربــه مــن الفرقــة القابضــة وتســتره علــى مصــدر مــا 
ضبــط معــه، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــًا 
لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وبعقوبــة تعزيريــة بحقــه 
لقــاء باقــي التهــم وتشــديد العقوبــة عليــه لكثــرة ســوابقه وحيــث إنــه 
قــد مت اســتيقاف الســيارة التــي يقودهــا بالقــوة بعــد هربــه مــن دوريــات 
األمــن فقــام بالهــروب علــى قدميــه حتــى مت ضبطــه، وبتفتيــش الســيارة 
عثــر فيهــا علــى قطعــة يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر وأثبــت 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة ملــادة احلشــيش 
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املخــدر، كمــا أقــر أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام 
كمــا أقــر بتعاطــي احلشــيش املخــدر، فقضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى 
عليــه بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت ســجنه ملــدة ســنتن ومنعــه مــن 
الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتن وجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة 
حــد املســكر علنــًا وجلــده مائــة وعشــرين جلــدة مفرقــة لباقــي التهــم، 
عــارض املدعــى عليــه واملدعــي العــام علــى احلكــم، وقــررت محكمــة 

االســتئناف باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم.

اجلزائيــة  احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33535027 وتاريــخ 1433/08/19هـــ املقيــدة 
باحملكمــة برقــم  وتاريــخ 1433/08/19هـــ ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق 
1433/08/27هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30: 12 وفيهــا حضــر املدعي 
العــام وقــدم الئحــة دعــوى عامه نصهــا كالتالي أدعي على ..... : اجلنس:  
ذكــر اجلنســية: ســعودي الديانــة: مســلم اللغــة: العربيــة تاريــخ امليــاد: 
1399/12/01هـــ مــكان امليــاد: ........ العمــر وقــت اجلرميــة: 34 نــوع 
رقــم الهويــة: تاريــخ اإلصــدار: 1408/05/19هـــ  الهوية: السجل املدني 
جهــة اإلصــدار: أحــوال جــازان املهنــة: احلالــة االجتماعيــة: أعــزب مــكان 
اإلقامــة: الريــاض - حــي ........ الشــارع: ........رقــم املنــزل:........ هاتــف 
املنــزل: ........ الهاتــف احملمــول: ........ جهــة اإليقــاف: شــعبة ســجن امللــز 
اإلفــراج:  تاريــخ  تاريخ القبض: 1433/7/29هـ حالة املتهم: موقوف 
ــازة مــواد مخــدرة بقصــد التعاطــي أو االســتعمال  ــام: حي ال يوجــد االته
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الســوابق: رقــم احلكــم: 8/227 تاريخــه: 1426/06/17هـــ مصــدره: 
م الريــاض اجلرميــة: حيــازة واســتعمال مخــدرات - ترويــج املخــدرات. 
العقوبــة: 75جلــده + ســجن 5 أشــهر + غرامــه ألــف ريــال ومنعــه مــن 
السفر سنتن رقم احلكم: 6/28 تاريخه :  1430/01/15هـ مصـــدره: 
احملكمــة اجلزئيــة مبكــة اجلرميــة: حيــازة واســتعمال مخــدرات. العقوبــة: 
جلــده 80 جلــدة وســجنه ملــدة 5 اشــهر مــن توقيفــه ومنعــه مــن الســفر 
1430/06/15هـــ  تاريخــه:  391/د/ج/9  احلكــم:  رقــم  ســنتن  ملــدة 
وثائــق  تزويــر  اجلرميــة:  مبكــة  التاســعة  اجلزائيــة  الدائــرة  مصــدره: 
ريــال.  1000 وتغرميــه  توقيفــه  مــن  ســنة  ســجنه  العقوبــة:  رســمية. 
احلمد هلل وحده والصاة والسام على من ال نبي بعده حيث أنه بتاريخ 
1433/7/29هـــ قبــض علــى املذكــور مــن قبــل إحــدى فــرق دوريــات 
األمــن مبدينــة الريــاض أثنــاء قيامهــا بعملهــا بحــي ........حيــث شــاهدت 
ســيارة مــن نــوع ) ....( حتمــل لوحــة رقــم )....( بهــا صدمــة يف مقدمــة 
الســيارة وعنــد محاولــة اســتيقافه قــام بالهــرب وســار بالســيارة بســرعة 
جنونيــة فجــرى متابعتــه حتــى مت اســتيقاف الســيارة بالقــوة فقــام بالهــرب 
علــى قدميــه حتــى مت ضبطــه والســيطرة عليــه وبتفتيــش الســيارة عثــر يف 
املقعــد األمامــي األميــن علــى قطعــة تــزن )9,5( تســعة جرامــات وخمســة 
أعشــار اجلــرام يشــتبه بهــا أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر. وبســماع 
أقوالــه أقــر بحيازتــه ملــا ضبــط بقصــد التعاطــي ولــم يــدل مبعلومــات عــن 
ــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر  مصــدر مــا ضبــط. وقــد أثبــت التقري
مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بالريــاض 
املرفــق رقــم ........لعــام 1433هـــ إيجابيــة عينــة القطعــة املضبوطــة ملــادة 
احلشــيش وهــو مــن املــواد احملظــورة املدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( 
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امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. وقــد اســفرت 
اجــراءات التحقيــق عــن توجيــه االتهــام الــى ........ بحيــازة قطعــة مــن 
احلشــيش املخــدر تــزن )9,5( تســعة جرامــات وخمســة أعشــار اجلــرام 
ــة( مــن نظــام  ــادة )الثالث ــى ذلــك مبوجــب امل بقصــد التعاطــي املجــرم عل
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ وهربــه مــن الفرقــة القابضة وتســتره على 
مصــدر مــا ضبــط املعاقــب علــى ذلــك شــرعًا. وذلــك لألدلــة والقرائــن 
التاليــة: 1-مــا تضمنــه اعترافــه مبحضــر ســماع أقوالــه األوليــة املنوه عنه 
املــدون تفصيــًا علــى الصفحــة رقــم ) 2 ( مــن ملــف إجــراءات االســتدالل 
املرفــق لفــة رقــم ) 5 (. 2- مــا تضمنــه محضــر القبــض املنــوه عنــه املرفــق 
لفــة رقــم ) 1 (. 3- مــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه 
عنــه املرفــق لفــة رقــم ) 11 (. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند 
إليــه ، واحلكــم عليــه باآلتــي: 1- بعقوبــة تعزيريــة بحقــه وفقــًا للفقــرة 
)األولــى( مــن املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
ــه 2- منعــه مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة  ــة لقــاء مــا ُأســند إلي العقلي
بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة ســجنه وفقــًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة )56( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. 3- بعقوبــة تعزيريــة 
بحقــه لقــاء هربــه مــن الفرقــة القابضــة و تســتره علــى مصــدر مــا ضبــط. 
4ـ تشــديد العقوبــة عليــه لقــاء كثــرة ســوابقه اســتنادًا لبرقيــة صاحــب 
الســمو امللكــي نائــب وزيــر الداخليــة رقــم )93958/5/5/1( وتاريــخ 
يف  جــاء  عمــا  عليــه  املدعــى  وبســؤال  دعــواي.  هــذه  1429/8/23هـــ 
دعــوى املدعــي العــام أجــاب بقولــه: مــا ذكــره املدعــي العــام صحيــح 
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ــى قطعــة حشــيش  ــت أقودهــا عل ــي كن ــوع .... الت ــر بالســيارة ن فقــد عث
تــزن تســعة جرامــات وخمســة أعشــار اجلــرام عائــده لــي بقصــد التعاطــي 
وقــد تعاطيــت احلشــيش قبــل يومــن مــن القبــض علــي وعنــد طلــب الفرقــة 
القابضــة منــه الوقــوف لــم اقــف ومت اســتيقاف الســيارة التــي أقودهــا 
ثــم هربــت علــى قدمــي وقبــض علــي ويوجــد علــي ثــاث ســوابق منهــا 
ســابقتي اســتعمال حشــيش ونــادم وتائــب وســوف أتــزوج قريبــا هكــذا 
أجــاب فســالته عــن مصــدر مــا ضبــط معــه وقــال إننــي اشــتريتها مــن 
شــخص يف حــي العــود غيــر ســعودي ال اعــرف اســمه وباالطــاع علــى 
املعاملــة وجــدت باللفــة )11( صــورة تقريــر صــوره مصدقــه طبــق األصــل 
للتقريــر الكيميائــي رقــم 44/2/8026/ك يف 1433/8/5هـــ مضمونــه 
بالتحليــل الكيميائــي ثبــت لدينــا مــا يلــي: املرســل عبــاره عــن قطعــه 
ســمراء تــزن نصــف اجلــرام ثبــت إيجابيهــا ملــادة احلشــيش. فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث صــادق املدعــى عليــه املدعــي 
العــام يف دعــواه وملــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي املنــوه عنــه أعــاه وملــا 
جــاء يف الئحــة الدعــوى واعتــراف املدعــى عليــه بوجــود ثــاث ســوابق 
بحقــه منهــا اثنتــان يف حيــازة واســتعمال مخــدرات وحيــث لــم تردعــه 
العقوبــات الســابقة لــذا حكمــت علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي: ثبــت لــدي 
ادانــة املدعــى عليــه بحيــازة قطعــة حشــيش تــزن )9.5( تســعة جرامــات 
وخمســة اعشــار اجلــرام بقصــد التعاطــي ويعــزر لذلــك بســجنه ســنتن 
اعتبــارا مــن تاريــخ توقيفــه وفقــا للفقــرة األولــى مــن املــادة )41( مــن 
اململكــة  الــى خــارج  الســفر  مــن  املخــدرات ومنعــه  نظــام مكافحــة 
ملــدة ســنتن تبــدأ بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة ســجنه اعــاه وفقــا للفقــرة 
االولــى مــن املــادة )56( مــن ذات النظــام كمــا ثبــت لــدي ادانتــه بتعاطــي 



176

احلشــيش ويحــد بجلــده ثمانــن جلــده دفعــة واحــده حــد املســكر علنــا 
وثبــت لــدي ادانتــه بهروبــه مــن الفرقــة القابضــة وتســتره علــى مصــدر 
مــا ضبــط بحوزتــه ويعــزر بجلــده مائــه وعشــرين جلــده مفرقــه علــى 
ثــاث دفعــات متســاوية بــن الدفعــة واالخــرى عشــرة ايــام تنفــذ الدفعــة 
االولــى مــن هــذا اجللــد بعــد عشــرة ايــام مــن تنفيــذ حــد املســكر وبتــاوة 
احلكــم لــم يقنــع بــه املدعــى عليــه وســوف يتــم طلبــه يــوم االربعــاء املوافــق 
1433/9/6هـــ لتســليمه نســخة احلكــم مــن اجــل تقــدمي الئحــة اعتــراض 
عليــه وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه وانــه يكتفــي بائحــة الدعــوى عــن 
الئحــة االعتــراض وعليــه حصــل التوقيــع وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

حــرر يف 1433/8/27هـــ
احلمــدهلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
احلكــم  علــى  املصادقــة  ومضمونــه  احملكمــة  قــرار  بهــا  مرفقــا 
باالكثريــة . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه اجمعــن .
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رقم الصك:33394061 تاريخه:1433/08/24هـ 
رقم الدعوى:33543638

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3441617تاريخه:1434/02/19هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه - حــد املســكر - 
إقــرار- إدانــة - التعزيــر بالســجن .

1- اإلقرار حجة على املقر.
2- ال عذر ملن أقر.

نظــام  مــن   )43( واملــادة   )56( املــادة  مــن   )1( والفقــرة   )41( املــادة   -3
العقليــة. واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 

الثانيــة  املــادة  مــن   )6،7( والفقــرات   )2( الفقــرة  مــن  )أ(  الفقــرة   -4
والثاثــن مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات 

العقليــة.
5- توجيه وكيل الوزارة للشؤون القضائية ذي الرقم 27/36420/28.

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بإدانتــه بحيــازة احلشــيش املخــدر 
بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــه ، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع 
العقليــة،  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  لنظــام  طبقــا  الســفر  مــن 
حيــث إنــه مت تفتيــش الســيارة التــي يقودهــا املدعــى عليــه فعثــر فيــه علــى 
ســيجارة مــن احلشــيش املخــدر، وأثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي 
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احتــواء العينــة املرســلة علــى احلشــيش املخــدر وأقــر املدعــى عليــه أمــام 
احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام وأعلــن ندمــه وطلــب عاجــه 
ــة املدعــى  ــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بإدان ــاء عل مــن اإلدمــان، بن
ــدة دفعــة واحــدة  ــده ثمانــن جل ــه وقــررت جل ــع مــا نســب إلي ــه بجمي علي
حــد املســكر علنــًا، كمــا أمــرت بإيداعــه ملــدة ســتة أشــهر يف مصحــة 
مخصصــة لعــاج املدمنــن وأفهمتــه مبنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة 
ملــدة ســنتن، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، 
والحظــت محكمــة االســتئناف أنــه لــم يتــم تطبيــق املــواد املنظمــة إليــداع 
املدمــن يف مصحــة للعــاج قبــل احلكــم بذلــك، ورجعــت احملكمــة عمــا 
حكمــت بــه يف الفقــرة )الثانيــة( وقــررت أخيــرًا ســجن املدعــى عليــه 
ســتة أشــهر، وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، 

وقــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة بالقطيــف 
بنــاء علــى املعاملــة احملالــة إلــي مــن فضيلــة الرئيــس برقــم ........  يف 
واالدعــاء  التحقيــق  دائــرة  رئيــس  بكتــاب  والــواردة  1433/8/24هـــ 
يف  ق2374/2/4  هـــ  الرقــم  ذي  بكتابــه  القطيــف  مبحافظــة  العــام 
1433/8/21هـــ حضــر املدعــي العــام مبوجــب كتــاب التكليــف رقــم 
بالســجل    ........ وادعــى علــى احلاضــر معــه  ........ يف 1431/9/15هـــ 
مت  1433/7/10هـــ  بتاريــخ  إنــه  دعــواه  يف  قائــًا    ........ رقــم  املدنــي 
بالدمــام  األمنيــة  الدوريــات  قيــام  أثنــاء  عليــه  املدعــى  علــى  القبــض 
وبتفتيشــها  مركبتــه  اســتيقاف  بعــد  التفتيــش  نقطــة  عنــد  بواجبهــا 
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عثــر علــى ســيجارة بلــغ وزنهــا )1.2( جــرام واحــد واثنــان مــن العشــرة 
مــن اجلــرام بــن املرتبتــن أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي الصــادر 
مــن املركــز اإلقليمــي ملراقبــة الســموم باملنطقــة الشــرقية رقــم )........( 
1433/7/14هـــ احتوائهــا ملــادة احلشــيش املخــدرة واحملظــورة وقــد انتهى 
التحقيــق معــه إلــى توجيــه االتهــام إليــه بحيــازة ســيجارة بلــغ وزنهــا )1.2( 
جــرام واحــد واثنــان مــن العشــرة مــن اجلــرام بقصــد التعاطــي وتعاطيــه 
لنوعهــا وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق عثــر لــه علــى ثــاث ســوابق 
ســابقتي حيــازة واســتعمال مخــدرات وســابقة ســرقة وحيــث أن مــا أقــدم 
عليــه املذكــور -وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا - فعــل محــرم 
ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا اطلــب إثبــات مــا اســند إليــه وفقــًا 
للفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة واحلكــم عليــه مبــا يلــي: 1-بعقوبــة الســجن الــواردة 
بالفقــرة )1( مــن املــادة رقــم )41( مــن النظــام املشــار إليــه 2-منعــه مــن 
الســفر وفــق الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم)56( مــن النظــام املشــار إليــه 
هــذا مــا ادعــى بــه وبعرضــه علــى املدعــى عليــه وبســؤاله عنه أجــاب قائًا 
مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه ضــدي مــن اتهامــي بحيــازة مــا ذكــر 
لغــرض التعاطــي وقيامــي بتعاطــي احلشــيش املخــدر كلــه صحيــح وأنــا 
نــادم علــى مــا اقترفــت وأطلــب عاجــي مــن ممــا ابتليــت بــه وقــد ذهبــت 
لغــرض العــاج إال أنــه مت االعتــذار مــن اســتقبال حالتــي لوجــود حــاالت 
مقدمــة هــذا مــا أجــاب بــه وقــد جــرى االطــاع علــى التقريــر الكيميائــي 
ــة باللفــة  ــخ 1433/7/14هـــ املرفــق باملعامل الشــرعي رقــم )........( وتاري
رقــم )14( وتبــن مطابقتــه ملــا عطــف عليــه املدعــي العــام فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه مبــا نســبه لــه املدعــي 
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العــام وألن اإلقــرار حجــة علــى املقــر وال عــذر ملــن أقــر وبنــاء علــى املــادة 
احلاديــة واألربعــن والسادســة واخلمســن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
ولضآلــة الكميــة التــي حازهــا املدعــى عليــه وإلظهــاره للتوبــة والنــدم 
القضيــة  جنــس  مــن  قريبتــن  ســابقتن  ولوجــود  العــاج  يف  ولرغبتــه 
الاحقــة إذ مت احلكــم يف آخرهمــا بتاريــخ 1432/6/5هـــ واحلكــم يف 
التــي قبلهــا بتاريــخ 1433/2/6هـــ ممــا يفيــد عــدم ارتــداع املدعــى عليــه 
مبــا مت احلكــم عليــه بــه ممــا يتجــه معــه التشــديد يف العقوبــة وعــدم 
وبنــاء علــى  املخــدرات  نظــام مكافحــة  مــن  الســتن  باملــادة  انتفاعــه 
ــة  ــى الفقــرة )أ( مــن الفقــرة الثاني ــاء عل ــه وبن ــة واألربعــن من املــادة الثالث
مــن املــادة الثانيــة والثاثــن مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام مكافحــة 
املخــدرات وبنــاء علــى توجيــه وكيــل الــوزارة للشــؤون القضائيــة ذي 
الرقــم 27/36420/28 والــذي يتضمــن أنــه ينبغــي للقاضــي بعــد تقريــر 
العقوبــة األصليــة إفهــام احملكــوم عليــه مبقتضاهــا وينــص علــى ذلــك 
يف الضبــط والقــرار لــذا وجلميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي حيــازة املدعــى 
عليــه للكميــة املوصوفــة يف الدعــوى وقيامــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر 
وقــررت أواًل جلــد املدعــى عليــه ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة حــد املســكر 
ــه مــدة ســتة أشــهر يحتســب منهــا  ــًا األمــر بإيــداع املدعــى علي ــًا ثاني علن
مــدة إيقافــه بســبب هــذه القضيــة يف مصحــة مخصصــة لعــاج املدمنــن 
يعالــج خالهــا مــن إدمانــه بنــاء علــى الفقــرة السادســة والســابعة من املادة 
الثانيــة والثاثــن مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام مكافحــة املخــدرات 
بعــد التحقــق مــن إدمانــه بتقريــر طبــي يصــدر مــن مصحــة مخصصــة 
لهــذا الغــرض بنــاء علــى الفقــرة األولــى مــن املــادة الثانيــة والثاثــن مــن 
ــه  ــان عــدم إدمان ــة لنظــام مكافحــة املخــدرات فــإن ب الائحــة التنفيذي
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فيوقــع علــى املدعــى عليــه عقوبــة الســجن بــذات املــدة املقــررة لإليــداع 
ومبــا  القضيــة  هــذه  بســبب  إيقافــه  مــدة  منهــا  محتســب  املصحــة  يف 
ذكــر حكمــت وأفهمــت املدعــى عليــه مبضمــون الفقــرة األولــى مــن 
املــادة السادســة واخلمســن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات مبنعــه مــن 
ــة  ــر الداخلي ــه وأن لوزي ــدأ بعــد إنهــاء محكوميت الســفر مــدة ســنتن تب
اإلذن بالســفر أثنــاء مــدة املنــع للضــرورة ففهــم ذلــك وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن اعتــرض عليــه املدعــي العــام وطلــب اســتئنافه دون تقــدمي 
الئحــة اعتراضيــة وقنــع بــه املدعــى عليــه وســيتم بعــث املعاملــة حملكمــة 
وللبيــان حــرر يف  املتبــع  لتدقيــق احلكــم حســب  بالدمــام  االســتئناف 
1433/8/26هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد لقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
 331656221 رقــم  رئيســها  فضيلــة  بكتــاب  الشــرقية  باملنطقــة 
يف    ........ برقــم  احملكمــة  هــذه  يف  املقيــدة  1433/11/24هـــ  يف 
1433/11/28هـــ واحملالــة مــن فضيلــة الرئيــس وبرفقهــا القــرار الصادر 
مــن أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولــى رقــم ........ يف 
1433/11/15هـــ ونصــه بعــد املقدمــة وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة لوحــظ أن فضيلــة ناظــر القضيــة حكــم بإيــداع املدعــى 
عليــه باملصحــة ولــم يطبــق مقتضــى الفقــرة األولــى مــن املــادة الثانيــة 
والثاثــن ومــا بعدهــا ومــا قــرره فضيلتــه ســابق ألوانــه ملاحظــة مــا 
ذكــر وإكمــال الــازم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/11/14هـــ قاضي 
اســتئناف ........ ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ........ ختمــه وتوقيعــه 
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ــة وفقنــي  رئيــس الدائــرة ختمــه وتوقيعــه أ.هـــ وأجيــب أصحــاب الفضيل
اهلل وإياهــم إلصابــة الصــواب بأنــه جــرى األمــر بتطبيــق الفقــرة األولــى 
مــن املــادة الثانيــة والثاثــن مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام مكافحــة 
املخــدرات كمــا هــو ظاهــر مــن الفقــرة الثانيــة مــن منطــوق احلكــم 
هــذا مــا لــزم جوابــًا علــى ماحظــة أصحــاب الفضيلــة ولفضيلتهــم فائــق 
التقديــر واالحتــرام وللبيــان حــرر يف 1434/1/6هـــ وصلــى اهلل وســلم 

ــه أجمعــن.  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين عل
احلمــد هلل وحــده وبعــد لقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
باملنطقــة الشــرقية بكتــاب فضيلــة رئيســها رقــم  يف 1434/2/26هـــ 
املقيــدة يف هــذه احملكمــة برقــم 34532790 يف 1434/3/1هـــ واحملالــة 
مــن فضيلــة الرئيــس وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة 
قضــاة الدائــرة اجلزائيــة األولى رقم 3441617 يف 1434/2/19هـ ونصه 
بعــد املقدمــة حيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وباالطــاع علــى 
مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء علــى 
قرارنــا رقــم 33455414/ج1/ب يف 1433/11/15هـــ لوحــظ أن تطبيــق 
املــادة املشــار إليهــا يكــون بعــد التحقيــق مــن إدمــان املدعــى عليــه بتقرير 
طبــي وهــذا لــم يكمــل الزمــه فضيلتــه ملاحظــة مــا ذكــر وإكمــال 
الــازم ومــن ثــم إعــادة املعاملــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمد 
وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/2/17هـــ قاضــي اســتئناف ........
ــرة  ــه رئيــس الدائ ــه قاضــي اســتئناف ........ ختمــه وتوقيع ختمــه وتوقيع
العــام واملدعــى  أ.هـــ عليــه فقــد حضــر املدعــي  ........ ختمــه وتوقيعــه 
عليــه وبســؤال املدعــى عليــه عــن كيفيــة القبــض عليــه وهــل كان بنــاء 
ــي يف  ــًا لقــد ألقــي القبــض عل ــى بــاغ أو شــكوى ضــده أجــاب قائ عل
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نقطــة التفتيــش ولــم يســبقه شــكوى أو بــاغ ضــدي هــذا مــا أجــاب بــه 
وبالرجــوع إلــى الئحــة نظــام املخــدرات وتأملهــا بنــاء علــى الفقــرة )ج( مــن 
الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثانيــة والثاثــن مــن الئحــة نظــام مكافحــة 
املخــدرات والتــي تتضمــن أن املدمــن مــن تضبطــه اجلهــات املختصــة بنــاء 
علــى شــكوى أو بــاغ لــذا وملــا تقــدم فقــد رجعــت عــن الفقــرة الثانيــة 
مــن منطــوق احلكــم وقــررت ســجن املدعــى عليــه ســتة أشــهر يحتســب 
منهــا مــدة إيقافــه بســبب هــذه القضيــة وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن اعتــرض عليــه املدعــي العــام وطلــب اســتئنافه دون تقــدمي 
الئحــة اعتراضيــة وقنــع بــه املدعــى عليــه وســيتم بعــث كامــل املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع وللبيــان حــرر يف 
1434/5/1هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد لقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بالدمــام بكتــاب فضيلــة رئيســها رقــم 341171418 يف 1434/6/20هـ 
1434/6/24هـــ  يف   341171418 برقــم  احملكمــة  هــذه  يف  املقيــدة 
واحملالــة مــن فضيلــة الرئيــس وبرفقهــا إعــام احلكــم الصــادر مني برقم 
33394061 يف 1433/8/26هـــ وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلة قضاة 
الدائــرة اجلزائيــة األولــى رقــم 34238210 يف 1434/6/12هـــ ونصــه 
بعــد املقدمــة حيــث ســبق دراســة القــرار وصــورة ضبطــه وباالطــاع 
علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاء 
علــى قرارنــا رقــم 3441617 يف 1434/2/19هـــ قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم بعــد االجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/6/11هـــ قاضــي اســتئناف ........ 
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ــرة  ــه رئيــس الدائ ــه قاضــي اســتئناف ........ ختمــه وتوقيع ختمــه وتوقيع
........ ختمــه وتوقيعــه أ.هـــ وللبيــان حــرر يف 1434/6/24هـــ وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
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رقم الصك:3441034ىتاريخه:1434/2/19هـ   
رقم الدعوى:33574679

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3460557 تاريخه:1434/03/11هـ

مخــدرات - حيــازة بقصــد التعاطــي - قــات - ضآلــة الكميــة املضبوطــة 
- التعزيــر بالســجن و اإلبعــاد عــن البــاد .

1- املادة 159 من نظام اإلجراءات اجلزائية .
يف   )59633( رقــم  الكــرمي  الســامي  األمــر  مــن  األولــى  2-الفقــرة 

. 1432هـــ /12 /9
3- املادة الرابعة من قرار وزير الداخلية رقم ) 2057 ( يف 1404/5/26هـ.

4- قرار وزير الداخلية رقم )3818( يف 1410/9/28هـ .

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بحيــازة قــات بقصــد االســتعمال 
الشــخصي وتســتره علــى مصــدر مــا  مت ضبطــه و طلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه واحلكــم بتعزيــره وفــق املــادة الرابعــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم)11( لعــام 1374ه وتشــديد العقوبــة لقــاء تســتره و حيــث مت القبــض 
علــى املدعــى عليــه مــن قبــل فرقــة مكافحــة املخــدرات وبتفتيشــه عثــر 
بحوزتــه كميــة مــن نبــات القــات وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
إيجابيــة العينــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور وصــادق املدعــى عليــه 
علــى االدعــاء املوجــه إليــه بحيــازة القــات بقصــد االســتعمال الشــخصي، 
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ونظــرًا  لعــدم وجــود ســوابق عليــه ولضآلــة مــا ضبــط بحوزتــه حكمــت 
احملكمــة بتعزيــره بالســجن مــدة شــهر ونصــف وإبعــاده إلــى بــاده بعــد 
انتهــاء محكوميتــه وصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام تشــديد 
العقوبــة علــى املدعــى عليــه لقــاء اتهامــه بالتســتر ألن ذلــك مندفــع مبــا 
علــم مــن بائعــي القــات مــن تخفيهــم وتنكرهــم وقنــع املدعــى عليــه 
باحلكــم واعتــرض املدعــي العــام بــدون الئحــة و صــدق احلكــم مــن 

محكمــة 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 )331703298( وتاريــخ 1433/9/13هـ 
واحملالة من فضيلة الرئيس برقم )33574679( وتاريخ 1433/9/13هـ 
واملتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد .....املتهــم يف قضيــة قــات وقــد 
أعيــدت لعرضهــا علــى اللجنــة املكلفــة بتطبيــق تعليمــات العفــو بخطابنا 
رقــم )331703298( وتاريــخ 1433/9/18هـــ وأعيــدت متضمنــة عــرض 
املدعــى عليــه علــى اللجنــة املذكــورة وتقريرهــا عــدم شــموله بالعفــو 
األحــد  اليــوم  هــذا  ففــي  عليــه   )34،33( اللفتــن  علــى  دون  كمــا 
1434/2/17هـــ افتتحــت اجللســة األولــى يف متــام الســاعة الثانيــة عشــرة 
 ).....( .....املوجــه باخلطــاب رقــم  العــام  اال ربعــا وفيهــا حضــر املدعــي 
وتاريــخ 1433/3/22هـــ وادعــى علــى احلاضر.....مينــي اجلنســية يحمــل 
).....( يف 1433/8/19هـــ الصــادرة مــن اإلدارة  البطاقــة البديلــة رقــم 
العامــة ملكافحــة املخــدرات أنــه بتاريــخ 1433/8/19هـــ وأثنــاء قيــام 
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أفــراد مكافحــة املخــدرات بواجبهــم امليدانــي يف قريــة .....مت القبــض 
ــة مــن نبــات القــات  ــر معــه علــى كمي ــى املدعــى عليــه وبتفتيشــه عث عل
احملظــور بلــغ وزنهــا )149جـــم( مائــة وتســعة وأربعــن جرامــا واملثبتــة 
الصــادر  1433هـــ(  ).....للعــام  رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  بالتقريــر 
الشــرعية بجــازان  الطبيــة  الســموم والكيميــاء  مــن مركــز مراقبــة 
)وبرفقتــه .....أفــرج عنــه ولــم يوجــه لــه االتهــام وأحيــل جلهــة االختصــاص 
لكونــه مقيمــا بطريقــه غيــر مشــروعه( ومبواجهــة املدعــى عليــه بالتهمة 
املنســوبة وبأقوالــه مبحضــر ســماع األقــوال أقــر بصحــة واقعــة القبــض 
وأن الكميــة املضبوطــة مــن نبــات القــات احملظــور عائــدة لــه وغرضــه 
منهــا االســتعمال الشــخصي وأنــه حصــل عليهــا بالشــراء مــن شــخص 
ال يعرفــه وصــادق علــى أقوالــه حتقيقــا وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر 
لــه علــى ســوابق مســجلة حتــى تاريخــه وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن 
توجيــه االتهــام إليــه بحيــازة الكميــة املضبوطــة مــن نبــات القــات بقصــد 
االســتعمال الشــخصي وتســتره على مصدر ما مت ضبطه وطلب املدعي 
العــام إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم بتعزيــره اســتنادًا إلــى املــادة 
الرابعــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ وتشــديد 
ــة عليــه لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا مت ضبطــه وبعــرض دعــوى  العقوب
املدعــي العــام علــى املدعــى عليــه صــدق مــا جــاء فيهــا جملــة وتفصيــا 
وقــرر أنــه حصــل علــى كميــة القــات املضبوطــة مــن شــخص مينــي ال 
يعرفــه بقريــة .....مقابــل خمســن ريــااًل هكــذا أجــاب وبالرجــوع إلــى 
أوراق املعـــاملة جــرى االطــاع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي وثبــت 
ســوابق املدعــى عليــه فوجــدت مطابقــة ملــا يف الدعــوى عليــه فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملــا تضمنــه األمــر الســامي الكــرمي رقــم 
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)59633( وتاريــخ 1432/12/9هـــ يف فقرتــه األولــى مــن املوافقــة على أن 
تطبــق احملاكــم علــى مرتكبــي جرائــم القــات العقوبــات املعمــول بهــا 
قبــل نفــاذ نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لذلــك كلــه 
ــة القــات املذكــورة  ــة املدعــى عليــه بحيــازة كمي فقــد ثبتــت لــدي إدان
أعــاه بقصــد التعاطــي وهــو يســتحق العقوبــة علــى ذلــك يف ضــوء املــادة 
)4( مــن قــرار ســمو زيــر الداخليــة رقــم )2057( وتاريــخ 1404/5/26هـــ 
ــخ 1410/9/28هـــ ونظــرا  ــوزاري رقــم )3818( وتاري ــة بالقــرار ال املعدل
لعــدم وجــود ســوابق مســجلة عليــه ولضآلــة مــا ضبــط بحوزتــه ولكــون 
املضبــوط مــن نبــات القــات واســتصاحا حلالــه فقــد حكمــت عليــه 
لذلــك بالســجن مــدة شــهر ونصــف تبــدأ مــن تاريــخ القبــض عليــه وإيقافــه 
بــاده بعــد  إلــى  علــى ذمــة هــذه القضيــة يف 1433/8/19هـــ وإبعــاده 
انتهــاء محكوميتــه بالســجن ونظــرا ألن املــادة املشــار إليهــا قــد جعلــت 
التعزيــر باجللــد إلــى نظــر القاضــي فقــد قــررت االكتفــاء عنــه بعقوبــة 
احلبــس واســتنادًا إلــى املــادة )159( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة فقــد 
ــه يف  ــة املدعــى علي ــات إدان ــام إثب ــب املدعــي الع صرفــت النظــر عــن طل
ضــوء املــادة الرابعــة مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعــام 1374هـــ 
لعــدم دخــول االتهــام املذكــور أعــاه يف منطوقهــا كمــا صرفــت النظــر 
عــن طلــب املدعــي العــام تشــديد العقوبــة علــى املدعــى عليــه لقــاء اتهامــه 
بالتســتر علــى مصــدر مــا مت ضبطــه ألن ذلــك مندفــع مبــا علــم مــن حــال 
بائعــي نبــات القــات يف املنطقــة مــن تخفيهــم وتنكرهــم واســتغالهم 
ــوى هــذا  ــه البل ــات القــات وهــو أمــر عمــت ب ــج نب ــة لتروي ــي الهوي مجهول
مــا ثبــت لــدي وبــه حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــي العــام 
معارضتــه وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف دون الئحــة فأجبتــه لذلــك 
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ــام الســاعة  ــه يف مت ــه وقــد جــرى النطــق ب ــه القناعــة ب وقــرر املدعــى علي
الثانيــة عشــرة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/2/17هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الرابعــة  لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بجــازان برقــم 3483829 
فضيلــة  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  /1434/2هـــ  وتاريــخ25 
بدعــوى  اخلــاص  1434/2/19هـــ  وتاريــخ  الشــيخ/.....برقم3441034 
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 علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:33416641 تاريخه:1433/09/17هـ 
رقم الدعوى: 33577847

رقم قرار التصديق محكمة االستئناف:  
3440166 تاريخه:1433/02/18هـ   

مخــدرات- حيــازة حبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيهــا- إقــرار- 
تداخــل  إدانــة-  الدعــوى-  الئحــة  يف  الــوارد  بالوصــف  التقيــد  عــدم 

التعازيــر - التعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر .

1- املادة )159( من نظام اإلجراءات اجلزائية.
2- املادتان )41( و)56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

حبــوب  بحيــازة  بإدانتــه  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
اإلمفيتامــن احملظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لهــا، واحلكــم عليــه 
بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة وتشــديد العقوبــة بحقــه لقــاء تكــرر ســوابقه، بعــد 
ــوب يشــتبه يف كونهــا محظــورة كانــت يف  اســتيقافه قــام بابتــاع حب
كيــس بجيبــه وعثــر بالكيــس علــى فتــات مــن احلبــوب، أثبــت التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة ملــادة اإلمفيتامــن، أقــر 
أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام، بنــاء علــى مــا تقــدم 
حكمــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت 
ســجنه ملــدة ســتة أشــهر ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتن 
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احملظــورة  احلبــوب  تعاطيــه  لقــاء  واحــدة  دفعــة  جلــدة  ســبعن  وجلــده 
وجلــده ســبعن جلــدة لقــاء الســوابق املســجلة بحقــه، وقنــع املدعــى عليــه 
باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، قــررت محكمــة االســتئناف 

املصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا ........ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة ويف هــذا اليــوم 
الثاثــاء املوافــق 1433/9/19هـــ يف متــام الســاعة الواحــدة ظهرا افتتحت 
اجللسة وفيها حضر املدعي العام ........ سعودي اجلنسية بالسجل املدني 
رقــم  ........واملعمــد مــن رئيــس هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام برقــم ........
ويف 1432/6/12هـــ قائــا يف حتريــر دعــواه ضد ........ ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )..........(انــه باالطــاع علــى احملضــر املدون 
بتاريــخ 1433/8/11هـــ مــن قبــل مركــز هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي 
عــن املنكــر بامليقــات املتضمــن انــه مت ماحظــة ســيارة ........ وظهــر 
علــى الراكــب إثــر الريبــة ومحاولــة الهــروب ومت اســتيقافه واتضــح أنــه 
بحالــة غيــر طبيعيــة وأخــرج مــن جيبــة األميــن كيســا يشــتبه أن بــه حبوبــا 
محظــورة وقــام بابتاعهــا أمــام مــرأى الفرقــة وعثــر بالكيــس علــى 
فتــات مــن احلبــوب يــزن )0.2( اثنــن مــن العشــرة مــن اجلــرام فتــم القبــض 
عليــه. وعنــد حضــور املتهــم لاســتجواب تعــذر ذلــك كونــه كان يف 
حالــة ال ميكــن معهــا اســتجوابه ومت بعثــه ملستشــفى الصحــة النفســية 
لعاجــه وتزويدنــا بتقريــر عــن حالتــه. وبتاريــخ 1433/8/19هـــ مت إعــادة 
اســتجوابه واقــر بقيامــه بابتــاع الكيــس الــذي بــه احلبــوب واقــر بأنــه 
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ــوب.  وقــد  ــه الســابق للحب ــه بقصــد التعاطــي كمــا اقــر بتعاطي يعــود ل
اثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )........( لعــام 1433هـــ الصــادر 
مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية التابــع لــوزارة 
ــة لإلمفيتامــن احملظــور  ــة العين ــورة إيجابي ــة املن الصحــة مبنطقــة املدين
وهــو مــن املؤثــرات العقليــة اخلاضعــة للرقابــة واملنــوه عنهــا يف اجلــدول 
الثانــي فئــة )ب( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. 
وانتهــى التحقيــق إلــى اتهــام املدعــى عليــه بحيــازة فتــات يــزن )0.2( 
اثنــن مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن حبــوب اإلمفيتامــن احملظــورة بقصــد 
التعاطــي وتعاطيــه مــن الكميــة املضبوطــة معــه بابتاعهــا ولنوعهــا مــن 
الســابق  واملجــرم علــى ذلــك وفقــا للمــادة الثالثــة الفقــرة الثانيــة مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
)م / 39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1- مــا 
جــاء بإقــراره املنــوه عنــه املــدون على الصفحة رقــم )4( من دفتر التحقيق 
املرفــق برقــم )20(. 2- مــا ورد مبحضــر القبــض املنــوه عنــه املرفــق لفــه 
رقــم )1(.3- التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )1801 ك م( املنــوه 
عنــه املرفــق لفــه )27(.4- مــا ورد مبحضــر اثبــات واقعــة عنــد حضــوره 
لاســتجواب وهــو يف حالــة غيــر طبيعيــة املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحة 
ــه  ــر التحقيــق املرفــق برقــم )20(. وبالبحــث عــن حالت رقــم )3( مــن دفت
اجلنائيــة  عثــر لــه علــى ثــاث ســوابق حيــازة واســتعمال مخــدرات وقضيــة 
اشــتباه وشــرب املســكرات وســرقة مســاكن. وحيــث أن مــا أقــدم عليــه 
ــه نظامــا مبوجــب نظــام  ــه فعــل محــرم شــرعا ومعاقــب علي املدعــى علي
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا 
أســند إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي: 1- عقوبــة الســجن األصليــة اســتنادا 
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للمــادة )41( الفقــرة األولــى مــن النظــام املشــار إليــه. 2- عقوبــة املنــع 
مــن الســفر خــارج اململكــة التكميليــة اســتنادا للمــادة )56( الفقــرة 
)1( مــن النظــام املشــار إليــه. 3- تشــديد العقوبــة عليــه لقــاء تكــرار 
ســوابقه اســتنادا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي نائــب وزيــر الداخليــة 
رقــم )93958( وتاريــخ 1429/8/23هـــ هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى 
عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه صحيــح كلــه 
وانــا نــادم عليــه هكــذا أجــاب وبعــد ســماع الدعــوى واالجابــة املتضمنــة 
مصادقــة املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي العــام وبعــد االطــاع علــى 
اوراق وطيــات املعاملــة وملــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي ادانــة املدعــى عليــه 
مبــا نســب إليــه شــرعا مــن حيازتــه فتــات يــزن )0.2( اثنــن مــن العشــرة 
مــن اجلــرام مــن حبــوب اإلمفيتامــن احملظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيــه 
لنوعهــا مــن الســابق وحكمــت بتعزيــره بســجنه مــدة ســتة أشــهر اعتبــارا 
مــن تاريــخ ايقافــه يف 1433/8/19هـــ كمــا حكمــت مبنعــه مــن الســفر 
مــدة ســنتن تبــدأ مــن تاريــخ خروجــه مــن الســجن كمــا حكمــت بجلــده 
ســبعون جلــده لقــاء الســوابق املســجلة بحقــه وبذلــك قضيــت وبعــرض 
الئحــة  بــدون  املعارضــة  العــام   املدعــي  قــرر  الطرفــن  علــى  احلكــم 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة باحلكــم وعلــى ذلــك 
جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه 
وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/8/19هـــ. احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم 
الثاثــاء املوافــق 1433/11/9هـــ الســاعة التاســعة والنصــف افتتحــت 
اجللســة وقــد عــادت املعاملــة إلينــا مــن محكمــة االســتئناف مبكــة 
1433/10/21هـــ  يف   33432672 رقــم  القــرار  وبرفقهــا  املكرمــة 
ــا إعادتهــا  املتضمــن مــا نصــه ) وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه قررن
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لفضيلــة حاكــم القضيــة ملاحظــة أن فضيلتــه لــم يحكــم علــى املدعــى 
عليــه لقــاء اســتعماله للحبــوب احملظــورة مــع اعترافــه بذلــك إلجــراء 
اليــه واهلل املوفــق ( وعليــه أجيــب أصحــاب  يلــزم نحــو مــا أشــير  مــا 
بدعــواه  يطالــب  لــم  العــام  املدعــي  بــأن  االســتئناف  قضــاة  الفضيلــة 
ايقــاع عقوبــة علــى املدعــى عليــه لقــاء تعاطيــه احلبــوب احملظــورة ولــم 
يــرد يف الئحــة دعــواه مــا يــدل علــى مطالبتــه بذلــك واحلكــم بإيقــاع 
عقوبــة علــى املدعــى عليــه لــم يطالــب بهــا املدعــي يف غيــر محلــه لــذا 
فليــس لــدي ســوى مــا حكمــت بــه علــى املدعــى عليــه ولــم يظهــر لــي 
خافــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم حــرر يف 1433/11/9هـــ. احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم 
الثاثــاء املوافــق 1434/2/5هـــ الســاعة العاشــرة افتتحــت اجللســة وفيهــا 
حضــر طــريف الدعــوى وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
مبكــة املكرمــة وبرفقهــا قــرار املاحظــة رقــم 33476182 وتاريــخ 
ماحظــة  واملتضمــن  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  مــن  1433/12/22هـــ 
أصحــاب الفضيلــة مــا نصــه) بدارســة احلكــم وصــورة ضبطــه قررنــا 
إعادتهــا لفضيلــة حاكــم القضيــة ملاحظــة أن مــا أجــاب بــه فضيلتــه 
غيــر مقنــع فقــد نصــت املــادة التاســعة واخلمســن بعــد املائــة مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة علــى أن احملكمــة ال تتقيــد بالوصــف الــوارد يف 
الئحــة الدعــوى وعليــه أن تعطــى الفعــل الوصــف الــذي يســتحقه ولــو 
كان مخالفــًا للوصــف الــوارد يف الئحــة الدعوى...الــخ ، فعلــى فضيلتــه 
إجــراء مــا يلــزم علــى نحــو مــا ذكــر يف قرارنــا الســابق( أ.هـــ  عليــه ونظرُا 
لوجاهــة مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة فقــد حكمــت  إضافــة  علــى مــا 
ســبق بحــق املدعــى عليــه بتعزيــره بجلــده ســبعون جلــدة دفعــة واحــده لقــاء 
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تعاطيــه احلبــوب احملظــورة التــي أقــر يف مجلــس احلكــم لــدي بتعاطيــه 
لنوعهــا وبذلــك قضيــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى 
عليــه القناعــة باحلكــم وبعرضــه علــى املدعــي العــام قــرر املعارضــة علــى 
احلكــم بــدون الئحــة حــرر يف 1434/2/5هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد والــه وصحبــة وســلم.
احلمــدهلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
االجــراء  بعــد  احلكــم  علــى  املصادقــة  ومضمونــه  احملكمــة  بقــرار 
االخيــر وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه أجمعــن .
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رقم الصك: 34203698 تاريخه : 33586086    
رقم الدعوى: 33586086 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34244108 تاريخه : 1434/06/18هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه- حــد املســكر- 
إقــرار- إدانــة- نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة - التعزيــر بالســجن 

واإلبعــاد .

بإقــراره{، والقاعــدة الفقهيــة:  }املــرء مؤاخــذ  القاعــدة الفقهيــة:   -1
}إقــرار اإلنســان علــى نفســه مقبــول{. املنثــور مــن القواعــد للزركشــي 
)188/1( واألشــباه والنظائــر للســيوطي )465/1( ودرر احلــكام )79/1(.

2- الفقــرة )2( مــن املــادة )3( والفقــرة )1( مــن املــادة )41( والفقــرة 
)2( مــن املــادة )56( والفقــرة )1( مــن املــادة )60( مــن نظــام مكافحــة 

العقليــة. واملؤثــرات  املخــدرات 

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بإدانتــه بحيــازة احلشــيش املخــدر 
بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــه، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واإلبعــاد 
العقليــة،  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  لنظــام  طبقــا  البــاد  عــن 
ــة  ــه قطع ــه شــخصيًا فوجــد يف جيب ــه  مت تفتيــش املدعــى علي وحيــث إن
مــن احلشــيش املخــدر وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة 
أمــام احملكمــة مبــا  أقــر  املخــدر، كمــا  للحشــيش  املرســلة  العينــة 
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أســنده إليــه املدعــي العــام، وحيــث إن املــرء مؤاخــذ بإقــراره وأن إقــرار 
اإلنســان علــى نفســه مقبــول، املدعــى عليــه أبــدى التوبــة وال يوجــد لــه 
ســوابق والكميــة احملــازة قليلــة، فقضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى 
عليــه بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت جلــده حــد املســكر ثمانــن جلــدة 
دفعــة واحــدة يف مــكان عــام وســجنه ملــدة شــهرين وإبعــاده عــن البــاد 
بعــد تنفيــذ العقوبــة احملكــوم بهــا عليــه، وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم 
وعــارض املدعــي العــام عليــه، وقــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة 

ــى احلكــم. عل

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ املــازم القضائــي باحملكمــة 
اجلزائيــة باألحســاء يف املكتــب القضائــي الســادس وبنــاء علــى املعاملــة 
احملالــة مــن رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باألحســاء برقــم )33586086( 
ــدة برقــم )331749830( يف 1433/9/24هـــ  يف 1433/9/24هـــ واملقي
احملكمــة  رئيــس   .......... الشــيخ/  فضيلــة  مــن  تعميــدي  علــى  وبنــاء 
اجلزائيــة باألحســاء املكلــف مبوجــب خطابــه رقــم )34970436( يف 
1434/4/21هـــ  لنظــر القضايــا مــا عــدا الســجناء ويف يــوم  األربعــاء 
املوافــق 1434/5/1هـــ افتتحــت اجللســة األولــى يف متــام الســاعة التاســعة 
يف هــذه القضيــة رقــم )3301700391( وفيهــا حضــر املدعــي العام ........ 
بالسجل املدني رقم )........( وحضر حلضوره املدعى عليه  ........ مصري 
اجلنســية مبوجــب اإلقامــة الصــادرة مــن الريــاض برقــم )........( وبســؤال 
املدعــي العــام عــن دعــواه قــال بصفتــي مدعيــا عامــا بدائرة االدعــاء العام 
مبحافظــة األحســاء أدعــي علــى ........،البالــغ مــن العمــر)33( عامــًا ، 
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........ مصــري اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )........( محصــن، 
ــزال  ــه بتاريخ1433/8/21هـــ والي ــي  ، قبــض علي ــم ، موظــف أهل متعل
وتاريخ1433/8/22هـــ   )........  ( رقــم  االيقــاف  امــر  موقــوف مبوجــب 
ومت التمديــد لــه )25( يومــًا ابتــداء مــن 1433/8/26هـــ مبوجــب أمــر 
متديــد رقــم )هـــ ق 43196/5/1( وتاريــخ 1433/9/2هـ، اســتنادا لبرقية 
صاحــب الســمو امللكــي ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء  وزيــر 
وأحيــل  وتاريــخ 1432/12/20هـــ   )  79425/4/5/1 ( رقــم  الداخليــة 
للســجن العــام  انــه بتاريــخ 1433/8/21هـــ قبــض عليــه مــن قبــل إحــدى 
عليــه  املدعــى  اســتيقاف  اثــر  األحســاء  الطــرق مبحافظــة  أمــن  فــرق 
وبرفقــة املدعــو  )صــدر بحقــه امــر حفــظ ( وبقيادتــه ســيارة مــن نــوع 
)......( حتمــل اللوحــة رقــم) .....( وبتفتيــش الســيارة بــدت عليــه عامــات 
ــى  ــه عل ــد تفتيشــهما وجــد يف جيــب املدعــى علي ــاك الشــديد وعن االرتب
قطعــة صغيــرة تــزن )1/جــم( جــرام يشــتبه انهــا مــن احلشــيش املخــدر، 
اثبــت التقريــر الكيميائي الشــرعي رقــم) ........( لعام)1433هـ( ايجابية 
مــا مت  ضبطــه معــه ملــادة احلشــيش املخــدر. واملــدرج يف جــدول األول فئــه 
)أ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وبضبــط أقوالــه: 
أقــر بصحــة واقعــة القبــض و التفتيــش و بحيازتــه للحشــيش املخــدر  
توجيــه  عــن  التحقيــق  أســفر  وقــد  لنوعــه.  وتعاطيــه  التعاطــي  لقصــد 
املخــدر لقصــد  مــن احلشــيش  وزنــه )1(جــرام  مــا  لــه بحيــازة  االتهــام 
ــة: 1 ـ إقــراره  ــن التالي ــة والقرائ ــك لألدل ــه لنوعــه ،وذل التعاطــي وتعاطي
املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة رقــم )3-2( مــن ملــف ســماع االقــوال 
ملرفــق علــى اللفــة رقــم)9(. 2 ـ محضــر القبــض والتفتيــش املرفــق علــى 
اللفــة رقــم )6(  3 ـ التقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق علــى اللفــة 
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رقــم )24(. وبالبحــث عمــا إذا كان لــه ســوابق تبــن خلــو ســجله مــن 
الســوابق اجلنائيــة. وحيــث أنــه مــا أقــدم عليــه املذكــور وهــو بكامــل 
شــرعًا  عليــه  ومعاقــب  مجــرم  و  محــرم  فعــل  شــرعًا  املعتبــرة  أهليتــه 
ونظامــًا يف ضــوء الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي الكــرمي رقــم 
)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه مبــا يلــي:- 1.بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة ) 41 (  
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات و املؤثــرات العقليــة لقــاء مــا اســند إليــه 
ــة مــن املــادة ) 56 ( مــن  ــواردة يف الفقــرة الثاني ــة ال مــن اتهــام. 2.بالعقوب
ذات النظــام وذلــك بإبعــاده خــارج البــاد. هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى 
عليــه عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب قائــا إن مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن قيامــي بحيــازة قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا جــرام )1جــم( 
لقصــد التعاطــي وتعاطــي لنوعــه فصحيــح وأنــا تائــب إلــى اهلل ونــادم 
علــى مــا بــدر منــي هكــذا أجــاب هــذا فتــم ســؤاله عــن عمــره فقــال 
أبلــغ مــن العمــر 35 عامــا هكــذا قــال كمــا مت ســؤاله هــل أنــت متــزوج 
ــي  ــر الكيميائ ــى التقري فقــال نعــم هكــذا قــال كمــا مت اطاعــي عل
الشــرعي املرفــق يف املعاملــة علــى اللفــة رقــم )24( ويتضمــن )إيجابيــة 
قطعــة احلشــيش املخــدر املوصوفــة بالدعــوى( فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
العــام  املدعــي  بدعــوى  عليــه  املدعــى  أقــر  وحيــث  واإلجابــة  الدعــوى 
ــغ( وللقاعــدة  ولكــون هــذا اإلقــرار قــد صــدر مــن مكلــف )عاقــل بال
الفقهيــة ))أن املــرء مؤاخــذ بإقــراره(( والقاعــدة ))إقــرار اإلنســان علــى 
نفســه مقبــول(( املنثــور مــن القواعــد للزركشــي ]ج188/1[ واألشــباه 
والنظائــر للســيوطي ]ج465/1[ ودرر احلــكام ]ج79/1[ وبعــد االطــاع 
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علــى تقريــر الكيميائــي الشــرعي لذلــك كلــه فقــد قــررت مــا يلــي: 
ــده  أوال: ثبــت لــدي تعاطــي املدعــى عليــه للحشــيش املخــدر وقــررت جل
ــا:  ــة واحــدة يف مــكان عــام ثاني ــدة حــدا دفع حــد املســكر ثمانــن جل
املوصــوف  املخــدر  للحشــيش  عليــه  املدعــى  حيــازة  لثبــوت  ونظــرا 
بالدعــوى بقصــد االســتعمال الشــخصي واملتوجــه تعزيــره حســبما نصــت 
عليــه الفقــرة األولــى مــن املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
ونظــرا لكــون الكميــة املضبوطــة مــع املدعــى عليــه قليلــة ولكونــه 
أبــدى التوبــة والنــدم ولكونــه متــزوج وال يوجــد عليــه ســوابق وهــذه 
ــى  ــى الفقــرة األول ــاء عل ــه وبن ــة عن ــرة يف تخفيــف العقوب مســوغات معتب
مــن املــادة )60( مــن نفــس النظــام فقــد قــررت النــزول عــن أدنــى عقوبــة 
نــص عليهــا يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )41( وقــررت تعزيــر املدعــى 
عليــه بســجنه ملــدة شــهرين محســوبا منهــا مــدة توقيفــه ثالثــا: ونظــرا 
بالدعــوى  املوصــوف  املخــدر  احلشــيش  بحيــازة  عليــه  املدعــى  لقيــام 
وتعاطيــه لنوعــه وهــذه اجلرميتــان نصــت عليهــا الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 
)3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات وبنــاء علــى الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 
)56( مــن نفــس النظــام فقــد قــررت إبعــاد املدعــى عليــه عــن البــاد 
ــه بالعــودة فيمــا  ــه، وال يســمح ل ــة احملكــوم بهــا علي ــذ العقوب بعــد تنفي
ــه حكمــت  ــه تعليمــات احلــج والعمــرة ومبــا ســبق كل عــدا مــا تســمح ب
وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة بــه  كمــا قــرر املدعــي العــام 
املعارضــة عليــه واكتفــى مبــا جــاء يف الئحــة الدعــوى عــن تقــدمي الئحــة 
اعتراضيــة وبذلــك تكــون القضيــة منتهيــة وقــررت بعــث كامــل أوراق 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف بالشــرقية لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع 
وبــاهلل التوفيــق واختتمــت اجللســة يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف 
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وللبيــان حــرر يف 1434/5/1هـــــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
ــرا.  ــه وســلم تســليما كثي وصحب

احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم  الســبت املوافق1434/7/8هـــ افتتحــت 
اجللســة يف هــذه الدعــوى املقدمــة مــن املدعــي العــام ضــد........  يف قضيــة 
مخــدرات وبنــاء علــى رجــوع املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة 
الشــرقية مبوجــب خطابهــم رقــم )34/1249845( يف 1434/6/25هـــ  
وبرفقــه القــرار الصــادر مــن الدائــرة  اجلزائيــة الثاثيــة األولــى - ج/1 
منــه  احلاجــة  ونــص  1434/6/18هـــ  وتاريــخ   )34244108( برقــم 
)وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ أن فضيلــة 
ناظــر القضيــة مــازم قضائــي والقضيــة بهــا ســجن فمــا وجــه مســتند 
فضيلتــه يف نظــر القضيــة واهلل املوفق(أ.هـــ  عليــه توقيــع وختــم أصحــاب 
الفضيلــة كل مــن  قاضــي اســتئناف ........ ،  قاضــي اســتئناف ........، 
رئيــس الدائــرة ........ بالنســبة للماحظــة فمــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة 
- وفقهــم اهلل - مــن أن املــازم القضائــي ال ينظــر قضايــا الســجناء 
واملوقوفــن صحيــح وهــذا مــا نــص عليــه يف الفقــرة )و( مــن البنــد ثانيــا 
القضائيــن ولكــن  تنظيــم أعمــال املازمــن  مــن  الثامنــة  املــادة  مــن 
املدعــى عليــه لــم يكــن ســجينا  قبــل نظرنــا للقضيــة بــل كان مفرجــا 
عنــه حيــث إنــه كان موقوفــا فأطلــق ســراحه كمــا هــو مبــن يف أوراق 
املعاملــة علــى اللفــة رقــم )41-42-47( ثــم بعــد مضــي مــدة  مــن اإلفــراج 
عــن املدعــى عليــه جــررت الكتابــة بعدهــا مــن فضيلــة الشــيخ/ ........ 
-ســلمه اهلل -  لســعادة مديــر مكافحــة املخــدرات مبحافظــة األحســاء 
إلبــاغ  1434/1/28هـــ  يف   )33/2077650( رقــم  خطابــه  مبوجــب 
ــم ألفــى اجلــواب مبوجــب خطابهــم رقــم  ــه مبوعــد جلســته ث املدعــى علي
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)........( يف 1434/4/29هـــ  املرفــق يف املعاملــة علــى اللفــة رقــم )47( 
ويتضمــن إبــاغ املدعــى عليــه مبوعــد جلســته وهــو يــوم األربعــاء املوافــق 
ولــم  آنفــًا  املذكــور  املوعــد  عليــه يف  املدعــى  1434/5/1هـــ فحضــر 
يكــن ســجينا. فــإذا فــإن املدعــى عليــه لــم يكــن ســجينا كمــا ذكــر 
ــادة املذكــورة  ــه وامل ــا مفــرج عن ــة - وفقهــم اهلل - وإمن أصحــاب الفضيل
بعاليــه إمنــا نصــت علــى أن املــازم القضائــي ممنــوع مــن نظــر دعــوى مــن 
ــى مجلــس احلكــم ونظــرت  ــا وأحضــر إل كان ســجينا أو موقوفــا فعلي
دعــواه وهــو علــى تلــك الصفــة وهــذا ال يتحقــق يف املدعــى عليــه حيــث إنــه 
كان مفرجــا عنــه وال زال لــذا فلــم يظهــر لــي مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت 
بــه واهلل ولــي التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم حرر1434/7/8هـــــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي انــا ........ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
باالحســاء يف املكتــب الســادس ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/9/2 
افتتحــت اجللســة يف هــذه الدعــوى املقدمــة من املدعي العام ضــد............. 
يف قضيــة مخــدرات وبنــاء علــى رجــوع املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
يف   )34/1928542( رقــم  خطابهــم  مبوجــب  الشــرقية  باملنطقــة 
1434/8/24هـــ وبرفقــة القــرار الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة الثاثيــة 
االولــى ج/1 برقــم )34299191( وتاريــخ 1434/8/16هـــ ونصــه بعــد 
رقــم  قرارنــا  علــى  بنــاء  ضبطــه  وصــورة  القــرار  )وبدراســة  املقدمــة 
بعــد  34244108 يف 1434/6/18 هـــ قررنــا املصادقــة علــى احلكــم 
وآلــه  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى  املوفــق  واهلل  االخيــر  اإليضــاح 

وصحبــه وســلم حــرر 1434/9/2 هـــ (. 
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رقم الصك:33467443 تاريخه :1433/10/24هـ 
رقم الدعوى :33622809   

 رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3419729 تاريخه:1434/01/21هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه- حــد املســكر 
- دخــول التعزيــر يف احلــد - إقــرار- إدانــة- نــزول عــن احلــد األدنــى 

للعقوبــة - التعزيــر بالســجن واإلبعــاد .

1- قــول اهلل تعالــى: )) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا اخلمــر وامليســر.. 
اآليــة((.

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

3- جــاء يف الشــرح املمتــع )293/14(: »أن الصحابــة رضــي اهلل عنهــم ملــا 
تشــاوروا.. إلــخ«.

4- جــاء يف كشــاف القنــاع )112/14(: »أن عليــًا أتــي بالنجاشــي قــد 
شــرب خمــرًا.. إلــخ«.

5- جــاء يف اإلنصــاف )438/8(: »وأبــو العبــاس يــرى أن حكمهــا حكــم 
الشــراب.. إلــخ«.

 :)198/34( الفتــاوى  اهلل يف مجمــوع  رحمــه  اإلســام  شــيخ  قــول   -6
وقولــه  إلــخ«.  احلــد..  فيهــا  يجــب  املســكرة  احلشيشــة  »وكذلــك 

إلــخ«. مســكرة..  احلشيشــة  أن  »الصحيــح   :)214/34(
7- جــاء يف فتــح البــاري )45/10(: »واســتدل مبطلــق قولــه صلــى اهلل 

عليــه وســلم: )كل مســكر حــرام( علــى حتــرمي مــا يســكر.. إلــخ«. 
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احلشــيش  بحيــازة  بإدانتــه  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
املخــدر بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــه، حيــث إنــه مت تفتيــش الســيارة 
التــي يقودهــا املدعــى عليــه بعــد توفــر معلومــات عــن حيازتــه للحشــيش 
ــر  ــى قطعــة مــن احلشــيش املخــدر، وأثبــت التقري ــر فيهــا عل املخــدر فعث
الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة ملــادة احلشــيش املخــدر، 
كمــا أقــر أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام، وحيــث 
إن  احلشــيش مســكر وأنــه يقــام حــد املســكر علــى متعاطيــه، كمــا 
أنــه يجــوز اجلمــع بــن احلــد والتعزيــر فقضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى 
ــده  عليــه بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت إقامــة حــد املســكر عليــه بجل
ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة يف مــكان عــام وســجنه ملــدة شــهرين ومنعــه 
مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ســنتن، وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم 
ــام عليــه، قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة  وعــارض املدعــي الع

ــى احلكــم. عل

8- الفقــرة )1( مــن املــادة )41( والفقــرة )2( مــن املــادة )56( والفقــرة )1( 
مــن املــادة )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة.

9- قــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم )53( وتاريــخ 1397/4/4هـــ الــذي 
تضمــن بــأن عقوبــة شــارب اخلمــر احلــد ال التعزيــر باإلجمــاع كمــا 

قــرر أنــه ثمانــون جلــدة. 
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احلمــد اهلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام ففــي يــوم الســبت املوافــق 
33/11/13 14هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة صباحــا وبنــاء علــى 
املعاملــة احملالــة لنــا مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام برقــم 49936 
وتاريــخ 1433/10/22 هـــ واملقيــدة بــوارد مكتبنــا برقــم 33188838 
........ضــد  العــام  املدعــي  بدعــوى  واملتعلقــة  وتاريخ1433/10/24هـــ 
املدعــى عليــه ........ مينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ........  
وباالطــاع علــى محضــر واقعــة القبــض والضبــط والتفتيــش املعــد مــن 
ــوم الســبت املوافــق  ــه يف ي رجــال مكافحــة املخــدرات بالدمــام تبــن أن
1433/9/23هـــ توفــرت معلومــات عــن شــخص يدعــى ........... مــن احــد 
املصــادر انــه يحتــاز كميــة مــن احلشــيش املخــدر بحــي ........بالدمــام 
ومبراقبتــه شــوهدت ســيارة مــن نــوع .......  يســتقلها شــخص ينطبــق عليــه 
الوصــف وبعــد وقوفــه عنــد إحــدى البقــاالت مت اســتيقافه وبتفتيشــه 
وتفتيــش ســيارته عثــر علــى قطعــة ذات لــون اســود تــزن جميعهــا )9.9( 
تســعة جرامات وتســعة من العشــرة من اجلرام يشــتبه أن تكون حشــيش 
مخــدر داخــل درج الســيارة وبالتأكــد مــن هويتــه اتضــح انــه وأثبــت 
التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم )........( يف 1433/10/3هـــ إيجابيــة 
العينــة مــن املــادة املضبوطــة للحشــيش املخــدر. وقــد انتهــى التحقيــق إلــى 
تــزن )9.9( تســعة جرامــات وتســعة  اتهــام/ باالتي/1-حيازتــه قطعــة 
مــن العشــرة مــن احلشــيش املخــدر لقصــد التعاطــي 2-تعاطــي احلشــيش 
ــة: 1- محضــر القبــض والضبــط  ــة والقرائــن التالي املخــدر وذلــك لألدل
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والتفتيــش املــدون علــى الصفحتــن رقــم ) 2( و)11(مــن ملــف إجــراءات 
االســتدالل لفــة رقــم )1(2- اعترافــه حتقيقــا مبــا اســند إليــه املــدون على 
الصفحــة رقــم )18-19 ( مــن ملــف إجــراءات االســتدالل لفــة رقــم )1(3- 
التقريــر الكيمــاوي الشــرعي املرفــق علــى اللفــة رقــم )14(. وحيــث إن 
مــا أقــدم عليــه املذكــور- وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا - فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه وفقــًا 
للفقــرة )2( مــن املــادة )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واحلكــم 
عليــه مبــا يلي:1-بعقوبــة الســجن الــواردة يف الفقــرة )1( مــن املــادة )41( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 2-إبعــاده عــن البــاد وفقــًا للفقــرة )2( 
مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات. هــذه دعــواي وبعــرض 
ــه قــال مــا ذكــره املدعــي العــام أننــي قمــت  ــى املدعــى علي الدعــوى عل
بحيــازة قطعــة حشــيش بلــغ وزنهــا )9.9( تســعة جرامــات وتســعة مــن 
العشــرة مــن احلشــيش بقصــد التعاطــي وأننــي أتعاطــى احلشــيش املخــدر 
أوراق  علــى  وقــد جــرى اطاعــي  أجــاب  ذلــك صحيــح هكــذا  كل 
املعاملــة كمــا جــرى اطاعــي علــى التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم 
........وتاريــخ 1433/10/3هـــ املرفــق باملعاملــة رقــم ) 14-15( واملتضمــن 
ثبــوت إيجابيــة املضبــوط ملــادة احلشــيش املخــدر كمــا جــرى منــا االطاع 
علــى صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه فوجــدت خاليــة فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة ونظــرا ملــا قــرره الطرفــان ومــا مت رصــده وضبطــه 
أعــاه وبعــد االطــاع علــى أوراق. املعاملــة ودراســتها ونظــرا ملصادقــة 
املدعــى عليــه للتهمــة املنســوبة إليــه مــن قبــل املدعــي العــام. ونظــرا إلــى 
أن مــا قــام بــه املدعــى عليــه هــو محــرم شــرعا ومجــرم نظامــا ونظــرا 
إلــى أن تعاطــي احلشــيش املخــدر يــؤدي إلــى اإلســكار، وقــد نــص أهــل 
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العلــم علــى إقامــة احلــد علــى متنــاول احلشــيش كمــا ذكــر املــرداوي يف 
اإلنصــاف يف )438/8( حيــث قــال: »وأبــو العبــاس يــرى أن حكمهــا 
حكــم الشــراب املســكر يف إيجــاب احلــد وهــو الصحيــح إن أســكرت 
أو كثيرهــا وإال حرمــت وعــزر فقــط« وقــال شــيخ اإلســام: »وكذلــك 
احلشيشــة املســكرة يجــب فيهــا احلــد ومــن ظــن أن احلشيشــة ال تســكر 
وإمنــا تغيــب العقــل بــا لــذة فلم يعــرف حقيقة أمرهــا« )198/34(، وقال: 
 )214/34( الفتــاوى  كالشــراب«  مســكرة  احلشيشــة  أن  »الصحيــح 
ــق قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )كل  قــال ابــن حجــر: »واســتدل مبطل
مســكر حــرام( علــى حتــرمي مــا يســكر ولــو لــم يكــن شــرابا فيدخــل 
يف ذلــك احلشيشــة وغيرهــا وقــد جــزم النــووي وغيــره بأنهــا مســكرة« 
فتــح البــاري )45/10( واهلل تعالــى يقــول: ) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إمنــا 
اخلمــر وامليســر واألنصــاب واألزالم رجــس مــن عمــل الشــيطان فاجتنبــوه 
لعلكــم تفلحــون ( ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: ) كل مســكر خمــر 
وكل خمــر حــرام (رواه مســلم »وألن الصحابــة ـ رضــي اهلل عنهــم ملــا 
تشــاوروا يف عهــد عمــر رضــي اهلل عنــه حــن أكثــر النــاس مــن شــربه، 
قــال عبــد الرحمــن بــن عــوف رضــي اهلل عنــه: أخــف احلــدود ثمانــون 
فوافــق علــى ذلــك الصحابــة« أ.هـــ الشــرح املمتــع )293/14( واســتنادًا 
والــذي  1397/4/4هـــ  وتاريــخ   53 رقــم  العلمــاء  كبــار  هيئــة  لقــرار 
تضمــن بــأن عقوبــة شــارب اخلمــر احلــد ال التعزيــر باإلجمــاع كمــا قــرر 
أنــه ثمانــون جلــدة .أ.هـــ وألنــه يســوغ اجلمــع بــن احلــد والتعزيــر إذا وجــد 
جنايتــن ملــا روى أحمــد بإســناده أن عليــًا أتــي بالنجاشــي قد شــرب خمرًا 
يف رمضــان فجلــده ثمانــن احلــد وعشــرين ســوطًا لفطــره يف رمضــان 
وأخرجــه أيضــًا عبدالــرزاق وابــن أبــي شــيبة والبيهقــي )كشــاف القنــاع 
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ــى الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )41( مــن نظــام  ــاء عل 112/14( وبن
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ونظــرا خللــو ســجل املدعــى عليــه 
مــن الســوابق ونظــرا لقلــة الكميــة ونظــرا ملــا ظهر لي مــن أخاق املدعى 
عليــه ونظــرا إلــى أن مصيــر األجنبــي اإلبعــاد وبنــاء علــى الفقــرة رقــم )1( 
مــن املــادة رقــم )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
والتــي تقتضــي النــزول عــن احلــد األدنــى مــن عقوبــة الســجن املنصــوص 
عليهــا يف املــادة )احلاديــة واألربعــن( ولــكل مــا ســبق: )أواًل(: ثبــت لــدي 
إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه مــن حيازتــه قطعــة بلــغ وزنهــا تســعة 
جرامــات وتســعة مــن العشــرة مــن احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي 
وبذلــك حكمــت وحكمــت علــى املدعــى عليــه لقــاء ذلــك مبــا يلــي: )1( 
حكمــت علــى املدعــى عليــه بســجنه شــهرين يحتســب منهــا مــا أمضــاه 
ــادة رقــم  ــك وفقــا للفقــرة رقــم )1( مــن امل ــة وذل موقوفــا يف هــذه القضي
)41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ووفقــًا للفقــرة 
رقــم )1( مــن املــادة رقــم )60( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة. )2(حكمــت علــى املدعــى عليــه بإبعــاده عــن اململكــة بعــد 
تنفيــذ العقوبــة احملكــوم بهــا عليــه وفقــا للفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم 
العقلية.)ثانيًا(:ثبــت  مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات   )56(
لــدي إدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه مــن تعاطيــه للحشــيش املخــدر 
وبذلــك حكمــت للحــق العــام وحكمــت علــى املدعــى عليــه لقــاء ذلــك 
حــدا بجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة يف مــكان عــام إقامــة حلــد 
املســكر عليــه. وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قنــع املدعــى عليــه أمــا 
املدعــي العــام فقــرر االعتــراض مكتفيــا مبــا يف أوراق املعاملــة وأغلقــت 
اجللســة الســاعة العاشــرة والربــع صباحــا وعلــى ذلــك جــرى التوقيــع 
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وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 
1433/11/13هـــ  

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ففــي يوم 
األربعــاء املوافــق 34/02/13 14هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة 
باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وفيهــا  صباحــا 
 34/109244 رقــم  االســتئناف  محكمــة  رئيــس  بخطــاب  الشــرقية 
وتاريــخ   3419729 رقــم  القــرار  وبرفقهــا  1434/02/5هـــ  وتاريــخ 
وهــم  الثانيــة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  مــن  الصــادر  1434/01/21هـــ 
الشــيخ/........  وفضيلــة  الشــيخ/........  وفضيلــة  الشــيخ/........  فضيلــة 
حتريــره  جــرى  فقــد  وللمعلوميــة  احلكــم  علــى  املصادقــة  واملتضمــن 
وختمــت يف الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــًا وبــاهلل التوفيــق وصلــى 
آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف  نبينــا محمــد وعلــى  اهلل وســلم علــى 

1434/02/13هـــ.
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رقم الصك: 3413519 تاريخه: 1434/01/17هـ   
رقم الدعوى:33627341

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34248054تاريخه:1434/06/21هـ

مخــدرات- حيــازة هيرويــن بقصــد التعاطــي وتعاطيــه- إقــرار- إدانــة- 
تشــديد العقوبــة - التعزيــر بالســجن واجللــد واملنــع مــن الســفر .

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

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
عليــه  واحلكــم   ، منــه  وتعاطيــه  التعاطــي  بقصــد  الهيرويــن  بحيــازة 
بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة. وحيــث إنــه قــد مت تفتيــش الســيارة التــي يقودهــا 
املدعــى عليــه واالشــتباه بهــا فعثــر فيهــا علــى الهيرويــن، وأقــر املدعــى 
عليــه أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام وأعلــن توبتــه، 
وملــا كان املدعــى عليــه مــن أربــاب الســوابق فقضــت احملكمــة بإدانــة 
املدعــى عليــه بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت جلــده ثمانــن جلــدة دفعــة 
واحــدة حــد املســكر وســجنه ملــدة ســنة وشــهرين ومنعــه مــن الســفر 
خــارج اململكــة ملــدة ســنتن وجلــده مائــة جلــدة علــى دفعتــن لقــاء تعــدد 
عليــه  العــام  املدعــي  وعــارض  باحلكــم  عليــه  املدعــى  وقنــع  ســوابقه 

وقــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس 
وتاريــخ   33627341 برقــم  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   331906418 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/10/28هـــ 
1433/10/28هـــ ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1433/12/29هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30: 10  وفيهــا حضــر املدعــي العــام املــدون خطــاب 
تعميــده يف قضايــا ســابقة وادعــى علــى احلاضــر معــه باملجلــس الشــرعي 
دعــواه  يف  قائــا   ........ رقــم  مدنــي  ســجل  اجلنســية  ســعودي    ........
1433/10/11هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليــه قبــل إحــدى فــرق إدارة 
أحــد  مــن  معلومــات  لــورود  املكرمــة  مبكــة  املخــدرات  مكافحــة 
بتعاطــي  يقومــون  األشــخاص  مــن  بــأن مجموعــة  الســرية  مصادرهــم 
الهيرويــن املخــدر بحــي ........ وبانتقــال الفرقــة للحــي املشــار إليــه مت 
االشــتباه بســيارة كان يقودهــا املدعــى عليــه ويرافقــه شــخص آخــر 
)أطلــق ســراحه وحفــظ االتهــام بحقــه مــن قبــل جهــة التحقيــق لعــدم 
كفايــة االدلــة( وباســتيقافهما وتفتيشــهما ضبــط يف الســيارة مبقعــد 
املدعــى عليــه )بــن املقعــدة و ناقــل الســيارة ) القيــر (( كيــس بــه مــادة 
ــه  ــق مع ــا ) 2جــم ( جرامــن وقــد انتهــى التحقي ــغ وزنه ــون بل صفــراء الل
الــى اتهامــه بحيــازة كيــس بــه مــادة الهرويــن املخــدر بلــغ وزنــه ) 2جــم ( 
جرامــن بقصــد التعاطــي وتعاطيــه للهيرويــن املخــدر يف الســابق وذلــك 
البــاغ والضبــط  إقــراره 2- محضــري  التاليــة: 1-  لألدلــة والقرائــن 
3- التقريــر الكيميائــي الشــرعي لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند 
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إليــه واحلكــم عليــه مبــا يلــي:1ـ بالســجن  وفقــا للمــادة )41( مــن نظــام 
مكافحــة املخــدرات.2. منعــه مــن الســفر خلــارج البــاد بعــد انتهــاء تنفيذ 
عقوبتــه وفقــا للمــادة )56( مــن نفــس النظــام3ـ التشــديد عليــه لكثــرة 
ســوابقه هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب قائــا مــا ذكــره 
املدعــي العــام صحيــح جملــة وتفصيــا وكانــت آخــر مــرة تعاطيــت فيهــا 
الهيرويــن قبــل أربــع ســنوات وأنــا تائــب إلــى اهلل عــز وجــل هــذا مــا لــدي 
وباالطــاع علــى املعاملــة وجــدت بــن طياتهــا علــى لفــة رقــم 28 صحيفــة 
ســوابق املدعــى عليــه املتضمنــة وجــود ثــاث عشــرة ســابقة عليــه منهــا 
ثمــان حيــازة واســتعمال مخــدرات أو احداهمــا علــى مــا هــو مفصــل يف 
الصحيفــة فبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واالجابــة ومبــا أن االتهــام 
توجــه للمدعــى عليــه بحيــازة كيــس بــه مــادة الهيرويــن املخــدر بلــغ 
وزنــه جرامــن بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــذات النــوع يف الســابق ومبــا 
أن املدعــى عليــه أقــر مبــا اتهــم بــه ومبــا أن املدعــى عليــه ســوابق مــن 
جنــس هــذه القضيــة لذلــك فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة 
وتعاطيــه  التعاطــي  بقصــد  يــزن جرامــن  الهيرويــن  مــادة  بــه  كيــس 
لــذات النــوع يف الســابق وحكمــت بجلــده ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة 
حــد املســكر لقــاء تعاطيــه للهيرويــن وســجنه ثمانيــة أشــهر حتتســب 
مــن تاريــخ إيقافــه لقــاء إدانتــه باحليــازة ولقــاء تعــدد ســوابقه ومنعــه مــن 
الســفر ملــدة ســنتن بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبتــه مــع التأكــد مــن عــدم 
تنفيــذ حــد املســكر علــى املدعــى عليــه خــال الســنوات األربــع املاضيــة 
املدعــي  وقــرر  القناعــة  عليــه  املدعــى  قــرر  الطرفــن  علــى  وبعرضــه 
نبينــا  التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى  العــام االعتــراض بائحــة  وبــاهلل 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف  1433/12/29 هـــ احلمــد 
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هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  االثنــن املوافــق1434/05/13 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة  احلاديــة عشــر  وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى 
عليــه وقــاد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
برقــم 331906418 يف 1434/4/24هـــ  وبرفقهــا قــرار الدائــرة اجلزائيــة 
اخلامســة رقــم 34193445 يف 1434/4/21هـــ متضمنــا بعــد املقدمــة 
مــا نصــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــرر 
إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة أن العقوبــة قليلــة جــدا لكثــرة 
ســوابقه فابــد مــن عقوبــة زاجــرة رادعــة واهلل املوفــق عليــه أشــكر 
أصحــاب الفضيلــة ولوجاهــة مــا ذكــروه فقــد حكمــت إضافــة إلــى 
مــا ســبق بســجنه أربعــة أشــهر إضافيــة وجلــده مائــة جلــدة مفرقــة علــى 
دفعتــن متســاويتن بينهمــا أســبوع لقــاء تعــدد ســوابقه وبعرضــه علــى 
املدعــى  وقــرر  االعتــراض  علــى  بقــاءه  العــام  املدعــي  قــرر  الطرفــن 
عليــه القناعــة وبــه ختمــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر والربــع وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف  1434/05/13 هـــ . 
احلمــدهلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
جرى منا نحن قضاة الدائرة اجلزائية اخلامســة مبحكمة االســتئناف يف 
منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــاع علــى املعاملــة الواردة مــن فضيلة رئيس 
احملكمة مبكة املكرمة برقم 341079292 وتاريخ 1434/6/11 هـ 
املرفــق بهــا القــرار رقــم 3413519 وتاريــخ 1434/1/17 هـــ الصــادر مــن 
ــة الشــيخ / ......... القاضــي باحلكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة  فضيل
املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد / ....... ســعودي اجلنســية املتهــم يف 
مخــدرات ، احملكــوم فيــه مبــا دون بباطنــه ، وبدراســة القــرار وصــورة 
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ضبطــه قررنــا املوافقــة علــى احلكــم بعــد االجــراء االخيــر ، واهلل املوفــق 
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
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رقم الصك:3445842 تاريخه :1434/2/24هـ   
رقم الدعوى :33641969

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34169647 تاريخه:1434/03/23هـ

مخــدرات - حيــازة مــواد محظــورة - حيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد 
التعاطــي - تعاطــي احلشــيش املخــدر - إقامــة حــد املســكر - تعزيــر 

بالســجن واملنــع مــن الســفر .

1- مــا رواه عمــر رضــي اهلل إن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال 
)كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام ( رواه مســلم 

2- اإلقرار حجة على صاحبه
3- قــال شــيخ اإلســام ابــن تيمــة رحمــه اهلل يف احلشيشــة ) الــذي عليــه 
بــل الصــواب أن آكلهــا  جمهــور األئمــة أن قليلهــا وكثيرهــا حــرام 

يحــد( مجمــوع الفتــاوى 23/358
4- املواد )41- 56- 60 ( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه بحيــازة قطعــة مــن احلشــيش املخــدر 
العــام  املدعــى  طلــب  املخــدر،  احلشــيش  وتعاطــي  التعاطــي،  بقصــد 
الســفر،  مــن  واملنــع  بالســجن  عليــه  واحلكــم  إليــه  أســند  مــا  إثبــات 
واملقتضــى الشــرعي لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر، مت القبــض علــى 
املدعــى عليــه بعــد بــاغ مفــاده أن هنــاك شــخصًا يحتــاز املــواد احملظــورة 
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وباالنتقــال إلــى املوقــع مت تفتيــش املذكــور وعثــر معــه علــى قطعــة مــن 
احلشــيش املخــدر وقــد أقــر بحيــازة مــا ضبــط معــه، إقــرار املدعــى عليــه 
بالدعــوى، إقامــة حــد املســكر، تعزيــر املدعــى عليــه بالســجن واملنــع 

مــن الســفر،مت تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

........ القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا 
بتبــوك بنــاء علــى املعاملــة الــواردة إلــى احملكمــة مــن هيئــة التحقيــق 
واالدعــاء بتبــوك برقــم هـــ ...... وتاريــخ ............ واحملالــة إلــّي مــن فضيلــة 
العــام  املدعــي  عليــه حضــر   ............ ...... يف  برقــم  املســاعد  الرئيــس 
............ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ............ املكلــف 
لــدى احملكمــة مبوجــب كتــاب التعميــد رقــم ..... وتاريــخ 1433/9/5هـ 
وادعــى علــى احلاضــر معــه ............ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
إنــه بتاريــخ 1427/7/3هـــ  ....... قائــًا يف حتريــر دعــواه  املدنــي رقــم 
توفــرت معلومــات لــدى مكافحــة املخــدرات بــأن هنــاك شــخص يقــف 
املــواد احملظــورة وباالنتقــال للموقــع شــوهد  ..... ويحتــاز  خلــف محــل 
ثاثــة أشــخاص وعنــد تفتيشــهم عثــر مــع املدعــى عليــه علــى قصديــرة 
صغيــرة وجــد بداخلهــا قطعــة حشــيش يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش 
املخــدر بلــغ وزنهــا )220ملجــم( وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي رقــم 
والكيميــاء  الســموم  مركــز  مــن  الصــادر  1427هـــ  لعــام   ) م  )....ك 
الشــرعية مبنطقــة املدينــة املنــورة إيجابيــة عينــة مــا مت ضبطــه للحشــيش 
بلــغ  بحيــازة قطعــة حشــيش  أقــر  عليــه  املدعــى  وباســتجواب  املخــدر 
وزنهــا )220ملجــم( بقصــد التعاطــي وأقــر بتعاطيــه مــن نفــس الكميــة 
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املضبوطــة معــه وقــد أســفر التحقيــق معــه عــن توجيــه االتهــام لــه بحيــازة 
ــغ وزنهــا )220ملجــم( بقصــد التعاطــي وتعاطيــه  قطعــة مــن احلشــيش بل
لــه وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة 1.اعترافــه املنــوه عنــه املــدون علــى 
برقــم )6( 2.مــا جــاء  املرفــق  التحقيــق  دفتــر  مــن   )3( رقــم  الصفحــة 
مبحضــر القبــض مــن وقائــع يف الصفحــة رقــم )1( لفــة رقــم )3( 3.مــا 
لــم  رقــم )7( )وبطلــب ســوابقه  الشــرعي  بالتقريــر الكيميائــي  جــاء 
يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة حتــى تاريخــه( وحيــث إن مــا أقــدم عليــه 
املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا أطلــب 1.إثبــات مــا 
أســند إليــه 2.احلكــم عليــه بالســجن لقــاء مــا أســند إليهمــا اســتنادًا 
واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام مكافحــة  مــن   )1( الفقــرة   )41( للمــادة 
العقليــة املشــار إليــه أعــاه 3. منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة اســتنادًا 
واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام مكافحــة  مــن   )1( الفقــرة   )56( للمــادة 
العقليــة املشــار إليــه أعــاه 4.احلكــم باملقتضــى الشــرعي لقــاء تعاطيــه 
مــن احلشــيش املخــدر املضبــوط هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي 
العــام علــى املدعــى عليــه وســؤاله عنهــا أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي 
العــام يف دعــواه مــن حيازتــي لقطعــة مــن احلشــيش املخــدر املوصوفــة 
احلشــيش فصحيــح كلــه  تعاطيــت  وأنــي  التعاطــي  بقصــد  بالدعــوى 
ـا أقــر  هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملَـّ
ــه لقطعــة احلشــيش املخــدر املوصوفــة يف الدعــوى  ــه بحيازت املدعــى علي
بقصــد التعاطــي والتــي ثبــت ايجابيتهــا ملــادة احلشــيش املخــدر مبوجــب 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم )1925ك م( لعــام 1427هـــ كمــا 
أقــر بتعاطيــه للحشــيش وحيــث إن اإلقــرار حجــة علــى صاحبــه مؤاخــذ 
بــه وملــا روى ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
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وســلم قــال )كل مســكر خمــر وكل خمــر حــرام( رواه مســلم قــال 
شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل يف احلشيشــة )الــذي عليــه جمهــور 
يحــد(  آكلهــا  أن  الصــواب  بــل  حــرام  وكثيرهــا  قليلهــا  أن  األئمــة 
مجمــوع الفتــاوى 358/23 ونظــرًا لضآلــة الكميــة املضبوطــة بحــوزة 
ــى املــادة )60-56-41(  ــاء عل ــه وبن ــه وعــدم وجــود ســوابق ل املدعــى علي
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة فقــد ثبــت لــديَّ إدانــة 
ــغ وزنهــا مائتــن  ــه لقطعــة مــن احلشــيش املخــدر بل ــه بحيازت املدعــى علي
وعشــرين مليجــرام بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لنوعــه وقــررت مــا يلــي أواًل 
تعزيــر املدعــى عليــه بســجنه ملــدة شــهرين يحتســب مــن ذلــك مــدة إيقافــه 
بســبب هــذه القضيــة ثانيــًا منــع املدعــى عليــه مــن الســفر خــارج اململكــة 
اإلذن  الداخليــة  ولوزيــر  محكوميتــه  فتــرة  انتهــاء  بعــد  ســنتن  ملــدة 
بالســفر للضــرورة أثنــاء مــدة املنــع ثالثــًا جلــد املدعــى عليــه حــد املســكر 
ثمانــن جلــدة لقــاء تعاطيــه للحشــيش وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم 
ــه وأمــا املدعــي العــام فقــد  ــه ب ــه قناعت ــى الطرفــن قــرر املدعــى علي عل
ــة عــن تقــدمي الئحــة  ــًا مبــا جــاء يف أوراق املعامل قــرر اعتراضــه مكتفي
نبينــا  علــى  اهلل  حــرر يف 1434/2/23هـــ وصلــى  وللبيــان  اعتراضيــة 

ــه أجمعــن. ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد وردت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
رئيــس محكمــة االســتئناف  تبــوك وذلــك مبوجــب كتــاب  مبنطقــة 
املســاعد مبنطقــة تبــوك برقــم ........ وتاريــخ 1434/4/6هـــ واملقيــده لدى 
احملكمــة برقــم ....... وتاريــخ 1434/4/10هـــ واملرفــق به قرار التصديق 
الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة األولــى برقــم ......... يف 1434/3/23هـــ 
ونــص احلاجــة منــه )وبدارســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 



219

قرنــا املصادقــة علــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى أنــه يحســن مــن 
فضيلتــه اإلشــارة إلــى علنيــة جلــد احلــد علــى القــرار قبــل توجيههــا جلهــة 
التنفيــذ واهلل املوفــق( واملوقــع مــن أصحــاب الفضيلــة قاضــي اســتئناف 
أ.هـــ   .............. الدائــرة  ورئيــس   .............. اســتئناف  وقاضــي    ..........
ــى  ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل وللبيــان حــرر يف 1434/4/13هـــ وصل

ــه أجمعــن. ــه وصحب آل
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رقم الصك:33460685 تاريخه:1433/11/10هـ 
رقم الدعوى:33645854

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3412847 تاريخه:1434/01/14هـ

علــى  وتســتر  التعاطــي  بقصــد  محظــورة  حبــوب  حيــازة  مخــدرات- 
مصدرهــا- نــزول عــن احلــد األدنــى للعقوبــة- إقــرار- إدانــة-  التعزيــر 
بالســجن وإالبعــاد - صــرف النظــر عــن اإللــزام بعــدم التنقــل داخــل 

بتصريــح. إال  اململكــة 

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

حبــوب  مــن  حبــة  بحيــازة  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
مصدرهــا،  علــى  وتســتره  التعاطــي  بقصــد  احملظــورة  اإلمفيتامــن 
املخــدرات  مكافحــة  لنظــام  طبقــًا  الســجن  بعقوبــة  عليــه  واحلكــم 
واملؤثــرات العقليــة مــع إلزامــه بعــدم التنقــل داخــل أراضــي اململكــة إال 
بعــد احلصــول علــى تصريــح مــن إدارة الوافديــن ومراجعــة مركــز شــرطة 
املخــدر  مصــدر  علــى  لتســتره  تعزيريــة  وبعقوبــة  شــهر  كل  منطقتــه 
ــر  ــي يقودهــا فعث ــة الت ــه قــد مت تفتيــش املركب ــوط معــه حيــث إن املضب
فيهــا علــى حبــة مــن حبــوب الكبتاجــون، وأثبــت التقريــر الكيمــاوي 
الشــرعي إيجابيــة احلبــة املرســلة ملــادة اإلمفيتامــن، كمــا أقــر أمــام 
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ــه املدعــي العــام، وحيــث إن املدعــى عليــه ال  احملكمــة مبــا أســنده إلي
يوجــد لــه ســوابق والكميــة احملــازة قليلــة، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت 
احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه بجميــع مــا نســب إليــه وصرفــت النظــر 
عــن طلــب املدعــي العــام إلــزام املدعــى عليــه بعــدم التنقــل داخــل اململكة 
إال بتصريــح، وقــررت ســجنه ملــدة شــهر واحــد وإبعــاده عــن البــاد بعــد 
إنتهــاء محكوميتــه وجعلــت عقوبــة تســتره علــى املخــدرات داخلــة يف 
العقوبــة الســابقة، وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام 

عليــه، وصدقــت محكمــة االســتئناف علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة اجلزائّيــة 
رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  باألحســاء 
احملكمــة اجلزائيــة يف محافظــة األحســاء برقــم 33645854 وتاريــخ 
وتاريــخ   331984539 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/11/10هـــ  
1433/11/10هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافــق 1433/11/14 هـــ افتتحــت 
ــام وحضــر حلضــوره  اجللســة الســاعة 30: 11  وفيهــا حضــر املدعــي الع
بوثيقــه مصريــه باإلقامــة رقــم.... وفيهــا  .... فلســطيني  املدعــى عليــه 
ادعــى املدعــي قائــا انــه بتاريــخ 1433/10/3هـــ قبــض عليــه مــن قبــل 
إحــدى فــرق دوريــات أمــن الطــرق أثنــاء إقامــة نقطــه أمنيــه علــى طريــق 
ــه يقــود ســيارة مــن  ــاض الســريع عندمــا كان املدعــى علي الدمــام الري
نــوع .... حتمــل اللوحــة رقــم...... ويرافقــه.... )مت حفــظ االتهــام بحقــه 
لعــدم علمــه باجلرميــة( وعنــد اســتيقافهما وبــدت علــى املدعــى عليــه قائــد 
املركبــة عامــات االرتبــاك وبتفتيــش املركبــة ضبطــت حبــة واحــده 
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بيضــاء اللــون مرســوم عليهــا العامــة املميــزة للكبتاجــون بجانــب عمــود 
احلركــة للمركبــة، وقــد أثبــت التقريــر الكيمــاوي الشــرعي رقــم 
)........( لعــام 1433هـــ إيجابيــة احلبــة املضبوطــة ملــادة اإلمفيتامــن املنبــه 
احملظــور واملدرجــة مــن ضمــن املــواد احملظــورة يف اجلــدول رقــم )2( فئــة 
)ب( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املوافــق عليــه 
باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـ.وبضبــط أقوالــه/
اعتــرف بحيــازة احلبــة احملظــورة وأنــه حصــل عليهــا مــن شــخص ال يعرفــه 
بأحــد احملطــات علــى طريــق اخلــرج. وقــد أســفر التحقيــق عــن توجيــه 
االتهــام لــه بحيــازة حبــة واحــده مــن حبــوب اإلمفيتامــن احملظــورة بقصد 
التعاطــي واملجــرم نظامــًا علــى ضــوء الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
مصــدر  علــى  وتســتره  1426/7/8هـــ  وتاريــخ  )م/39(  رقــم  امللكــي 
املخــدرات وذلــك لألدلــة والقرائــن التالية:-1-اعترافــه مبــا أشــير إليــه 
ــر االســتدالل املرفــق لفــة رقــم  ــى الصفحــة رقــم )4( مــن دفت املــدون عل
اللفــة  رقــم )6 (.3- التقريــر  )15(.2- محضــر القبــض املرفــق علــى 
الكيمــاوي الشــرعي املرفــق لفــة رقــم )40(.وبالبحــث عمــا إذا كان 
لــه ســوابق تبــن خلــو ســجله منهــا. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور  
وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل مجــرم ومعاقــب عليــه نظامــًا 
لــذا اطلــب  إثبــات مــا أسنـــد إليــه واحلكــم عليــه وفــق اآلتــي:1- بالعقوبــة 
الــواردة يف الفقــرة )1( مــن املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة لقــاء مــا اســند إليــه مــن اتهام.2-عقوبــة تعزيريــة لقــاء 
تســتره علــى مصــدر املخدرات.3-إلزامــه بعــدم التنقــل داخــل أراضــي 
ــى تصريــح مــن إدارة الوافديــن ومراجعــة  اململكــة إال بعــد احلصــول عل
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مركــز شــرطة منطقتــه كل شــهر اســتنادًا لبرقيــة وزيــر الداخليــة 
ــى املدعــى  ــخ 1432/5/21هـ.وبعــرض الدعــوى عل رقــم )54867( وتاري
عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه مــن حيازتــي حلبــة 
مــن حبــوب الكبتاجــون صحيــح وقصــدي مــن حيازتهــا االســتخدام 
فوجــدت  الكيمــاوي  للتقريــر  الرجــوع  جــرى  ذلــك  بعــد  الشــخصي 
فيــه ايجابيــة العينــة املضبوطــة لإلمفيتامــن فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وبنــاء علــى إقــرار املدعــى عليــه بحيازة احلبــة احملظورة 
املذكــورة يف الدعــوى وبنــاء علــى تقريــر الكيمــاوي وبنــاء علــى قلــة 
الكميــة املضبوطــة بحوزتــه وبنــاء علــى عــدم وجــود ســوابق للمدعــى 
عليــه قبــل هــذه املــرة ونــزوال عــن املــادة )41( مــن نظــام املخــدرات وبنــاء 
علــى املــادة )60( مــن نظــام املخــدرات وبنــاء علــى املــادة )56( مــن نظــام 
املخــدرات بنــاء علــى ذلــك كلــه فقــد حكمــت مبــا يلــي أوال ثبــت لــدي 
االســتعمال  بقصــد  مــن حبــوب احملظــورة  حلبــه  عليــه  املدعــى  حيــازة 
الشــخصي وحكمــت بتعزيــره بالســجن ملــدة شــهر اعتبــارا مــن بدايــة 
إيقافــه ثانيــا إبعــاده عــن البــاد بعــد انتهــاء محكوميتــه ثالثــا صرفــت 
النظــر عــن مطالبــة املدعــي العــام بإلــزام املدعــى عليه بعــدم التنقل داخل 
أراضــي اململكــة ومراجعــة مركــز شــرطة املنطقــة كل شــهر ملخالفــة 
ــى تســتره  ــه عل ــت عقوبت هــذه الفقــرة لنــص نظــام املخــدرات رابعــا جعل
علــى مصــدر املخــدرات داخلــه يف العقوبــة الســابقة وبعــرض احلكم على 
الطرفــن قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم كمــا قــرر املدعــي العــام 
عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب االســتئناف بــدون تقــدمي الئحــة اعتراضيــه 
مكتفيــا بــأوراق املعاملــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

ــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/11/14هـــ  ــى ال محمــد وعل
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/03/03هـــ وبنــاء 
على رجوع املعاملة من محكمة االستئناف يف املنطقة الشرقية مبوجب 
الصــادر  القــرار  وبرفقــة  يف1434/1/24هـــ  رقــم3440407  خطابهــم 
/2برقم3412847وتاريخــه  ج  الثانيــة  الثاثيــة  اجلزائيــة  الدائــرة  مــن 
1434/01/14هـــ ونصــه بعــد املقدمــة ) وبدراســة القــرار وصــورة ضبطه 
وأوراق املعاملــة لوحــظ أن فضيلتــه أن فضيلتــه صــرف النظــر عــن طلــب 
املدعــي العــام وإلــزام املدعــى عليــه بعــدم التنقــل بحجــة أن ذلــك يخالــف 
لنظــام املخــدرات ولــم جنــد أن فضيلتــه أطلــع علــى برقيــة وزيــر الداخليــة 
العــام  املدعــي  إليهــا  أشــار  التــي  1432/05/21هـــ  يف   54867 رقــم 
وأرفــق صــورة منهــا والبــد مــن ذلــك فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر 
وإكمــال مــا يلــزم واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 
وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/01/14هـ(أ.هـــ عليــه توقيــع 
ــة كل مــن ........ و ........ و........ رئيــس الدائــرة  وختــم أصحــاب الفضيل
أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل بنــاء عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن 
قــد جــرى االطــاع علــى نــص البرقيــة املذكــورة مــن وزيــر الداخليــة 
وهــي مرفقــه لكــم بــاألوراق ووجــدت أن هــذه البرقيــة ال تقــوي علــى 
نســخ النظــام الصــادر باملرســوم امللكــي والــذي نصــت مادتــه 56 بإبعــاد 
أي أجنبــي عــن البــاد بعــد انتهــاء محكوميتــه دون اســتثناء أحــد وبنــاء 
عليــه لــم أجــد أن ذلــك ممــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه وبإمــكان وزارة 
ــراه مناســبًا دون  ــه بعــد احلكــم مبــا ت ــة التصــرف باملدعــى علي الداخلي
حــزم لهــذا النظــام يف أحكامــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/03/03هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 1434/4/2هـــ 
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افتتحــت اجللســة للنظــر بدعــوى املدعــي العــام ضــد ..... وفيهــا وردتنــا 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مرفقــا بهــا القــرار رقــم 3412847 /ج2/ب 
وتاريــخ 1434/1/14هـــ قررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء 
الــه  نبينــا محمــد وعلــى  التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى  وبــاهلل  األخيــر 

وصحيــه وســلم . حــرر يف 1434/04/02 هـــ .
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رقم الصك: 33465313 تاريخه :1433/11/24هـ 
رقم الدعوى:33660093

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
348486 تاريخه:1434/01/11هـ

مخــدرات- حيــازة حبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي والترويــج- بينــة 
غيــر موصلــة- تعزيــر بالقرائــن للتهمــة القويــة.

املادتان )194( و)195( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بحيــازة حبــوب اإلمفيتامــن بقصــد الترويــج واالســتعمال الشــخصي، 
واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر طبقــا 
لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، مت ماحظتــه داخــل 
إحــدى املــزارع وعنــد مشــاهدته لرجــال األمــن قــام باالنحنــاء محــاواًل 
التخفــي وبتفتيــش املوقــع الــذي كان ينحنــي عنــده عثر فيــه على احلبوب 
احملظــورة، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة 
إليــه املدعــي  مــا أســنده  أمــام احملكمــة  ملــادة اإلمفيتامــن، أنكــر 
العــام، طلبــت احملكمــة مــن املدعــي العــام تقــدمي بيناتــه وقــررت ســماع 
شــهادة شــهود محضــر القبــض، املدعــي العــام لــم يقــدم بينــة موصلــة 
ترقــى إلثبــات إدانــة املدعــى عليــه مبــا أســند إليــه ولكــن قامــت القرائــن 
القويــة املفصلــة يف أســباب احلكــم التــي توجــه لــه التهمــة القويــة بصحــة 
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نســبة ذلــك إليــه، قضــت احملكمــة بــرد دعــوى املدعــي العــام بطلــب 
إثبــات إدانتــه بحيــازة احلبــوب احملظــورة بقصــد الترويــج واالســتخدام 
الشــخصي وتطبيــق العقوبــة الــواردة يف املادتــن )38-56( بحقــه لعــدم 
كفايــة األدلــة ولقــوة القرائــن وجهــت التهمــة القويــة لــه بصحــة مــا نســب 
إليــه وقــررت ســجنه ملــدة ســنتن وجلــده مائتــن وخمســن جلــدة علــى 
خمــس فتــرات، عــارض املدعــى عليــه واملدعــي العــام علــى احلكــم، 

قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا.... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بنجــران وبن
اجلزائيــة بنجــران برقــم 33660093 وتاريــخ 1433/11/17هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  1433/11/17هـــ  وتاريــخ   332044645 برقــم  باحملكمــة 
الســبت املوافق1433/11/20هـ افتتحت اجللســة الســاعة 15: 10 وفيها 
حضــر املدعــي العــام مبوجــب التكليــف الصــادر مــن هيئــة التحقيــق 
واالدعــاء العــام بنجــران رقم هـ ن 11178/2/1 بتاريخ 1430/12/29هـ 
اجلنســية  ســعودي   .... احلكــم  معــه يف مجلــس  احلاضــر  علــى  وادعــى 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم....  قائــًا يف دعــواه عليــه حيــث أنــه ورد 
مبحضــر القبــض والتفتيــش املعــد مــن قبــل مكافحــة املخــدرات بنجران 
أنــه بتاريــخ 1433/10/20هـــ بأنــه توفــرت معلومــات من أحــد مصادرهم 
احملظــورة  احلبــوب  بحيــازة  يقومــون  أشــخاص  وجــود  عــن  الســرية 
وترويجهــا علــى نطــاق واســع علــى طريــق ).....( جنــوب حــي )....(؛ ومت 
ــاح  ــة عشــر صب ــام الســاعة الثاني ــة ويف مت ــة امليداني وضــع املوقــع للمراقب



228

يــوم الســبت شــوهدت ســيارة مــن نــوع )....( صنــع )....( لوحــة رقــم ).....( 
ومتــت  الشــبهة  عامــات  عليهــا  تبــدو   )......( طريــق  بجانــب  متوقفــة 
ســجل  اجلنســية-  ســعودي  )الســائق/....  أن  واتضــح  عليهــم  الســيطرة 
مدنــي......................( - حفــظ االتهــام بحقــه لعــدم كفايــة األدلــة - 
وبتفتيشــه شــخصيًا لــم يعثــر معــه علــى شــيء مــن املمنوعــات؛ واتضــح أن 
)الراكــب.... ســعودي اجلنســية( - حفــظ االتهــام بحقــه لعــدم كفايــة 
األدلــة - ال يحمــل إثبــات هويــة؛ وبتفتيشــه شــخصيًا لــم يعثــر معــه علــى 
شــيء مــن املمنوعــات؛ ويف نفــس اللحظــة شــوهد شــخص ثالــث باملزرعــة 
وعنــد مشــاهدته لرجــال املكافحــة قــام باالنحنــاء محــاواًل التخفــي عــن 
أنظــار الفرقــة وبســؤال الشــخصن اللذيــن كانــا بالســيارة ذكــروا 
للفرقــة بأنــه كان يســتقل الســيارة معهمــا واتضــح أنــه )املتهــم أعــاه( ال 
يحمــل إثبــات هويــة؛ وكانــت عامــات اخلــوف واالرتبــاك واضحــة يف 
وجهــة؛ وبتفتيشــه شــخصيًا لــم يعثــر معــه علــى شــيء مــن املمنوعــات؛ 
وبتفتيــش املوقــع الــذي كان ينحنــي عنــده مت العثــور علــى كيــس أزرق 
اللــون يحتــوي علــى حبــوب بيضــاء اللــون حتمــل العامــة املميــزة ملــادة 
الكبتاجــون املخــدر بلــغ عددهــا )665( ســتمائة وخمســة وســتون حبــة 
مــن احلبــوب احملظــورة؛ كمــا عثــر علــى كســور وفتــات تلــك احلبــوب بلــغ 
وزنهــا )1( واحــد جــرام. - مت إيــداع املتهــم شــعبة الســجن العــام بنجــران 
كــون جرميتــه مــن اجلرائــم الكبيــرة املوجبــة للتوقيــف اســتنادًا إلــى 
القــرار الــوزاري رقــم )1900( وتاريــخ 1428/7/9 هــــ املبنــي علــى املــادة 
)112( من نظام اإلجراءات اجلزائية. - وقد مت مخاطبة إدارة مكافحة 
املخــدرات بنجــران بخطابنــا رقــم )14965( وتاريــخ 1433/10/22هــــ 
الــذي  اللــون  أزرق  الكيــس  مــكان ضبــط  توضيــح  املتضمــن طلــب 
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بداخلــه احلبــوب احملظــورة املشــار لــه مبحضــر القبــض ومــدى عاقــة 
املتهــم بــه... الــخ؛. فتــم الــرد مــن قبــل إدارة مكافحــة املخــدرات بنجــران 
بخطابهــم رقــم )7638/9/15/ع( وتاريــخ 1433/10/24 هــــ املتضمــن 
)بأنــه مت مشــاهدة املدعــو)( وهــو جالــس يف املزرعــة وعنــد مشــاهدته 
لرجــال األمــن قــام بالتمــدد علــى بطنــه وعنــد اجتــاه بعــض أفــراد الفرقــة 
قــام املذكــور مــن موقعــه واجتــه باجتــاه األفــراد وعنــد تفتيشــه لوحــظ 
عليــه عامــات االرتبــاك واخلــوف وباالجتــاه للموقــع الــذي كان جالســًا 
فيــه عثــر علــى الكيــس املوضــح يف احملضــر الســابق وكان رفقــاؤه 
ينتظرونــه يف الســيارة (- صــدر لـــ / ؛أمــر حفــظ الدعــوى رقــم )15448( 
يف   )15447( رقــم  الدعــوى  حفــظ  أمــر   / ولـــ  هــــ؛   1433/11/2 يف 
1433/11/2 هــــ؛ الصادريــن مــن دائــرة التحقيــق يف قضايــا املخــدرات 
بفــرع جنــران واملرفقــة بــأوراق القضيــة اســتنادًا للمــادة )124( مــن نظــام 
اإلجــراءات اجلزائيــة. وبســماع أقــوال املتهــم لــدى جهــة الضبــط ذكــر 
بأنــه ال يعلــم شــيئًا عــن هــذه احلبــوب؛ وذكــر بأنــه يســتخدم املخــدرات 
منــذ فتــرة. وباســتجوابه لــم يفــد التحقيــق بشــيء. وبإعــادة اســتجوابه 
أصــر علــى أقوالــه الســابقة؛ وذكــر بأنــه كان يســتخدم املخــدات قبــل 
فتــرة وتركهــا. وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن 
مركــز الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية مبنطقــة مكــة املكرمــة 
املضبوطــة  العينــة  مــن  جــزء  أن   ) هـــ   1433 / / س2   29014 ( رقــم 
واملرســلة للتحليــل بالرقــم )393س( حتتــوي علــى مــادة اإلمفيتامــن، 
واإلمفيتامــن مــن املــواد املدرجــة يف اجلــدول رقــم )2 فئــة ب( امللحقــة 
باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  بنظــام 
امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8 هــــ. وانتهــى التحقيــق بتوجيــه 
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االتهــام إلــى/ بحيــازة ســتمائة وخمســة وســتن حبة من احلبــوب احملظورة 
احملتويــة علــى مــادة اإلمفيتامــن املؤثــرة عقليــًا وكســور وفتــات تلــك 
واالســتعمال  الترويــج  بقصــد  جــرام  واحــد   )1( وزنهــا  بلــغ  احلبــوب 
الشــخصي، ممــا يعــد فعــًا مجرمــًا اســتنادًا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة 
الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  الثالثــة 
باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8 هــــ وذلــك لألدلــة 
والقرائــن التاليــة: 1- محضــر القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه واملــدون 
علــى ص )11-12( مــن دفتــر االســتدالل املرفــق لفــه )1( 2- مــا جــاء يف 
وتاريــخ  )7638/9/15/ع(  قــم  املخــدرات  مكافحــة  إدارة  خطــاب 
1433/10/24 هــــ واحملضــر التوضيحــي املرفــق بــه املنــوه عنــه واملرفــق 
لفــه )22-23( 3- التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه واملرفــق 
لفــه )21( 4- مــا جــاء بســماع أقوالــه املنــوه عنهــا واملدونــة علــى ص )18( 
مــن دفتــر االســتدالل لفــه )1( وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املتهــم )( وهــو 
بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا 
عقوباتــه  العقليــة يف  واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام مكافحــة  مبوجــب 
األصليــة والتكميليــة ،لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكم 
عليــه باآلتــي: 1- العقوبــة الــواردة يف الفقــرة األولــى مــن املــادة )38( 
الثامنــة والثاثــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات؛ والتشــديد عليــه لقــاء 
تعــدد ســوابقه التــي لــم تردعــه عقوباتهــا اســتنادًا لتعميــم نائــب وزيــر 
الداخليــة رقــم )93958/5/5/1( وتاريــخ 1429/8/23 هـــ. 2- منعــه من 
الســفر مــن البــاد بعــد تنفيــذ عقوبــة الســجن اســتنادًا للفقــرة األولــى مــن 
املــادة )56( السادســة واخلمســن مــن ذات النظام.هــذه دعــواي وبســؤال 
املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه غيــر 
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صحيــح جملــة وتفصيــا والصحيــح أننــي كنــت راكبــا مــع زمائــي 
املذكوريــن وكنــا نســير علــى طريــق ).....( فطلبــت منهــم التوقــف علــى 
جانــب الطريــق لقضــاء حاجتــي وأثنــاء ذلــك حضــر أفــراد املكافحــة 
وقبضــوا علــي بدعــوى حيازتــي حلبــوب منبهــة محظــورة وأنــا لــم أحــز 
هــذه احلبــوب وال علــم لــي بهــا وال أعلــم ملن تعود وعلي الســوابق املذكورة 
هــذه إجابتي.أ.هـــ وقــال املدعــي العــام الصحيــح مــا ذكرتــه وال صحــة ملــا 
ذكــره املدعــى عليــه ولــدي البينــة وهــي شــهادة أعضــاء الفرقــة القابضــة 
مبكافحــة املخــدرات أطلــب مهلــة إلحضارهــم وعــرض شــهادتهم علــى 
احملكمــة فأجبتــه لطلبــه وقــررت رفــع اجللســة لذلــك ويف يــوم األحــد 
املوافــق 1433/11/21 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15:11 وفيهــا حضر 
املدعــي العــام واملدعــى عليــه وقــد أحضــر املدعــي العــام للشــهادة ....
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( وبســؤاله عمــا لديــه 
مــن شــهادة قــال أشــهد أنــه أثنــاء عملنــا يف دوريــة علــى طريــق )....( جنوب 
البلــد وبنــاء علــى معلومــات من أحد املصادر الســرية عن وجود أشــخاص 
يقومــون بحيــازة احلبــوب احملظــورة وترويجهــا علــى نطــاق واســع شــاهدنا 
ســيارة مــن نــوع ).....( متوقفــة بجانــب الطريــق وبهــا شــخصان تبــدو 
عليهــا عامــات الشــبهة فقمنــا باســتيقافهما وتفتيشــهما وأثنــاء ذلــك 
شــاهد الشــاهد الثانــي منــا وبعــض أفــراد الفرقــة شــخص ثالــث باملزرعة 
فتوجــه إليــه ومتــت الســيطرة عليــه وقمنــا بالتحفــظ عليــه وعلــى الكيــس 
الــذي ضبــط يف املوقــع هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد كمــا أحضــر املدعــي 
العــام للشــهادة وأدائهــا  .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم )....( وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد أنــه أثنــاء عملنــا يف 
أحــد  مــن  معلومــات  علــى  وبنــاء   .... ).....( جنــوب  علــى طريــق  دوريــة 
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املصــادر الســرية عــن وجــود أشــخاص يقومــون بحيــازة احلبــوب احملظــورة 
نــوع )....( متوقفــة  وترويجهــا علــى نطــاق واســع شــاهدنا ســيارة مــن 
بجانــب الطريــق وبهــا شــخصان تبــدو عليهــا عامــات الشــبهة فقمنــا 
باســتيقافهما وتفتيشــهما وأثنــاء ذلــك قمــت بتســليط أضــواء الكشــاف 
علــى املزرعــة فشــاهدت املدعــى عليــه يقــوم باالنحنــاء محــاواًل التخفــي 
عــن أنظــار الفرقــة ثــم بــرك علــى األرض فقلــت لــه قــف وتقــدم إلــى 
الشــارع وكانــت عامــات اخلــوف واالرتبــاك واضحــة يف وجهــة، ثــم 
ــون  قمــت بقــص األثــر فوجــدت يف محــل جلوســه متامــًا كيــس أزرق الل
يحتــوي علــى عــدد )665( ســتمائة وخمســة وســتون حبــة مــن احلبــوب 
احملظــورة؛ وكســور وفتــات تلــك احلبــوب بلــغ وزنهــا )1( واحــد جــرام 
هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد وبعــرض الشــاهدين وشــهادتهما علــى املدعــى 
عليــه قــال إن مــا جــاء فيهــا غيــر صحيــح وال أقبله وال أقول يف الشــاهدين 
شــيئا فأنــا ال أعرفهما.أ.هـــ ثــم جــرى تعديــل الشــاهدين مــن قبــل ....
ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني رقم )....( و.... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( ولتأمــل مــا مت ضبطــه فقــد رفعــت 
اجللســة لذلك ويف يوم االثنن املوافق 1433/11/22 هـ افتتحت اجللســة 
الســاعة 10.45 وفيهــا حضــر املدعــي العــام ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
وقد أحضر املدعي العام للشــهادة .... ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل 
املدنــي رقــم )....( وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد أنــه أثنــاء 
عملنــا يف دوريــة علــى طريــق )......( جنــوب .... وبنــاء علــى معلومــات مــن 
أحــد املصــادر الســرية عــن وجــود أشــخاص يقومــون بحيــازة احلبــوب 
ــوع ).....(  ــى نطــاق واســع شــاهدنا ســيارة مــن ن احملظــورة وترويجهــا عل
ــق وبهــا شــخصان تبــدو عليهــا عامــات الشــبهة  متوقفــة بجانــب الطري
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فقمنــا باســتيقافهما وتفتيشــهما وأثنــاء ذلــك قــام الشــاهد الثانــي )....( 
شــخصًا  ينــادي  وســمعته  املزرعــة  علــى  الكشــاف  أضــواء  بتســليط 
ويقــول لــه قــف وتقــدم إلــى الشــارع فتقــدم إلينــا وكانــت عامــات اخلوف 
واالرتبــاك واضحــة يف وجهــة وكان ينتفــض بشــدة مــن اخلــوف، فســألته 
مــاذا تعمــل فقــال ضيعــت أغــراض هنــاك وأشــار إلــى جهــة أخــرى غيــر 
اجلهــة التــي كان فيهــا يقصــد تضليلنــا، ثــم قمــت مــع الشــاهد الثانــي 
بقــص األثــر وجــرة رجــل املدعــى عليــه فرأيــت أثنــاء ذلــك كيســًا أزرق 
مــن  اللــون يحتــوي علــى عــدد )665( ســتمائة وخمســة وســتون حبــة 
احلبــوب احملظــورة؛ وكســور وفتــات تلــك احلبــوب بلــغ وزنهــا )1( واحــد 
ــل  ــل الشــاهد مــن قب ــم جــرى تعدي ــه أشــهد هـــ ث جــرام هــذا مــا لــدي وب
........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( و.... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( ولعــرض الشــاهد وشــهادته 

على املدعى عليه فقد رفعت اجللسة لذلك. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بنجــران ويف يــوم األربعــاء املوافــق1433/11/24 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 10:45 وفيهــا حضــر املدعــي العــام و املدعــى عليــه وبعــرض 
الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليــه قــال إن مــا جــاء فيهــا غيــر صحيــح 
وال أقبله وال أقول يف الشــاهد شــيئا فأنا ال أعرفه .أ.هـ وبســؤال املدعي 
العــام هــل لديــه زيــادة بينــة قال ليس لدي ســوى مــا جاء يف الئحة الدعوى 
وأوراق املعاملــة .أ.هـــ وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة جــرى االطــاع علــى 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي املشــار إليــه يف الدعــوى فوجــد يتضمــن 
إيجابيــة مــا ضبــط يف هــذه القضيــة لإلمفيتامن.أ.هـــ. فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد دراســة القضيــة واالطــاع علــى وقائــع 
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الدعــوى وأوراق املعاملــة، ومبــا أن املدعــى عليــه أنكــر مــا جــاء يف 
دعــوى املدعــي العــام جملــة وتفصيــًا فأنكــر حيازتــه لســتمائة وخمســة 
وســتن حبــة مــن احلبــوب املنبهــة احملظــورة بقصــد الترويــج واالســتخدام 
الشــخصي، وألن املدعــي العــام لــم يقــم بينــة موصلــة ترقــى إلثبــات إدانــة 
املدعــى عليــه مبــا أســند إليــه مــن حيــازة احلبــوب املنبهــة احملظــورة بقصــد 
الترويــج واالســتخدام الشــخصي، ولكــن قامــت القرائــن القويــة علــى 
صحــة نســبة ذلــك إليــه ومــن ذلــك مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد الثانــي 
مــن أعضــاء محضــر القبــض بــإدارة مكافحــة املخــدرات املعــدل شــرعًا 
واملرصــودة يف جلســة ســابقة واملتضمنــة أنــه شــاهد املدعــى عليــه بعــد أن 
قــام بتســليط أضــواء الكشــاف علــى املزرعــة وأنــه كان يقــوم باالنحناء 
محــاواًل التخفــي عــن أنظــار الفرقــة ثــم بــرك علــى األرض، وأن عامــات 
اخلــوف واالرتبــاك كانــت واضحــة يف وجهــه، وأن الشــاهد قــام بقــص 
أثــر املدعــى عليــه فوجــد يف محــل جلوســه متامــًا كيســًا بــه احلبــوب 
املنبهــة احملظــورة املوصوفــة يف دعــوى املدعــي العام.أ.هـــ، مــع مــا جــاء يف 
شــهادة الشــاهد الثالــث مــن أعضــاء محضــر القبــض بــإدارة مكافحــة 
املخــدرات املعــدل شــرعًا واملرصــودة يف جلســة ســابقة واملتضمنــة أنــه 
شــاهد املدعــى عليــه وهــو يتقــدم إلــى الفرقــة وكانــت عامــات اخلــوف 
واالرتبــاك واضحــة يف وجهــة وكان ينتفــض بشــدة مــن اخلــوف، وأنــه 
ســأله مــاذا يعمــل فقــال ضيعــت أغــراض هنــاك وأشــار إلــى جهــة أخــرى 
غيــر اجلهــة التــي كان فيهــا يقصــد تضليلهــم، وأنــه قــام مــع الشــاهد 
الثانــي بقــص أثــر جــرة رجــل املدعــى عليــه فــرأى أثنــاء ذلــك كيســًا بــه 
احلبــوب املنبهــة احملظــورة املوصوفــة يف دعــوى املدعــي العام.أ.هـــ وألن 
هــذه الشــهادة قرينــة قويــة تقــوي التهمــة بحــق املدعــى عليــه مبــا أســند 
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ــازة احلبــوب املنبهــة احملظــورة، فقــد جــاء فيهــا أن املدعــى  إليــه مــن حي
القابضــة،  الفرقــة  رجــال  والتخفــي، وتضليــل  االختبــاء  عليــه حــاول 
وأنــه كان خائفــًا ومرتبــكًا بشــدة، كمــا أن وجــود الكيــس الــذي 
يقــوي  املدعــى عليــه  نفــس مــكان جلــوس  احلبــوب احملظــورة يف  بــه 
التهمــة بعائديتهــا لــه، وممــا يقــوي التهمــة بحقــه أيضــًا وجــود ســابقة 
حيــازة مخــدرات مســجلة يف صحيفــة ســوابقه، وألن احليــازة مــع إنــكار 
املدعــى عليــه لهــا ال ميكــن واحلــال هــذه اجلــزم بقصــده منهــا ولكــن 
كبــر الكميــة املضبوطــة يف هــذه القضيــة وكونــه يتعاطــى املخــدرات 
يف الســابق قرينــة علــى أن قصــده مــن حيازتهــا الترويــج واالســتخدام 
الشــخصي، وألن القرائــن املذكــورة علــى قوتهــا ال تقــوى علــى إثبــات 
نصــاب  اكتمــال  لعــدم  بذلــك  إليــه  أســند  مبــا  عليــه  املدعــى  إدانــة 
الشــهادة ولكــون املضبوطــات لــم تضبــط بحوزتــه، وألن للمدعــى عليــه 
ســابقة مــن نفــس جنــس هــذه اجلرميــة، ولــكل مــا تقــدم مــن األســباب 
وتأسيســًا عليهــا فقــد حكمــت بــرد دعــوى املدعــي العــام بطلــب إثبــات 
إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة احلبــوب املنبهــة احملظــورة بقصــد الترويــج 
واالســتخدام الشــخصي وتطبيــق العقوبــة الــواردة يف املادتــن )56-38( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة بحقــه لعــدم كفايــة 
األدلــة، ووجهــت التهمــة القويــة للمدعــى عليــه بصحــة مــا نســب إليــه 
مــن حيــازة ســتمائة وخمســة وســتن حبــة مــن احلبــوب املنبهــة احملظــورة 
ذلــك  لقــاء  تعزيــره  وقــررت  الشــخصي  واالســتخدام  الترويــج  بقصــد 
بســجنه ملــدة ســنتن اعتبــارًا مــن تاريــخ توقيفــه وجلــده مائتــن وخمســن 
جلــدة علــى خمــس فتــرات متســاوية بــن الفتــرة واألخــرى مــا ال يقــل 
ــه قــرر  ــى املدعــى علي عــن أســبوع واحــد وبذلــك حكمــت وبعرضــه عل
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اعتراضــه علــى احلكــم بائحــة اعتراضيــة لــذا واســتنادًا إلــى املــواد 
)194-195( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة فســيتم تســليمه صــورة مــن 
احلكــم هــذا اليــوم وأفهــم أن مــدة االعتــراض ثاثــون يومــًا تبــدأ مــن 
ــة فــإن حقــه  ــم يقــدم الائحــة االعتراضي ــوم غــد فــإذا مضــت املــدة ول ي
يف طلــب االســتئناف يســقط وترفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف دون 
الئحــة اعتراضيــة خــال خمســة وأربعــن يومــًا مــن تاريخ النطــق باحلكم 
ففهــم ذلــك وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه علــى احلكــم بائحــة وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1433/11/24 هـــ
احلمــد اهلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الرابعــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بنجران املكلف الشــيخ/ 
.... برقــم 332044645 وتاريــخ 1433/12/27هـــ اخلــاص بدعوى املدعي 
العــام ضــد/..... يف قضيــة )مخــدرات( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار 
املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه والئحتــي االعتــراض وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم.
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رقم الصك:34168914 تاريخه :1434/03/23هـ 
رقم الدعوى :33664886

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34280557 تاريخه: 07/26/ 1434هـ  

مخــدرات- اشــتراك يف حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه- 
تداخــل احلــدود- تداخــل العقوبــات التعزيريــة- إقــرار- إدانــة- اكتفــاء 

ــة الســابقة. بالعقوب

1- جــاء يف اإلنصــاف )330/15(: » وإذا اجتمعــت حــدود هلل فيهــا قتــل.. 
إلخ«.

ولــو توجــه عليــه تعزيــرات علــى   « الكشــاف )14/ 113(:  2- جــاء يف 
إلــخ«. شــتى..  معــاص 

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه باالشــتراك يف حيــازة احلشــيش 
املخــدر بقصــد االســتعمال وتعاطيــه لــه ، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن 
واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
وباملقتضــى الشــرعي لقــاء تعاطــي احلشــيش املخــدر، حيــث إنــه قبــض 
علــى املدعــى عليــه ورفيقــه بعــد أن مت تفتيــش املركبــة التــي يســتقلونها 
فعثــر علــى قطعــة مــن احلشــيش املخــدر، أثبــت التقريــر الكيمــاوي 
الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش املخــدر، كمــا أقــر املدعــى 
عليــه أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام ودفــع بأنــه حوكــم 
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يف قضيــة مماثلــة وقعــت بعــد هــذه الدعــوى وحكــم عليــه فيهــا، اطلعــت 
احملكمــة علــى احلكــم الســابق فوجدتــه مطابقــًا ملــا ذكــره املدعــى 
عليــه، بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه 
بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت رد مطالبــة املدعــى العــام بإيقــاع العقوبــات 
املذكــورة ضــده لكــون احلــدود والتعازيــر تتداخــل إذا كانــت مــن 
جنــس واحــد ، وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه 

وقــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
أنــا .... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالدمــام بنــاء علــى املعاملــة الــواردة 
برقــم  احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  العــام  واالدعــاء  التحقيــق  هيئــة  مــن 
331294446 وتاريــخ 1433/7/9هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزائيــة بالدمــام برقــم 33664886 وتاريــخ 1433/7/9هـــ 
افتتحــت اجللســة يف يــوم الســبت 1434/3/21هـــ الســاعة الواحــدة وفيهــا 
قــدم املدعــي العــام دعــواه ونصهــا اآلتــي: بصفتــي مدعيــًا عامــًا بدائــرة 
ــى.... ســعودي اجلنســية  االدعــاء العــام لفــرع املنطقــة الشــرقية أدعــي عل
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم....  حيــث إنــه بتاريــخ 1429/5/7هـــ قبــض 
علــى املدعــى عليــه مــن قبــل دوريــات أمــن الطــرق علــى طريــق بقيــق 
مســتقلة(  أوراق  لــه  لـ)فــرزت  مرافقــًا  كان  عندمــا  الســريع  الدمــام 
علــى ســيارة وبتفتيــش املركبــة عثــر يف درج البــاب األميــن بــاب املرافــق 
علــى قطعــة تــزن )1.5( جرامــًا واحــدًا ونصــف اجلــرام أثبــت التقريــر 
إيجابيــة  1433/5/12هـــ  وتاريــخ   )........( رقــم  الشــرعي  الكيمــاوي 
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عينتهــا للحشــيش املخــدر املــدرج يف اجلــدول رقــم )ا( فئــة )أ( مــن اجلــداول 
املرفقــة بنظــام املخــدرات وباســتجواب املدعــى عليــه وزميلــه نفــى كل 
منهمــا حيازتــه للقطعــة املضبوطــة واعترفــا باســتخدامهما للحشــيش 
ــى ذلــك شــرعًا وقــد أضــاف أن القطعــة املضبوطــة  املخــدر وصادقــا عل
تخــص املدعــى عليــه وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهامــه باالشــتراك يف 
ــزن )1.5( جرامــًا واحــدًا ونصــف  ــازة قطعــة مــن احلشــيش املخــدر ت حي
اجلــرام بقصــد االســتعمال وتعاطيــه للحشــيش املخــدر وذلــك لألدلــة 
والقرائــن التاليــة:1- مــا جــاء يف أقــوال املدعــى عليــه ورفيقــه املنــوه 
ــة علــى الصفحــات رقــم )2-5( وإقــرار املدعــى عليــه املنــوه  عنهــا املدون
عنــه املصــدق شــرعًا املــدون علــى الصفحــة رقــم )7( مــن دفتــر التحقيــق 
املرفــق 2- تقريــر دوريــات أمــن الطــرق املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة 
رقــم )3( املتضمــن القبــض علــى املدعــى عليــه 3- محضــر التحريــز 
ــر  ــق املرفــق4- التقري ــر التحقي ــى الصفحــة رقــم )1( مــن دفت املــدون عل
الكيمــاوي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة رقــم )14( وبالبحــث 
عمــا إذا كان عليــه ســوابق جنائيــة لــم يعثــر لــه علــى ســوابق مســجلة إال 
ــه املدعــى  ــة ضــده وحيــث إن مــا أقــدم علي ــه ســبق رفــع دعــوى مماثل أن
عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه 
اســتنادًا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة واحلكــم عليــه مبــا يلــي: 1- عقوبــة الســجن الــواردة 
يف الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة )41( مــن النظــام 2 - منعــه مــن الســفر 
وفــق الفقــرة رقــم )1( مــن املــادة )56( مــن النظــام3- املقتضــى الشــرعي 
لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر هكــذا ادعــى وبعــرض الدعــوى علــى 
املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي العــام مــن قيامــي بتعاطــي احلشــيش 
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املخــدر واالشــتراك يف حيازتــه فذلــك صحيــح كلــه وقــد حكــم علــي 
ســتة  ملــدة  الســجن  الســكر وكذلــك  بحــد  1433/9/18هـــ  بتاريــخ 
أشــهًر لقــاء تعطــي احلشــيش املخــدر وتعاطيــه وذلــك بالقــرار الصــادر 
مــن هــذه احملكمــة برقــم 33415746 وتاريــخ 1433/9/19هـــ هكــذا 
أجــاب ثــم جــرى الرجــوع للمعاملــة فوجــدت علــى لفــة رقــم )14( تقريــر 
ــة املرســلة ملــادة  ــة العين كيمــاوي شــرعي رقــم )........( املتضمــن ايجابي
ذكــره  الــذي  القــرار  علــى  االطــاع  جــرى  كمــا  املخــدر  احلشــيش 
املدعــى عليــه فوجدتــه صــادر مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزئيــة 
بالدمــام وهــو مطابــق ملــا ذكــره املدعــى عليــه وجــرى إرفــاق صــورة منــه 
باملعاملــة فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي العــام وإجابــة املدعــى 
ــرة شــرعًا ومبــا أن  ــه املعتب ــه وإقــراره بالدعــوى وهــو بكامــل أهليت علي
هــذه القضيــة قبــل القضيــة احملكومــة لــدى فضيلــة رئيــس احملكمــة 
ونظــرًا ألن احلــدود تتداخــل كمــا نــص علــى ذلــك الفقهــاء فقــد ذكــر 
يف اإلنصــاف )ج 15/ص330( مــا نصــه: ) وإذا اجتمعــت حــدود هلل فيهــا 
قتــل اســتويف وســقط ســائرها بــا خــاف أعلمــه وإن لــم يكــن فيهــا 
قتــل فــإن كانــت مــن جنــس مثــل إن زنــى أو ســرق أو شــرب مــرارًا أجــزأ 
حــد واحــد وهــو املذهــب وعليــه األصحــاب ( كمــا أن التعازيــر تتداخــل 
فقــد ذكــر يف الكشــاف )ج 14/ص 113( مــا نصــه: ) 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 ( لــذا كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه باالشــتراك يف حيــازة قطعــة مــن احلشــيش املخــدر تــزن 
)1.5( جرامــًا واحــدًا ونصــف اجلــرام بقصــد االســتعمال كمــا ثبــت لــدي 
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تعاطيــه للحشــيش املخــدر وقــررت رد مطالبــة املدعــي العــام بإقامــة حــد 
املســكر علــى املدعــى عليــه وكذلــك العقوبــة املذكــورة يف الفقــرة 
)1( مــن املــادة )41( والفقــرة )1( مــن املــادة )56(  مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات لتداخــل احلــدود والتعازيــر. وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم كمــا قــرر املدعــي 
العامــة  الدعــوى  العــام االعتــراض علــى احلكــم واالكتفــاء بائحــة 
وأمــرت برفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق وصلــى 

ــا محمــد. حــرر يف 1434/03/23هـــ. ــى نبين اهلل وســلم عل
الســاعة  1434/6/26هـــ  االثنــن  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
الثامنــة افتتحــت اجللســة وفيهــا وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
وبرفقهــا  1434/5/29هـــ  يف   34/131988 برقــم  الشــرقية  باملنطقــة 
يف   34212748 برقــم  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  مــن  الصــادر  القــرار 
1434/5/14هـــ املتضمــن )لوحــظ أن فضيلتــه اكتفــى مبــا تقــرر يف 
حــق املدعــى عليــه يف قضيــة ســابقة مــن حكــم وهــذا محــل نظــر يتعــن 
بعــد إثبــات اإلدانــة تقريــر العقوبــة لقــاء احليــازة واالســتعمال ثــم يقــرر 
مــا يــراه بعــد ذلــك ملاحظــة مــا ذكــر وإكمــال الــازم ومــن ثــم إعــادة 
املعاملــة واهلل املوفــق( عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن هــذه القضيــة 
قدميــة حيــث كان القبــض علــى املدعــى عليــه بتاريــخ 1429/5/7هـــ ولــم 
يتــم إحالــة املعاملــة لدينــا إال بتاريــخ 1433/11/20هـــ وقــد صــدر القــرار 
املشــار إليــه أعــاه مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة بتاريــخ 1433/9/19هـــ 
بإدانــة املدعــى عليــه بحيــازة وتعاطــي احلشــيش وجلــده ثمانــن جلــدة حــد 
املســكر وســجنه ملدة ســتة أشــهر ومنعه من الســفر ملدة ســنتن كما أن 
كميــة احلشــيش التــي قــام بحيازتهــا يف هذه القضيــة التي لدي والقضية 



242

احملكومــة قليلــة جــدًا كمــا أنــه ال توجــد ســوابق للمدعــى عليــه وقــد 
حكــم عليــه مبوجــب املــادة )41( كمــا أن احلــدود تتداخــل كمــا نــص 
علــى ذلــك الفقهــاء فقــد ذكــر يف اإلنصــاف )ج 15/ص330( مــا نصــه: 
)وإذا اجتمعــت حــدود هلل فيهــا قتــل اســتويف وســقط ســائرها بــا خــاف 
أعلمــه وإن لــم يكــن فيهــا قتــل فــإن كانــت مــن جنــس مثــل إن زنــى أو 
ســرق أو شــرب مــرارًا أجــزأ حــد واحــد وهــو املذهــب وعليــه األصحــاب( 
وكذلــك التعازيــر تتداخــل فقــد ذكــر يف الكشــاف )ج 14/ص 113( 
مــا نصــه: ) 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 ( لــذا 
لــم يظهــر لــي ســوى مــا أجريتــه وأســأل اهلل لــي وألصحــاب الفضيلــة 
التوفيــق والســداد وأمــرت برفــع املعاملــة إلى محكمة االســتئناف وباهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. حــرر يف 1434/6/26هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم الثاثــاء  1434/08/16هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة العاشــرة والربــع وفيهــا وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية برقــم 341925476 يف 1434/08/08هـــ 
وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة األولــى برقــم 34280557 
ــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق  يف 1434/07/26هـــ املتضمــن املصادقــة عل
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 

1434/08/16هـ
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رقم الصك: 34789 تاريخه : 1433/11/23هـ   
رقم الدعوى :33673162

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34789 تاريخه:1434/1/03هـ   

مخــدرات- حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي- تطــرق االحتمــال إلــى 
دليــل اإلدانــة- صــرف النظــر عــن الدعــوى.

األصل براءة الذمة.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بعقوبــة  عليــه  واحلكــم  التعاطــي،  بقصــد  املخــدر  احلشــيش  بحيــازة 
الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
قطعــة  علــى  فيهــا  فعثــر  يقودهــا  التــي  الســيارة  تفتيــش  العقليــة، مت 
يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش، أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
إيجابيــة العينــة املرســلة ملــادة احلشــيش املخــدر، أنكــر أمــام احملكمــة 
مــا أســنده إليــه املدعــي العــام، القطعــة املضبوطــة صغيــرة ودون الــوزن 
وقــد ضبطــت باملقعــد اخللفــي يف ســيارة مســتأجرة، األصــل البــراءة ومــا 
قدمــه املدعــي العــام مــن بينــات ال ينهــض دليــًا موجبــًا لإلدانــة لتطــرق 
االحتمــال إليــه، قضــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي 
ــه  ــع املدعــى علي ــه وقــررت إطــاق ســراحه، قن العــام جتــاه املدعــى علي
باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، قــررت محكمــة االســتئناف 
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باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم.

باملدينــة  اجلزائيــة  أنــا.... يف احملكمــة  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
املنــورة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 33673162 وتاريــخ 1433/11/23 هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 332100222 وتاريــخ 1433/11/23 هـــ ففــي 
يــوم األربعــاء املوافــق 1433/12/29هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45: 10 
وفيهــا ادعــى املدعــي العــام ....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم.... علــى .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم....  عمــره 
25 ســنة قبــض عليــه بتاريــخ 1433/10/18هـــ قائــا يف حتريــر دعــواه 
إنــه باالطــاع علــى محضــر القبــض املعــد مــن قبــل دوريــات أمــن الطــرق 
باملدينــة املنــورة بتاريــخ 1433/10/18هـــ واملتضمــن أنــه أثنــاء عملهــم 
ــع الســريع مت اســتيقاف ســيارة .... مســتأجرة  ــق ينب ــى طري الرســمي عل
وبقيــادة املذكــور أعــاه حيــث مت تفتيــش الشــخص وعثــر معــه بداخــل 
الســيارة علــى قطعــة صغيــرة دون الــوزن يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش 
املخــدر فتــم القبــض عليــه وحتريــز املضبوطــات وباســتجوابه أقــر بصحة 
تعاطيــه  أو  بالســيارة  ملــا مت ضبطــه  الضبــط منكــرا حيازتــه  واقعــة 
للحشــيش املخــدر مــن الســابق وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
رقــم)2280 ك م(لعــام 1433هـــ الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم 
والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بصحــة املدينــة املنــورة إيجابيــة مســتخلص 
العينــة املضبوطــة مــع املتهــم املذكــور للقنب)احلشــيش املخــدر( وهــو مــن 
املؤثــرات العقليــة اخلاضعــة للرقابــة واملنــوه عنــه يف اجلــدول األول فئــة)أ( 
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التحقيــق  وانتهــى  املخــدرات  بنظــام مكافحــة  امللحقــة  اجلــداول  مــن 
إلــى اتهــام ....... بحيــازة قطعــة صغيــرة مــن احلشــيش املخــدر دون الــوزن 
بقصــد التعاطــي واملجــرم علــى ذلــك وفقــا للمــادة الثالثــة الفقــرة الثانيــة 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
ــة والقرائــن التاليــة 1-مــا  امللكــي رقــم/39 لعــام 1426هـــ وذلــك لألدل
ورد مبحضــر القبــض والتفتيــش واملرفــق لفــة رقــم)1( 2- مــا ورد يف 
الكيمائــي  بالتقريــر  ورد  3-مــا  رقــم)10(  لفــة  علــى  املدونــة  أقوالــه 
الشــرعي املرفــق لفــة رقــم )15( وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا ونظامــا أطلــب إثبــات مــا أســند إليــه 
واحلكــم عليــه بالعقوبــات التاليــة 1/عقوبــة الســجن األصليــة الــواردة 
يف الفقــرة رقــم)1( املــادة)41( 2/عقوبــة املنــع مــن الســفر التكميليــة 
الــواردة يف الفقــرة رقــم)1( املادة)56(أحضــر املتهم من الســجن وبســؤاله 
عمــا نســب إليــه أجــاب أعتــرف بواقعــة الضبــط وبالنســبة للحشــيش دون 
الــوزن التــي ضبطــت يف الســيارة يف املقعــد اخللفي ال أعلم عنها والســيارة 
مســتأجرة وأطلــب رد االتهــام املوجــه إلــي وبســؤال املدعــي العــام فيمــا 
إذا كان لديهــم ســوى مــا يف األوراق أجــاب نكتفــي مبــا قــدم مــن أدلــة 
ضمــن الئحــة االتهــام وعليــه وبنــاء علــى مــا جــاء بائحــة االتهــام والتــي 
انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام إلــى ســعودي اجلنســية عمــره 25ســنة 
بحيــازة قطعــة حشــيش مخــدر دون الــوزن بقصــد التعاطــي ولكــون 
مــا أقــدم عليــه فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا طلــب املدعــي 
العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه وفــق املادتــن1/41 و1/56 
ــه املتهــم حيــث  ــى مــا أجــاب ب ــاء عل مــن نظــام مكافحــة املخــدرات وبن
اعتــرف بواقعــة القبــض وأنكــر علمــه مبــا ضبــط مــن احلشــيش املخــدر 
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داخــل الســيارة املســتأجرة يف املقعــد اخللفــي وجــرى االطــاع علــى أقوالــه 
أمــام هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام فوجــدت ال تختلــف عــن أقوالــه أمــام 
احملكمــة ومبــا أن الدليــل املتوفــر يف هــذه الدعــوى هــي ضبــط احلشــيش 
ــل وحــده مــع  ــه لكــن هــذا الدلي ــي كانــت يف حوزت داخــل الســيارة الت
ــك  ــة وذل ــُا لإلدان ــًا موجب إنــكار املتهــم يف كل املراحــل ال ينهــض دلي
ألن القطعــة صغيــرة دون الــوزن وقــد ضبطــت يف املقعــد اخللفي والســيارة 
مســتأجرة وبالتالــي فالدليــل ال يســلم مــن تطــرق االحتمــال إليــه واألصــل 
البــراءة ومتســكا بهــذا األصــل لــذا حكمــت بصــرف النظــر عــن دعــوى 
املدعــي العــام ويكفــل املتهــم حلــن اكتســاب احلكــم الصفــة القطعيــة 
مــا لــم يكــن موقوفــا علــى ذمــة قضيــة أخــرى بــذا صــدر احلكــم وأفهــم 
حســب األصــول فقــرر املتهــم قناعتــه وقــرر املدعــي العــام اعتراضــه 
آلــه  نبينــا محمــد وعلــى  التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى  وبــاهلل  بائحــة 

وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/01/03 هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
باملدينة املنورة وبناء على املعاملة احملالة لنا من فضيلة رئيس احملكمة 
املنــورة برقــم 33673162 وتاريــخ 1433/11/23هـــ  اجلزائيــة باملدينــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 332100222 وتاريــخ 1433/11/23 هـــ ففــي 
يــوم الســبت املوافــق1434/02/16 هـــ وفيهــا جــرى االطــاع علــى القــرار 
رقــم 3423148 يف 1434/1/26هـــ الصــادر مــن محكمــة االســتئناف 
الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة مبكــة املكرمــة بتصديــق احلكــم الصــادر منــا 
بالقــرار رقــم 34789 يف 1434/1/3هـــ واملتعلــق باملتهــم )......( ولكــي ال 
يخفــى جــرى التهميــش وصلــى اهلل علــى ســيدنا ونبينــا محمــد وعلــى الــه 

وصحبــه حــرر يف 1434/2/16هـــ
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رقم الصك:33470208 تاريخه :1434/11/30هـ 
 رقم الدعوى :33675151

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3426143 تاريخه:1434/01/28هـ

مخــدرات- حيــازة حبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي وتعاطيهــا- إقــرار- 
إدانــة- عقوبــة بحدهــا األعلــى.

1- الشــريعة اإلســامية جــاءت بحفــظ الضروريــات اخلمــس ومنهــا 
حفــظ النفــس وحفــظ العقــل. 

2- املــادة )41( والفقــرة رقــم )1( مــن املــادة )56( مــن نظــام مكافحــة 
العقليــة. واملؤثــرات  املخــدرات 

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه طلــب إثبات إدانته بحيــازة حبوب 
بعقوبــة  لهــا، واحلكــم عليــه  التعاطــي وتعاطيــه  اإلمفيتامــن بقصــد 
الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة، قبــض علــى املدعــى عليــه بعــد أن ضبطــت حبــوب بيضــاء اللــون 
بداخــل كيــس نايلــون باجليــب األميــن للثــوب الــذي يرتديه،أثبــت التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي احتــواء العينــة املرســلة علــى مــادة اإلمفيتامــن، 
أقــر أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام بنــاء علــى مــا تقــدم 
حكمــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه بجميــع مــا نســب إليــه وقــررت 
ســجنه ملــدة ســنتن وجلــده تســع وســبعن جلــدة دفعــة واحــدة ومنعــه مــن 
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الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتن، عــارض املدعــى عليــه علــى احلكــم 
االســتئناف  محكمــة  قــررت  املعارضــة،  عــدم  العــام  املدعــي  وقــرر 

املوافقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا.... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 33675151 برقــم  املســاعد  جــدة  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1433/11/24هـــ املقيــدة باحملكمة برقــم 332097707 وتاريخ 
1433/11/23هـــ ففــي يــوم اإلثنــن املوافــق 1433/11/29هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30: 09 وفيهــا حضــر املدعــي العــام .... ســعودي اجلنســية 
حامــل بطاقــة أحــوال رقــم )....( واملكلــف بالعمــل لدينــا مبوجــب خطــاب 
قائــًا  دعــواه  وقــرر  1432/1/16هـــ  وتاريــخ   )........( رقــم  التكليــف 
أدعــى  العــام مبحافظــة جــدة  االدعــاء  بدائــرة  بصفتــي مدعيــًا عامــًا 
علــى، )53( عامــًا ، .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
)....(،املهنــة ســائق ، اعــزب ،غيــر متعلــم ، يقيــم مبحافظــة جــدة )....(، 
موقــوف بالســجن العــام مبحافظــة جــدة مبوجــب أمــر متديــد التوقيــف 
رقم........ يف 1433/11/13هـ ، استنادًا لتعميم صاحب السمو امللكي 
ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة رقــم)79425(، 
وتاريــخ 1432/12/20هـــ. املقبــوض عليــه بتاريــخ 1433/11/9هـــ ، مــن 
قبــل مكافحــة املخــدرات مبركــز جــدة اثــر ضبــط عــدد )8( ثمــان 
حبــات بيضــاء اللــون بداخــل كيــس نايلــون باجليــب األميــن للثــوب الــذي 
........لعــام  رقــم  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  اثبــت  وقــد  يرتديــه، 
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1433هـــ ، احتــواء عينــة احلبــوب املضبوطــة واملرســلة للتحليــل علــى مــادة 
اإلمفيتامــن املؤثــرة عقليــا ، املدرجــة باجلــدول رقــم )2( فئــة )ب( امللحــق 
بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة. وبســماع أقــوال املدعــى 
ــه لنوعــه  ــا مت ضبطــه بقصــد التعاطــي ، وبتعاطي ــه مل ــه أقــر بحيازت علي
ســابقًا. وانتهــى التحقيــق معــه إلــى توجيــه االتهــام اليــه بحيــازة )8( ثمــان 
ــًا بقصــد التعاطــي  ــرة عقلي ــى مــادة اإلمفيتامــن املؤث ــوي عل ــات حتت حب
وتعاطيــه لنوعهــا ســابقًا ، اســتنادًا للفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثالثــة مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، وذلــك لألدلــة والقرائــن 
املذكــورة مبلــف القضيــة وباالطــاع علــى ســوابقه تبــن وجــود ســت 
ســوابق مســجلة عليــه ، وهــي ســابقة: مخــدرات ،وســابقة: فعــل فاحشــة 
اللــواط ، وثــاث ســوابق: حيــازة واســتعمال مخــدرات ،وســابقة: حيــازة 
املخــدرات. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه وهــو بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم شــرعًا ومجــرم نظامــًا وفقــًا للمــادة الثالثــة 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ، فإننــي أطلــب إثبــات مــا 
أســند إليــه مــن اتهــام واحلكــم عليــه بالعقوبتــن األصليــة والتكميليــة 
التاليتــن: أواًل/ بالســجن لقــاء مــا أســند إليــه، اســتنادًا للفقــرة )1( مــن 
املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه. ثانيــًا/ منعــه 
مــن الســفر خلــارج اململكــة بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ عقوبتــه اســتنادًا 
املشــار  املخــدرات  نظــام مكافحــة  مــن   )56( املــادة  مــن   )1( للفقــرة 
ــم  ــي ل ــه لقــاء تعــدد ســوابقه الت ــة علي ــب تشــديد العقوب ــه. كمــا أطل إلي
تردعــه عقوباتهــا ، اســتنادًا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي نائــب وزيــر 
الداخليــة رقــم )93958/5/5/1( وتاريــخ 1429/8/23هـــ هكذا أدعى 
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وجــرى إحضــار املدعــى عليــه وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب 
قائــًا كل مــا ذكــره املدعــي العــام صحيــح جملــة وتفصيــًا فقــد قبــض 
علــّي وكان بحوزتــي عــدد )8( ثمــان حبــات حتتــوي علــى اإلمفيتامــن 
احملظــور واملؤثــر عقليــا وذلــك لقصــد اســتعمالي الشــخصي لها وصحيح 
ومــا ذكــره املدعــي العــام مــن أنــه ســبق وان تعاطيــت لنوعهــا مــن الســابق 
وقــد أقدمــت علــى ذلــك وأنــا مســلم واعلــم بــان ذلك محرم شــرعًا ومجرم 
نظامــًا وأنــا تائــب إلــى اهلل عــز وجــل ونــادم علــى هــذا الفعــل وأتعهــد 
بعــدم العــودة لفعلــي هكــذا أجــاب هــذا وقــد جــرى اطاعــي علــى أوراق 
املعاملــة وعلــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ........املرفــق باملعاملــة 
لفــة رقــم )21( ويتضمــن إيجابيــة احتــواء العينــة لإلمفيتامــن املؤثــر 
عقليــا كمــا جــرى اطاعــي علــى صحيفــة ســوابق املدعــى عليــه املرفقــة 
ــة باللفــة رقــم )20( املتضمنــة وجــود عــدد ســت ســوابق مســجلة  باملعامل
علــى املدعــى عليــه منهــا عــدد خمــس ســوابق يف املخــدرات فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا قــرره الطرفــان وملــا تضمنــه التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه بعاليــة فلمــا ســبق فقــد ثبــت لــدي إدانــة 
املدعــى عليــه املذكــور بعاليــه مبــا نســب إليــه مــن حيازتــه لعــدد )8( 
ثمــان حبــات حتتــوي علــى اإلمفيتامــن املؤثــر عقليــا لقصــد التعاطــي 
الشــخصي لهــا وتعاطيــه لنوعــه ســابقًا ومبــا أن مــا قــام بــه املدعــى عليــه 
يعــد عمــًا محرًمــا وفعــًا قبيًحــا يســتحق العقــاب عليــه وملــا يف تعاطــي 
حفظهمــا  عليــه  والواجــب  وعقلــه  اإلنســان  بنفــس  إضــرار  مــن  ذلــك 
والشــريعة اإلســامية جــاءت بحفــظ الضروريــات اخلمــس ومنهــا حفــظ 
النفــس والعقــل ولتعــدد ســوابق املدعــى عليــه وعــدم انزجــاره الســيما 
وأن منهــا ســوابق مماثلــة والنتشــار هــذه احملظــورات أوســاط املجتمــع 
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وهــذا يســتوجب األخــذ علــى ذلــك بحــزم ولكــون املدعــى عليــه يســتحق 
مــن   )  56  -41 ( للمادتــن  ووفًقــا  الشــرعية  للقواعــد  العقوبــة طبًقــا 
نظــام مكافحــة املخــدرات ومبــا أن املدعــى عليــه أظهــر التوبــة والنــدم 
والعــزم علــى عــدم العــودة لفعلــه وذلــك كلــه أمــر يلحــظ فلمــا ســبق فقــد 
حكمــت علــى املدعــى عليــه تعزيــرًا مبــا يلــي: أواًل: يســجن املدعــى عليــه 
ــا يف هــذه لقــاء مــا اســند  ملــدة ســنتن يحتســب منهــا مــا أمضــاه موقوًف
إليــه مــن احليــازة ولتعــدد ســوابقه وفقــا للمــادة رقــم )41( مــن النظــام 
املشــار إليــه ولتعميــم صاحــب الســمو امللكــي نائــب وزيــر الداخليــة 
رقــم 93958/5/5/1 يف 8/23/ 1429هـــ ثانيــا: مينــع املدعــى عليــه مــن 
الســفر خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ محكوميتــه ملــدة ســنتن وفقــا 
للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
املشــار إليــه ثالثــًا: يجلــد املدعــى عليــه تســع وســبعن جلــدة دفعــة واحــدة 
أمــام ملــئ مــن النــاس لقــاء تعاطيــه حلبــوب اإلمفيتامــن احملظــورة واملؤثــر 
عقليــا مــن الســابق وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي العــام 
عــدم معارضتــه كمــا قــرر املدعــى عليــه عــدم قناعتــه بــه طالبــا رفعــه 
ــة وجــرى النطــق باحلكــم  حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضي
يف يــوم االثنــن املوافــق 1433/11/29هـــ الســاعة 00: 10 وعلــى ذلــك 

جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.
احلمــد هلل  وحــده  وبعــد ففــي يــوم االثنــن  1434/02/25هـــ  افتتحــت 
اجللســة  يف متــام  الســاعة 12:00ظهــرًا بنــاء علــى عــود أوراق املعاملــة  مــن 
محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة  بخطابهــم  رقــم 34196461 
وتاريــخ 1434/02/12هـــ  مرفــق بهــا قــرار  تصديــق  احلكــم  علــى 
املدعــى عليــه  والصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة برقــم 3426143 
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وتاريــخ 28 /1434/01هـــ ونصــه بعــد املقدمــة ) وبدراســة القرار وصورة 
ضبطــه قررنــا  املوافقــة  علــى احلكــم  واهلل املوفــق  وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه  وســلم ( انتهــى ، لــذا جــرى إثباتــه 

وحتــى ال يخفــى وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد.
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رقم الصك:3414946 تاريخه :1433/11/27هـ 
 رقم الدعوى :33678573

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3431520 تاريخه: 1434/02/06هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش وحبوب محظــورة بقصد االجتار وتعاطيها- 
إثبــات بالشــهادة- إدانــة - إقامــة حــد املســكر - تعزيــر بالســجن واجللــد 

والغرامــة - إبعــاد عــن البــاد - صــرف نظــر .

نظــام  مــن  املــادة)56(  مــن   )2( والفقــرة   )38( املــادة  مــن   )1( الفقــرة 
العقليــة. واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بحيــازة احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة بقصــد االجتــار والتعاطــي 
وترويجهــا وتعاطيــه لهــا يف الســابق، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن 
واجللــد والغرامــة واملصــادرة واإلبعــاد عــن البــاد طبقــا لنظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، مت تفتيــش غرفتــه يف مقــر عملــه بإحــدى 
الــورش بعــد ورود معلومــات عــن ترويجــه للمخــدرات فعثــر فيهــا علــى 
الكميــة املضبوطــة مــن احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة، أثبــت 
التقريــر الكيمــاوي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش املخــدر 
أقــر أمــام احملكمــة بحيــازة مــا ضبــط معــه بقصــد  واإلمفيتامــن، 
التعاطــي وأنكــر قصــد االجتــار، طلبــت احملكمــة مــن املدعــي العــام 
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تقــدمي بيناتــه وقــررت ســماع شــهادة شــهود محضــر القبــض فشــهدوا مبــا 
يثبــت الدعــوى، قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه بحيــازة احلشــيش 
وقــررت  لهمــا  وتعاطيــه  الترويــج  بقصــد  احملظــورة  واحلبــوب  املخــدر 
جلــده ثمانــن جلــدة حــد املســكر علنــا يف مــكان عــام وســجنه ملــدة 
أربــع ســنوات وجلــده أربعمائــة جلــدة مفرقــة علــى ثمــان دفعــات وتغرميــه 
مبلــغ خمســة آالف ريــال وإبعــاده عــن البــاد بعــد انتهــاء محكوميتــه 
كمــا قضــت بصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي العــام مصــادرة أجهــزة 
اجلــوال العائــدة لــه، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام 

عليه،قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي  أنــا....  لــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالقطيــف بنــاء علــى املعاملــة احملالــة إلــي مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 
دائــرة  رئيــس  بكتــاب  والــواردة  يف1433/11/27هـــ   33678573
التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة القطيــف ذي الرقم هـــ ق3324/2/4 
يف 1433/11/27ه حضــر املدعــي العــام مبوجــب كتــاب التكليــف 
رقــم وادعــى علــى احلاضــر معــه مينــي اجلنســية واملقيــم يف البــاد مبوجــب 
رخصة اإلقامة رقم  قائًا يف دعواه إنه بتاريخ 1433/10/25هـ توفرت 
معلومــات لرجــال مكافحــة املخــدرات عــن قيــام املدعــى عليــه بترويــج 
احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة ويســتخدم جوالــه ذي الرقــم )....( 
ومت الرصــد بعــد املراقبــة ألشــخاص مشــبوهن يتــرددون مبقــر عملــه 
بإحــدى ورش صفــوي فتــم أخــذ اإلذن بتفتيــش مقــره وبدخــول غرفتــه 
التــي بالورشــة عثــر علــى قطعتــن ســمراء اللــون بلــغ وزنهــا )367.6( 
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ثاثمائــة وســبعة وســتن جرامــًا وســتة مــن العشــرة مــن اجلــرام كمــا عثــر 
علــى )1700( ألــف وســبعمائة حبــة وعلــى جوالــن أحدهمــا .... واآلخــر 
ــوع .... ويحمــل الرقــم املصنعــي )....( وأقــر أمــام الفرقــة القابضــة  مــن ن
ــج  ــه لغــرض التروي ــد ل ــه عائ صحــة واقعــة الضبــط وأن مــا وجــد بحوزت
وأنــه يقــوم بترويــج املخــدرات منــذ فتــرة داخــل صفــوى وأثبــت التقريــر 
ــة الســموم  الكيمــاوي الشــرعي الصــادر مــن املركــز اإلقليمــي ملراقب
باملنطقــة الشــرقية رقــم )3895 ك ش (وتاريــخ 1433/11/3هـــ إيجابيــة 
العينتــن ملــادة احلشــيش املخــدر وإيجابيــة احلبــوب ملــادة اإلمفيتامــن وقــد 
انتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام إليــه بحيــازة قطعتــن مــن احلشــيش 
مــن  وســتة  جرامــًا  وســتن  وســبعة  ثاثمائــة   )367.6( تزنــان  املخــدر 
العشــرة مــن اجلــرام لقصــد االجتــار والتعاطــي وترويجــه املخــدرات يف 
الســابق وحيــازة مــا عــدده )1700( ألــف وســبعمائة حبــة كبتاجــون 
مخــدر لقصــد االجتــار والتعاطــي وتعاطيــه احلشــيش املخــدر واحلبــوب 
احملظــورة 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 
اآلتــي: أواًل: إثبــات مــا أســند إليــه وفــق الفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم 
ــه  ــة واحلكــم علي ــرات العقلي )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤث
مبــا يلــي: 1- بعقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة الــواردة يف الفقــرة )1( 
مــن املــادة )38( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات ووفقــًا للفقــرة رقــم 
األشــد  العقوبــة  تطبيــق  بشــأن  النظــام  ذات  مــن  املــادة)62(  مــن   )1(
والتشــديد عليــه كــون مــن نــوع املضبــوط حبــوب منبهــه وفــق الفقــرة ) 
2/ج( مــن املــادة رقــم )38( مــن النظــام واســتنادا لبرقيــة صاحــب الســمو 
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امللكــي وزيــر الداخليــة رقــم )2/8346/5/1ش( وتاريــخ 1429/2/8هـــ 
)56(مــن  املــادة  مــن   )2( رقــم  الفقــرة  وفــق  البــاد  عــن  2-إبعــاده 
النظــام ثانيــًا: مصــادرة جهــازي اجلــوال املضبــوط معــه وشــريحته ذي 
الرقــم )....( املوصــوف يف قــرار االتهــام الســتخدامها يف اجلرميــة وفقــا 
للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )53( مــن ذات النظــام و عــدم صــرف 
الشــريحة لنفــس املدعــى عليــه وفقــا لتعميــم صاحــب الســمو امللكــي 
وزيــر الداخليــة رقــم )9798( وتاريــخ 9-1428/2/10هـــ هــذا مــا ادعــى 
بــه وبعرضــه علــى املدعــى عليــه وبســؤاله عنــه أجــاب قائــًا مــا ذكــره 
املدعــي العــام يف دعــواه ضــدي مــن اتهامــي بحيــازة احلشــيش وحيــازة 
العــدد الــذي ذكــر مــن احلبــوب احملظــورة لقصــد الترويــج واالجتــار 
غيــر صحيــح والصحيــح أنــي حزتــه لقصــد التعاطــي فقــط ومــا ذكــره 
مــن أنــي أتعاطــى احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة صحيــح هــذا مــا 
أجــاب بــه وبــرده علــى املدعــي العــام أفــاد قائــًا الصحيــح مــا جــاء يف 
دعــواي هــذا مــا أجــاب بــه وبســؤاله عــن بينتــه علــى طبقهــا أجــاب قائــًا 
بينتــي مــا جــاء يف أوراق املعاملــة ولــدي شــهود الفرقــة القابضــة ومســتعد 
بإحضارهــم يف اجللســة القادمــة هــذا مــا أجــاب بــه وبالرجــوع إلــى أجوبــة 
املدعــى عليــه عــن أســئلة التحقيــق املرفقــة باملعاملــة باللفــة رقــم 9-10 لــم 
أجــد فيــه مزيــدًا علــى مــا أجــاب بــه املدعــى عليــه وبالرجــوع إلــى محضــر 
امللــف  مــن   12-11 رقــم  الصحيفــة  علــى  املــدون  والتفتيــش  الضبــط 
ــة باللفــة رقــم 1 لــم أجــد فيــه مــا يعضــد دعــوى االدعــاء  املرفــق باملعامل
العــام ســوى إقــرار املدعــى عليــه أمــام الفرقــة القابضــة بــأن مــا حــازه إمنــا 
كان لغــرض الترويــج وقــد جــرى االطــاع علــى التقريــر الكيميائــي 
ملــا  العــام ووجدتــه مطابقــًا  املدعــي  دعــوى  إليــه يف  املشــار  الشــرعي 
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عطــف عليــه ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وبســؤال املدعــي العــام 
عــن بينتــه علــى طبــق دعــواه أحضــر للشــهادة وأدائهــا الســعودي بالســجل 
ــم  ــًا أشــهد هلل العظي ــه شــهد قائ ــي رقــم ......... وبســؤاله عمــا لدي املدن
ــت مــع الفرقــة  ــه هــذا احلاضــر كن ــى املدعــى علي ــوم القبــض عل ــه ي بأن
وقــد ضبطــت مــع الفرقــة احلبــوب واحلشــيش املخــدر يف حــوزة املدعــى 
عليــه وأنــا مــن قــام بعدهــا وقــد اعتــرف أمامــي بــأن احلبــوب واحلشــيش لــه 
وأنــه يقــوم بتصريفهــا عــن طريــق البيــع هــذا مــا شــهد بــه كمــا أحضــر 
للشــهادة وأدائهــا .... الســعودي بالســجل املدنــي رقــم.... وبســؤاله عمــا 
لديــه شــهد قائــًا أشــهد هلل العظيــم أنــي كنــت ضمــن الفرقــة القابضــة 
التــي قبضــت علــى املدعــى عليــه هــذا احلاضــر وقــد حتــدث لــي شــخصيًا 
وذكــر أن املضبوطــات لشــخص آخــر وأنــه يقــوم بترويجهــا لــه هــذا مــا 
شــهد بــه وبعــرض الشــاهدين وشــهادتهما علــى املدعــى عليــه أفــاد قائــًا 
أمــا الشــهود فــا أعرفهمــا وأمــا شــهادتهما فغيــر صحيحــة والصحيــح 
مــا ذكرتــه يف إجابتــي عــن الدعــوى هــذا مــا أفــاد بــه وقــرر املدعــى 
عليــه قائــًا لقــد تعاونــت مــع فرقــة مكافحــة املخــدرات وأرشــدتهم 
إلــى مروجــن للمخــدرات داخــل الســجن وخارجــه وقــد شــاركت يف 
ضبــط أحــد العمليــات هــذا مــا قــرره وقــرر كل واحــد مــن الشــاهدين 
قائــًا إننــي أشــهد أنــه تعــاون معنــا يف ضبــط أحــد عمليــات الترويــج 
هــذا مــا قــرره كل واحــد منهمــا وأضــاف الشــاهد رامــي قائــًا لقــد 
ــع املخــدر هــذا مــا أضافــه  ــه ذوه ببي ــزل يقــوم في أرشــدنا إلــى كــذا من
وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه مزيــد بينــة علــى مــا قــدم أجــاب قائــًا 
إننــي أكتفــي مبــن أحضــرت وبســؤاله عــن املعدلــن لشــاهديه أحضــر 
كًا مــن ....الســعودي بالســجل املدنــي رقــم....  و.... بالســجل املدنــي 
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رقــم.... وبســؤالهما عمــا لديهمــا أفــاد كل واحــد منهمــا قائــًا إننــي 
أعــرف الشــاهدين هذيــن احلاضريــن وهمــا ثقتــان وعــدالن ومــن أهــل 
الصــاة ولــو شــهدا علــي لقبلــت شــهادتهما هــذا مــا أفــاد بــه كل واحــد 
منهمــا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه 
بــأن مــا حــازة مــن احلبــوب واحلشــيش إمنــا كان لغــرض االســتعمال وأنــه 
يتعاطــى احلبــوب احملظــورة واحلشــيش املخــدر وألن احلبــوب احملظــورة 
مــن جنــس احلشــيش املخــدر وإلنــكاره مــا نســبه لــه املدعــي العــام مــن 
حيازتــه ملــا ذكــر لقصــد االجتــار والترويــج وملــا أحضــره املدعــي العــام 
مــن البينــة املعدلــة والتــي تضمنــت شــهادتها أن حيــازة املدعــى عليــه ملــا 
ضبــط معــه إمنــا كان لغــرض الترويــج وألن بينــة املدعــي العام لم تتضمن 
الشــهادة علــى املدعــى عليــه باســتخدامه لهواتفــه يف مــا نســب لــه وبنــاء 
ــة والثاثــن مــن نظــام مكافحــة  ــى الفقــرة األولــى مــن املــادة الثامن عل
املخــدرات وبنــاء علــى الفقــرة الثانيــة مــن املــادة السادســة واخلمســن مــن 
ذات النظــام ولعــدم وجــود ســوابق جنائيــة علــى املدعــى عليــه ولكونــه 
مــن خــارج البــاد لــذا وجلميــع مــا تقــدم ثبــت لــدي حيــازة املدعــى عليــه 
ملــا وصفــه املدعــي العــام يف دعــواه مــن املخــدرات بالقــدر الــذي ذكــره 
لغــرض الترويــج وقيــام املدعــى عليــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر واحلبــوب 
احملظــورة وقــررت أواًل جلــد املدعــى عليــه ثمانــن جلــدة حــد املســكر 
أربــع ســنوات  مــدة  املدعــى عليــه  ثانيــًا ســجن  عــام  مــكان  علنــًا يف 
يحتســب منهــا مــدة إيقافــه بســبب هــذه القضيــة وجلــده أربعمائــة جلــدة 
مفرقــة علــى ثمــان دفعــات كل دفعــة عــدد خمســن جلــدة بــن كل 
دفعــة وأخــرى مــدة أســبوعن وتغرميــه خمســة آالف ريـ5000ـــال تــودع 
يف بيــت مــال املســلمن وتصــرف يف مصــارف املســلمن العامــة ثالثــًا 



259

صــرف املدعــي العــام عــن طلبــه مبصــادرة مــا ضبــط مــع املدعــى عليــه 
مــن أجهــزة جــوال ومبــا ذكــر حكمــت وأفهمتــه بإبعــاده مــن البــاد 
بعــد تنفيــذ احلكــم عليــه وال يســمح لــه بالعــودة إليهــا إال فيمــا تقضــي بــه 
تعليمــات احلــج والعمــرة وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن اعتــرض عليــه 
املدعــي العــام وطلــب اســتئنافه دون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وقنــع بــه 
املدعــى عليــه وســيتم بعــث كامــل املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيق 
احلكــم حســب املتبــع وللبيــان حــرر يف 1434/1/18هـــ وصلى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد لقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بالدمــام بكتــاب فضيلــة رئيســها رقــم 34236937 يف 1434/2/13هـــ 
املقيــدة يف هــذه احملكمــة 34396793 يف 1434/2/17هـــ واحملالــة مــن 
فضيلــة الرئيــس وبرفقهــا إعــام احلكــم الصــادر منــي برقــم 3414946 
يف 1434/1/18هـــ وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة 
اجلزائيــة الثانيــة رقــم 3431520 يف 1434/2/6هـــ ونصــه بعــد املقدمــة 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 
قاضــي  وتوقيعــه  ختمــه  اســتئناف....  قاضــي  1434/2/6هـــ  يف  حــرر 
أ.هـــ  وتوقيعــه  ختمــه   .... الدائــرة  رئيــس  وتوقيعــه  ختمــه  اســتئناف.... 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل وللبيــان حــرر يف 1434/2/18هـــ وصل

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
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رقم الدعوى :33684837

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34235696   تاريخه: 1434/06/10هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش بقصــد التعاطــي وتعاطيــه وتســتر علــى 
مصــدره- حــد املســكر - إقــرار- إدانــة - التعزيــر بالســجن واملنــع مــن 

الســفر- عــدم التعزيــر علــى الســوابق.

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

ادعــى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه بإدانتــه بحيــازة احلشــيش املخــدر 
بقصــد التعاطــي وتعاطيــه لــه وتســتره علــى مصــدر مــا ضبــط معــه، 
واحلكــم عليــه بإقامــة حــد املســكر لتعاطيــه احلشــيش املخــدر وبعقوبــة 
الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة مــع تشــديد العقوبــة بحقــه لكثــرة ســوابقه وحيث إنــه مت تفتيش 
الســيارة التــي يقودهــا فعثــر فيهــا علــى قطعــة مــن احلشــيش املخــدر، 
وأثبت التقرير الكيميائي الشــرعي إيجابية القطعة املرســلة للحشــيش 
املخــدر ، كمــا أقــر أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام مــن 
احليــازة والتعاطــي وأنكــر التســتر،  وقضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى 
عليــه بتعاطــي احلشــيش املخــدر وحيازتــه بقصــد التعاطــي وقــررت جلــده 
حــد شــرب املســكر ثمانــن جلــدة وســجنه ملــدة ثمانيــة أشــهر ومنعــه 
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مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتن، وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم 
وعــارض املدعــي العــام عليــه، وقــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة 

علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا.... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33684837 وتاريــخ 1433/11/30 هـــ املقيــدة 
يــوم  وتاريــخ 1433/11/30 هـــ ففــي  برقــم 332157749  باحملكمــة 
 11  :45 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/01/25  األحــد 
 )21( العمــر  مــن  البالــغ   ،.........  / ........علــى  العــام  املدعــي  وادعــى 
عاًمــا، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....................( 
أعــزب ، متعلــم ، متســبب ، يقيــم مبدينــة الريــاض ، أوقــف بتاريــخ 
1433/10/21هـــ وأحيــل إلــى شــعبة ســجن امللــز مبوجــب أمــر اإلحالــة 
ومتديــد التوقيــف رقــم )........( وتاريــخ 1433/10/24هـــ اســتنادًا لبرقيــة 
ســمو ولــي العهــد وزيــر الداخلية رقم )79452( وتاريــخ1432/12/20 هـ 
لوجــود ســابقتي مخــدرات مســجلة عليــه عــام 1431هـــ بقولــه انــه بتاريــخ 
1433/10/21هـــ قبــض علــى املذكــور مــن قبــل إحــدى فــرق دوريــات 
األمــن أثنــاء قيــام الفرقــة بعملهــا حيــث شــاهدت ســيارة مــن نــوع )......( 
حتمــل اللوحــة رقــم ).........( بقيــادة املذكــور ولاشــتباه بــه مت اســتيقافه 
وبتفتيــش الســيارة وجــد فــوق طبلــون الســيارة قطعــة يشــتبه أن تكــون 
مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )0,1( عشــر اجلــرام واعتــرف املذكــور 
لــدى الفرقــة القابضــة بأنهــا تعــود لــه بقصــد االســتعمال الشــخصي. 
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وقــد أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز مراقبــة 
الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية املرفــق رقــم )........( لعــام 1433هـ 
ايجابيــة القطعــة املضبوطــة للحشــيش وهــو مــن املــواد املخــدرة املدرجــة 
باجلــدول رقــم )1( فئــة )1( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات 
العقلية. وبســماع اقواله االولية اعترف بحيازته لقطعة احلشــيش املخدر 
املضبوطــة بقصــد التعاطــي ، وبتعاطيــه احلشــيش املخــدر وأن آخــر مــرة 
تعاطــى فيهــا قبــل أســبوع ، ولــم يــدِل مبعلومــات عــن مصــدر مــا ضبــط 
وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لـــ/ بحيــازة قطعــة 
مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )0,1( عشــر اجلــرام بقصــد التعاطــي 
وتعاطيــه احلشــيش 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 ضبــط املعاقــب 
تضمنــه  1-مــا  التاليــة:-  والقرائــن  لألدلــة  وذلــك  شــرعًا.  ذلــك  علــى 
ــى اللفــة  ــه املــدون عل ــوه عن ــة املن ــه األولي اعترافــه مبحضــر ســماع أقوال
رقــم )8(. 2-مــا تضمنــه محضــر القبــض املنــوه عنــه املــدون علــى اللفــة 
رقــم )1(. 3-مــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق لفــه رقــم 
)13 (. وببحــث ســوابقه تبــن ان عليــه أربــع ســوابق األولــى والثانية حيازة 
واســتعمال مخــدرات والثالثــة اقامــة عاقــة غيــر شــرعية والرابعــة شــرب 
املسكرات. وحيث إن ما أقـــدم علـــيه الـــمذكور فـــعل مـــحرم ومـــعاقب 
عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم 
عليــه باآلتــي: 1-بعقوبــة تعزيريــة بحقــه اســتنادا للفقــرة األولــى مــن 
املــادة )41 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة لقــاء مــا 
أســند إليــه 2-بحــد املســكر لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر. 3-تشــديد 
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العقوبــة بحقــه لكثــرة ســوابقه اســتنادًا لبرقيــة صاحــب الســمو امللكــي 
نائــب وزيــر الداخليــة رقــم )93958/5/5/1( وتاريــخ 1429/8/23هـــ4-
منعــه مــن الســفر إلــى خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة الســجن 
إليــه.  املشــار  النظــام  مــن   )56( املــادة  مــن   ) األولــى   ( للفقــرة  وفـــقًا 
5-بعقوبــة تعزيريــة بحقــه لقــاء تســتره علــى مصــدر مــا ضبــط هــذه 
دعــواي وبعــرض الدعــوى عليــه أجــاب قائــًا إن مــا ذكــره املدعــي العــام 
يف دعــواه كلــه صحيــح جملــة وتفصيــا فقــد وجــد بحيازتــي قطعــة 
مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا )0,1( عشــر اجلــرام بقصــد التعاطــي 
فقــط وقــد كنــت أتعاطــى احلشــيش قبــل أن يقبــض علــي بأســبوع وامــا 
املصــدر الــذي كان يزودنــي فهــو رقــم جوالــه وهــو ســاكن يف احلــي 
الــذي أســكن فيــه املخطــط ........قريــب جــدا مــن شــارع ........هكــذا 
ــة فوجــدت بــن طياتهــا محضــر  ــى املعامل أجــاب وقــد جــرى الرجــوع إل
القبــض والتقريــر الكيميائــي الشــرعي وبطاقــة الســوابق فوجدتهــا 
كمــا ذكــر املدعــي العــام فبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة 
املتضمنــة إقــراره مبــا نســب إليــه وملــا جــاء يف محضــر القبــض والتقريــر 
الكيميائــي الشــرعي وحيــث قــام املدعــى عليــه بالكشــف عــن املصــدر 
وملــا جــاء يف املــواد)41- 56( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة املشــار إليهــا أعــاه وملــا قــرره مــن نــدم وتوبــة عليــه فقــد ثبــت 
لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة قطعــة مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا 
)0,1( عشــر اجلــرام بقصــد التعاطــي وتعاطيــه احلشــيش املخــدر املجــرم 
واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  )الثالثــة(  املــادة  مبوجــب 
العقليــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ 
وحكمــت بســجنه ملــدة ثمانيــة أشــهر اعتبــارا مــن تاريــخ إيقافــه وجلــدة 
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مائــة وعشــرين جلــده مفرقــة علــى ثــاث دفعــات بن كل دفعــة واألخرى 
مــدة ال تقــل عــن أســبوعن وكل دفعــة أربعــن جلــده لقــاء تعــدد ســوابقه 
وجلــده حــد شــرب املســكر وهــي ثمانــن جلــدة ومنعــه مــن الســفر 
للخــارج ملــدة ســنتن بعــد انتهــاء محكوميتــه وبعــرض احلكــم عليــه قنــع 
ــز احلكــم بــدون الئحــة  ــب متيي ــه و قــرر املدعــي العــام االعتــراض وطل ب
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف 1434/01/25هـــ 
املوافق1434/05/07هـــ  الثاثــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة 11:30 وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
رقــم  الثالثــة  اجلزائيــة  الدائــرة  قــرار  وبرفقهــا  بالريــاض  االســتئناف 
ــه بدراســة القــرار وصــورة  34190096 يف 1434/4/16هـــ املتضمــن ان
ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا باألكثريــة إعادتهــا ملاحظــة مــا يلــي/ 
ــده لقــاء  ــة وعشــرين جل ــده مائ ــه بجل ــى املدعــى علي ــه عل حكــم فضيلت
تعــدد ســوابقه وهــذا يف غيــر محلــه فســوابقه التــي عليــه قــد حكــم 
عليــه فيهــا وأخــذ جــزاءه عليهــا فــا يعــاد عليــه احلكــم فيهــا مــرة أخــرى 
فعلــى فضيلتــه إعــادة النظــر يف ذلــك ثانيــا/ يوجــد نقــص يف صــورة 
ضبــط القــرار وهــو أول الدعــوى يتعــن إرفــاق هــذا النقــص أ.هـــ عليــه 
أجيــب أصحــاب الفضيلــة أنــي ولوجاهــة مــا ذكــروا فقــد رجعــت عمــا 
حكمــت بــه بخصــوص اجللــد ومت اتخــاذ الــازم حيــال املاحظــة الثانيــة 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف 1434/05/07 هـــ .
احلمــدهلل وحــده وبعــد ففــي يــوم الثاثــاء 27 /1434/6 هـــ فتحت اجللســة 
الســاعة الواحــدة إال ربــع وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 



265

 34235696 رقــم  الثانيــة  اجلزائيــة  الدائــرة  قــرار  وبرفقهــا  بالريــاض 
ــى اهلل  ــى احلكــم وصل وتاريــخ 1434/6/10 هـــ املتضمــن املصادقــة عل

وســلم علــى نبينــا محمــد .
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 رقم الصك:345917 تاريخه :1434/01/07هـ 
رقم الدعوى :33685113

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3430812 تاريخه:1434/02/05 هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش وحبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي - تســتر 
علــى مصدرهــا- حيــازة مســكر بقصــد االســتعمال- هــروب مــن رجــال 
األمــن- إقــرار- إدانــة - التعزيــر باجللــد  والســجن واملنــع مــن الســفر.

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

مخــدر  حشــيش  بحيــازة  عليــه  املدعــى  ضــد  العــام  املدعــي  ادعــى 
مســكر  وحيــازة  التعاطــي  بقصــد  احملظــورة  البــرازوالم  وحبــوب 
بقصــد االســتعمال وتســتره علــى مصــدر وهروبــه مــن الفرقــة القابضــة، 
واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وعقوبــة تعزيريــة علــى باقــي التهــم، حيــث 
إنــه مت تفتيــش ســيارة املدعــى عليــه بعــد ارتطامهــا بجــدار أحــد املنــازل 
أثنــاء هروبــه مــن رجــال األمــن فعثــر فيهــا علــى حشــيش مخــدر وحبــوب 
االلبــرازوالم احملظــورة وقــارورة مســكر و أثبــت التقريــر الكيميائــي 
البــرازوالم  املخــدر ولعقــار  للحشــيش  إيجابيــة املضبوطــات  الشــرعي 
وللكحــول، كمــا أقــر املدعــى عليــه أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه 
املدعــي العــام ، فقضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه بجميــع ما نســب 
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إليــه وقــررت ســجنه ملــدة ثمانيــة أشــهر ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة 
مــدة ســنتن وجلــده مائــة جلــدة مفرقــة علــى فترتــن لقــاء بقيــة التهــم 
املنســوبة لــه، وقنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام عليــه، 

ــى احلكــم. ــة املصادقــة عل وقــررت محكمــة االســتئناف باألكثري

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا.... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33685113 وتاريــخ 1433/11/30 هـــ املقيــدة 
يــوم  وتاريــخ 1433/11/30 هـــ ففــي  برقــم 332159206  باحملكمــة 
 01  :00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/01/07هـــ  األربعــاء 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام وادعــى علــى .... البالــغ مــن العمــر) 29 ( 
ــة رقــم )....(  ــة الوطني عامــًا، .... ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة الهوي
أعــزب، متعلــم، متســبب، يقيــم يف مدينــة الريــاض، أوقــف بتاريــخ 
1433/10/19هـــ وأحيــل إلــى شــعبة ســجن امللــز مبوجــب أمــر إحالــة 
ــة  ــخ 1433/10/23هـــ اســتنادًا لبرقي ــد توقيــف رقــم )........( وتاري ومتدي
الــوزراء وزيــر الداخليــة رقــم  نائــب رئيــس مجلــس  ســمو ولــي العهــد 
)79425( وتاريــخ 1432/12/20هـــ لوجــود ســابقه مخــدرات مســجلة 
بحقــه عــام 1432هـــ. حيــث إنــه بتاريــخ 1433/10/19هـــ، قبــض علــى 
املذكــور مــن قبــل إحــدى فــرق دوريــات األمــن مبنطقــة الريــاض أثنــاء 
قيــام الفرقــة بعملهــا حيــث شــاهدت ســيارة مــن نــوع )...( حتمــل اللوحــة 
رقــم )....( وعنــد طلــب إثباتــه ارتكــب الفــرار داخــل احلــي ممــا أدى إلــى 
ارتطامه بجدار منزل ورصيف، وبتفتيش الســيارة عثر على ســيجارتن 
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ملفوفتــن تزنــان جميعــًا )1.8( جرامــًا واحــدًا وثمانيــة أعشــار اجلــرام، 
يشــتبه أن يكــون تبغهمــا مخلوطــًا باحلشــيش املخــدر، وعــدد )2( حبتــن 
مــن نــوع )زنكــس(، كمــا عثــر علــى قــارورة مــاء ســعة )0.33( لتــر 
بهــا النصــف مــن ســائل يحتمــل أن يكــون مــن العــرق املســكر. وقــد 
مراقبــة  مركــز  مــن  الصــادر  الشــرعي  الكيميائــي  التقريــر  أثبــت 
الســموم والكيميــاء الطبيــة الشــرعية بالريــاض املرفــق رقــم )........( 
وهــو  للحشــيش  الســيجارتن  تبــغ  مســتخلص  ايجابيــة  لعــام 1433هـــ 
مــن املــواد املخــدرة املدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة ) أ ( امللحــق بنظــام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، وايجابيــة احلبتــن املضبوطتــن 
لعقــار اإللبــرازوالم وهــو مــن املــواد املدرجــة باجلــدول رقــم )2( فئــة ) د ( 
ــة  ــة عين ــة وإيجابي امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقلي
الســائل املضبــوط يف القــارورة ملــادة الكحــول بنســبة )37%(. وبســماع 
أقوالــه األوليــة اقــر بحيــازة مــا ضبــط معــه بقصــد التعاطــي، ولــم يــدل 
مبعلومــات عــن مصــدر مــا ضبــط. وقــد أســفرت إجــراءات التحقيــق 
عــن توجيــه االتهــام لــــــ/ بحيــازة ســيجارتن مخلــوط تبغهمــا باحلشــيش 
اجلــرام  أعشــار  وثمانيــة  واحــد  جرامــًا   )1.8( جميعــًا  تزنــان  املخــدر 
و)2( حبتــن حتمــان عامــة )الزنكــس( احملظــورة االيجابيــة لعقــار 
اإللبــرازوالم بقصــد التعاطــي املجــرم مبوجــب املــادة )الثالثــة( مــن نظــام 
امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة 
رقــم)م/39( وتاريــخ 1426/7/8هـــ وحيــازة مســكر بقصــد الشــرب 
وتســتره علــى مصــدر وهروبــه مــن الفرقــة القابضــة املعاقــب علــى ذلــك 
شــرعًا. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1. مــا تضمنــه اعترافــه مبحضــر 
ــى اللفتــن رقــم )....( ورقــم  ــه املــدون عل ــوه عن ــة املن ــه األولي ســماع أقوال
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)....( 2. مــا تضمنــه محضــر القبــض املنــوه عنــه املرفــق لفــه رقــم )1( 
3.مــا تضمنــه التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــة 
رقــم )....( وببحــث ســوابقه اتضــح وجــود ثــاث ســوابق مســجله عليــه 
األولــى حيــازة واســتعمال مخــدرات والثانيــة حيــازة مخــدرات والثالثــة 
حيــازة واســتعمال مخــدرات وتســتر علــى مــروج. وحيــث إن مــا أقــدم عليه 
املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا لــذا اطلــب إثبــات 
إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم باآلتــي: 1( بالعقوبــة الــواردة يف الفقــرة 
)األولــى( مــن املــادة )41( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة املشــار إليــه لقــاء مــا اســند إليــه. 2( منعــه مــن الســفر إلــى خــارج 
اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة ســجنه وفقــًا للفقــرة )األولــى( مــن 
املــادة )56( مــن النظــام املشــار إليــه. 3( بعقوبــة تعزيريــة لقــاء حيازتــه 
املســكر بقصــد شــربه وتســتره علــى مصــدر مــا ضبــط وهروبــه مــن 
الفرقــة القابضــة تشــديد العقوبــة عليــه لقــاء كثــرة ســوابقه اســتنادًا 
إلــى برقيــه ســمو نائــب وزيــر الداخليــة رقــم )93958/5/5/1( وتاريــخ 
1429/8/23هـــ. وبــاهلل التوفيــق هــذا وباســتجواب املدعــى عليــه فقــال 
مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه كلــه صحيــح فقــد مت القبــض علــي 
وعثــر يف ســيارتي علــى ســيجارتن مخلــوط تبغهمــا باحلشــيش تزنــان 
)1,8جــم( وعلــى حبتــن زنكــس وعلــى قــارورة صغيره بهــا النصف عرق 
مســكر تعــود لــي جميعــا بقصــد التعاطــي وحصلــت عليهــا بالشــراء مــن 
شــخص ال أعرفــه بحــي ........والســوابق الثــاث املســجلة علــي صحيحــة 
وأنــا هربــت مــن الفرقــة ألننــي كنــت خائفــا هــذا كمــا جــرى االطــاع 
علــى املعاملــة ووجــدت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم 9743/س 
واملتضمــن ثبــوت ايجابيــة مســتخلص تبــغ الســيجارتن للحشــيش وثبــوت 
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ايجابيــة ســائل القــارورة للكحــول بنســبه 37% وثبــوت ايجابيــة كل 
حبــه لعقــار االلبرازوالم.أهـــ. فنظــرا ملــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام 
فقــد ثبــت لــدي إدانتــه بحيــازة ســيجارتن مخلــوط تبغهمــا باحلشــيش 
تزنــان )1,8جــم( و حبتــن زنكــس و قــارورة صغيــره بهــا النصــف عــرق 
مســكر بقصــد التعاطــي وحكمــت عليــه تعزيــرا بســجنه ملــده ثمانيــة 
اشــهر اعتبــارا مــن تاريــخ توقيفــه ومبنعــه مــن الســفر خلــارج اململكــة 
ملــده ســنتن بعــد تنفيــذ عقوبــة ســجنه متشــيا مــع املادتــن ) 41-56( مــن 
نظــام مكافحــة املخــدرات كمــا حكمــت عليــه تعزيــرا لقــاء بقيــة مــا 
نســب اليــه بجلــده مائــة جلــدة مفرقــة علــى فترتــن بينهمــا أســبوع هــذا 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة باحلكــم أمــا املدعــي 
العــام فقــرر عــدم القناعــة معتبــرا الئحــة الدعــوى الئحــة اعتراضيــة علــى 
احلكــم وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1434/01/07هـــ
األولــى   الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة  مبحكمــة  االســتئناف  بالريــاض علــى املعاملــة  الــواردة  مــن 
فضيلــة رئيــس  احملكمــة اجلزائيــة  بالريــاض  برقــم 33/2159206  
فضيلــة   مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق   1434/01/13هـــ   وتاريــخ 
القاضــي  باحملكمــة  الشــيخ / ....... املســجل  برقــم 345917  وتاريــخ 
1434/01/07 هـــ اخلــاص  بدعــوى املدعــي العــام  ضــد /......  بشــأن 
قضيــة  مخــدرات  علــى النحــو  املوضــح  بالقــرار  املتضمــن  حكــم  
فضيلتــه  مبــا هــو  مــدون  ومفصــل  بــه  وبدراســة القــرار  وصــورة ضبطــة  
وأوراق املعاملــة  لــم يظهــر  باالكثريــة  مــا يوجــب  املاحظــة  وبــاهلل 

التوفيــق . 
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رقم الصك: 34283200 تاريخه :1434/07/30هـ 
رقم الدعوى :33685705

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34325787 تاريخه:1434/10/06ه    

التعاطــي  بقصــد  محظــورة  وحبــوب  حشــيش  حيــازة   - مخــدرات 
والترويــج - بينــة غيــر موصلــة - إدانــة باحليــازة املجــردة عــن القصــد - 
اكتفــاء بالعقوبــة األشــد - تعزيــر بالســجن واجللــد والغرامــة - منــع 

مــن الســفر - إتــاف املخــدرات .

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

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
مــن  حبــة  نصــف  وحيــازة  الترويــج  بقصــد  املخــدر  احلشــيش  بحيــازة 
ــة الســجن  ــه بعقوب حبــوب اإلمفيتامــن بقصــد التعاطــي، واحلكــم علي
ــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات  ــد والغرامــة واملن واجلل
واملؤثــرات العقليــة، مت االتفــاق معــه علــى شــراء احلشــيش املخــدر فوافــق 
مشــاهدته  وعنــد  واملــكان احملدديــن  الوقــت  ذلــك وحضــر يف  علــى 
رجــل األمــن حــاول الهــرب ورمــى شــيئا كان يف يــده فتــم القبــض عليــه 
وبتفتيشــه عثــر معــه علــى نصــف حبــة محظــورة وبالتأكــد مــن الشــيء 
الــذي قــام برميــه تبــن أنهمــا قطعتــان يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش، 
أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش 
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املخــدر، أقــر أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي العــام مــن حيازتــه 
للحبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي وأنكــر حيــازة احلشــيش املخــدر 
بيناتــه  تقــدمي  العــام  املدعــي  مــن  الترويــج، طلبــت احملكمــة  بقصــد 
وقــررت ســماع شــهادة شــهود محضــر القبــض فلــم جتــد فيهــا مــا يثبــت 
بإدانــة املدعــى عليــه  الترويــج مــن احليــازة، قضــت احملكمــة  قصــد 
بحيــازة احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي وإدانتــه بحيــازة احلشــيش 
املخــدر حيــازة مجــردة وقــررت االكتفــاء بالعقوبــة األشــد وذلــك بســجنه 
ملــدة ســنتن وجلــده أربعــن جلــدة تكــرر عليــه خمس مــرات وتغرميه مبلغ 
ثاثــة آالف ريــال ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتن وإتــاف 
املخــدرات احملــرزة، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي العــام 

ــى احلكــم. عليــه، قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة عل

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا.... القاضي يف احملكمة اجلزائية باملدينة 
املنــورة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املنــورة برقــم 33685705 وتاريــخ 1433/12/01هـــ  اجلزائيــة باملدينــة 
هـــ   1433/12/01 وتاريــخ   332163323 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
يــوم األحــد املوافــق 1434/01/18هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  ففــي 
45: 09 وفيهــا ادعــى املدعــي العــام ....ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي 
....ســعودي  علــى  1432/6/12هـــ  17648 يف  رقــم  والتعميــد  رقــم....  
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم....  أوقــف بتاريــخ 1433/10/15هـــ وأحيــل 
للســجن العــام  قائــا يف حتريــر دعــواه أنــه باالطــاع علــى محضــر فرقــة 
مكافحــة املخــدرات بتاريــخ 1433/10/15هـــ وبنــاء علــى اإلخباريــة 
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املدونــة عــن قيــام املذكــور أعــاه والــذي يعمــل بشــركة بترويــج مــادة 
احلشــيش املخــدر عليــه مت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى اجلــوال 
اخلــاص باملــروج رقــم ).........( وطلــب منــه )حشــيش( مببلــغ خمســمائة 
ريــال فقــال املــروج )أوصــل الطلبيــة وأمــر البيــت أجيبهــا لــك فــرد املصــدر 
أنــا أنتظــرك بغرفتــي ( وكان ذلــك حتــت مســمع بعــض أفــراد الفرقــة 
وبعــد  النظاميــة  للطــرق  املوافــق  الكمــن  إعــداد  عليــه مت  القابضــة 
نصــف ســاعة خــرج املــروج علــى الســيارة العائــدة للمطعــم وتوقــف أمــام 
ســكن املصــدر وصعــد للملحــق الــذي يقيــم بــه املصــدر وعنــد مشــاهدته 
ألحــد أفــراد الفرقــة حــاول اإلفــات خوفــا مــن انكشــاف أمــره لكونــه 
مــن أربــاب الســوابق ورمــى شــيئا كان بيــده أمــام أنظــار الفرقــة فتــم 
القبــض عليــه وبتفتيشــه عثــر بجيــب بنطلونــه علــى نصــف حبــه يشــتبه أن 
تكــون مــن احلبــوب احملظــورة وبالتأكــد مــن الشــيء الــذي قــام برميــه 
أتضــح بأنهــا قطعتــان ســوداء اللــون وزنهــا أربعــة عشــر جرامــا وثاثــة 
مــن عشــرة مــن اجلــرام يشــتبه أنهــا مــن احلشــيش املخــدر فتــم حتريــز 
كافــة املضبوطــات وباســتجوابه أقــر باحلضــور ملقــر ســكن املصــدر ملــا 
تربطهمــا مــن عاقــة عمــل قائمــة بينهمــا ) حيــث أن املصــدر هــو املديــر 
ــه محظــورة بقصــد  ــازة نصــف حب املباشــر للمذكــور ( كمــا أقــر بحي
التعاطــي إال أنــه أنكــر حيازتــه للحشــيش املخــدر أو قيامــه بالترويــج 
إيجابيــة  م  رقــم 2129 ك  الشــرعي  التقريــر الكيميائــي  أثبــت  وقــد 
ــة القطــع املرســلة للحشــيش املخــدر وانتهــى التحقيــق وإلــى توجيــه  عين
االتهــام إليــه بحيــازة قطعتــن ســوداوي اللــون وزنهمــا أربعــة عشــر جرامــا 
وثاثــة مــن عشــرة مــن اجلــرام )14,3( بقصــد الترويــج وحيــازة نصــف 
حبــه مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي وذلــك لألدلــة التاليــة 1- 
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مــا جــاء مبحضــر القبــض 2- مــا ورد بالتقريــر الكيميائــي الشــرعي 
رقــم 2232ك م 3- مــا ورد بإقــراره باحليــازة للتعاطــي وأقوالــه املدونــة 
وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املذكــور فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعا 
ومعاقــب عليــه نظامــا مبوجــب نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
إليــه  أســند  مــا  إثبــات  أطلــب  الثانيــة  الفقــرة  الثالثــة  املــادة  العقليــة 
واحلكــم عليــه باالتــي 1- عقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة األصليــة 
اســتنادا للمــادة 1/38 2- عقوبــة املنــع مــن الســفر التكميليــة خــارج 
اململكــة اســتنادا للمــادة 1/56 3- تشــديد العقوبــة عليــه لقــاء ســوابقه 
املتكــررة والتــي لــم تردعــه عقوباتهــا الســابقة اســتنادا لتعميــم وزيــر 
الداخليــة رقــم 93958 وتاريــخ 1429/8/13هـــ ثــم أحضــر املتهــم مــن 
الســجن وبســؤاله عمــا نســب إليــه أجــاب انكــر مــا نســب إلــي مــن ترويــج 
احلشــيش وأعتــرف بحيــازة نصــف حبــه مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد 
التعاطــي والــذي حصــل أنــي أعمــل يف مطعــم بوظيفــة توصيــل طلبــات 
منــي مفتــاح  العمــل وطلــب  أتصــل علــي مديــري يف  احلــادث  يــوم  ويف 
الســيارة فقلــت لــه أوصــل طلبــا وآتيــك وملــا رجعــت صعــدت إليــه يف شــقة 
ــل الدخــول جــاءت الفرقــة  ــاب وقب ــد الب ــق وعن ــدور الســادس احملل يف ال
وألقــت القبــض علــي وإلحضــار البينــة رفعــت اجللســة ثــم حضــر الشــاهد 
....ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ......... وقــرر بأنــه ال معلومــات 
لديــه وال شــهادة لديــه فيمــا يخــص هــذا املتهــم ثــم أحضــر املدعــي العــام 
للشــهادة وأدائها .... ســعودي مبوجب الســجل املدني رقم ).....( وبســؤاله 
عمــا لديــه مــن شــهادة أجــاب الــذي يخصنــي منهــا أنــه وصلنــي مــن أحــد 
املصــادر الســرية عــن وجــود شــخص يدعــى  يعمــل يف محــل بيتــزا ويقــوم 
بترويــج مــادة احلشــيش املخــدر وجــرى التنســيق معــه والشــراء منــه مببلــغ 
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خمســمائة ريــال وجــرى االتصــال علــى جوالــه رقــم )....( وقــال لــه املصــدر 
أبغــى حشــيش فقــال أنــا أوصــل طلبيــه ثــم أمــر البيــت وأجيبهــا لــك فقــال 
املصــدر أنتظــرك يف غرفتــي وكانــت املكاملــة حتــت ســماعي وعنــد 
محاولــة القبــض عليــه رمــى شــيئا كان بيــده أمــام أنظــار الفرقــة ومت 
ــى نصــف  ــه عل ــر يف جيــب بنطلون ــه وبتفتيشــه شــخصيا عث القبــض علي
ــون حتمــل عامــة الكبتاجــون احملظــورة وبالتأكــد مــن  ــج الل ــه بي حب
الشــيء الــذي قــام برميــه اتضــح أنهــا قطعتــان ســوداوا اللــون بلــغ وزنهمــا 
إجمــااًل )14,3( يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش هــذا مــا لــدي مــن شــهادة 
وعليــه وبنــاء علــى الئحــة االتهــام والتــي انتهــى فيهــا التحقيــق إلــى توجيــه 
االتهــام إلــى .....  يبلــغ مــن العمــر 30 ســنة بحيــازة قطعتــن ســوداوين 
وزنهمــا أربعــة عشــر جرامــًا وثاثــة مــن عشــرة مــن اجلــرام بقصــد الترويــج 
وحيــازة نصــف حبــه مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي ولكــون مــا 
أقــدم عليــه فعــل محــرم شــرعا ومعاقــب عليــه طلــب املدعــي العــام إثبــات 
ــه وفــق املــادة )1/38( واملــادة )1/56( مــن  مــا أســند إليــه واحلكــم علي
نظــام مكافحــة املخــدرات وتشــديد العقوبــة عليــه لقــاء تعــدد ســوابقه 
نســب  مــا  أنكــر  حيــث  املتهــم  بــه  أجــاب  مــا  علــى  وبنــاء  املتكــررة 
إليــه مــن تهمــة الترويــج للحشــيش املخــدر وأقــر باحلضــور ملقــر ســكن 
املصــدر لعاقــة العمــل التــي تربطهمــا وبواقعــة القبــض عليــه كمــا أقــر 
بحيــازة حبــه محظــورة بقصــد التعاطــي وطلــب رد االتهــام املوجــه إليــه 
بخصــوص ترويــج احلشــيش املخــدر وبســؤال املدعــى العــام عــن إحضــار 
البينــة اكتفــى مبــا هــو مــدون يف الئحــة االتهــام ومــن ســمعت شــهادته 
أمــام احملكمــة وحيــث جــرى االطــاع علــى أقــوال املتهــم لــدى هيئــة 
التحقيــق واالدعــاء العــام فوجــدت ال تختلــف عمــا ذكــر أمــام احملكمــة  
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ــل رجــال مكافحــة  ــى احملضــر املعــد مــن قب وحيــث جــرى االطــاع عل
ــده وتبــن أنهمــا  ــه رأوا املتهــم يرمــي بشــيء كان بي ــه ان املخــدرات وفي
قطعتــان مــن احلشــيش املخــدر وذلــك كلــه بنــاء علــى إخباريــة ان املتهــم 
يــروج احلشــيش املخــدر وعليــه مت متكــن املصــدر مــن االتصــال علــى 
اجلــوال اخلــاص باملــروج وطلــب منــه حشيشــا مخــدرا مببلــغ خمســمائة 
ريــال وكان ذلــك حتــت مســمع مــرأى أفــراد الفرقــة وعنــد مشــاهدة 
رجــال الفرقــة حــاول اإلفــات وضبــط يف جيــب بنطلــون نصــف حبــه مــن 
احلبــوب احملظــورة وقــد مت االســتماع إلــى الشــاهد ل الــذي شــهد طبــق 
مــا جــاء باحملضــر املعــد منــه ومــن زمائــه واكتفــى املدعــي العــام بذلــك 
يف  املدونــة  بشــهادتهم  االكتفــاء  ومت  املتكــررة  االســتدعاءات  رغــم 
احملضــر املعــد منهــم وحيــث أن جرميــة الترويــج البــد فيهــا مــن اكتمــال 
أركانهــا مــن االســتام والتســليم ومشــاهدة كل ذلــك وثبــوت الركــن 
املعنــوي املعبــر عنــه بالقصــد اجلنائــي ومبــا أن هــذه اإلركان قــد تخلفــت 
فيبقــى األمــر املتيقــن بالنســبة لــه هــي احليــازة املجــردة ألنــه شــوهد وهــو 
يرمــي القطعــة ويعامــل علــى هذا األســاس الســيما وان املصــدر هو املدير 
املباشــر لــه يف عملــه فذهابــه إليــه لــه مــا يســوغه وإذا مــا تقــرر هــذا 
فالثابــت عليــه حيــازة حبــة محظــورة بقصــد التعاطــي وحيــازة مجــردة 
للحشــيش املخــدر واملــادة العقابيــة املنطبقــة عليــه هــي نــص املــادة )39( 
مــن نظــام املخــدرات وبالنســبة للحبــة احملظــورة بقصــد التعاطــي فتنــدرج 
عقوبتهــا يف العقوبــة األشــد طبقــا ملــا ســنذكره يف منطــوق احلكم وبناء 
علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي املرفــق بإيجابيــة عينــة مــا ضبــط 
للحشــيش املخــدر واحلبــوب املخــدرة ونظــرا لســوابق املتهــم من هــذا النوع 
مــن أجــل ذلــك حكمــت بإدانــة املتهــم بجرميــة احليــازة املجــردة للحشــيش 
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املخــدر واحلكــم عليــه بالســجن ســنتن اعتبــارا مــن مدة توقيفــه وبغرامة 
ــده تكــرر عليــه خمــس  ــده أربعــن جل مقدراهــا ثاثــة اآلف ريــال وبجل
مــرات بينهــا عشــرة أيــام ومبنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتن 
بعــد تنفيــذ العقوبــة وبانــدراج عقوبــة حيازتــه لنصــف حبــه مــن احلبــوب 
احملظــورة يف العقوبــة األشــد وبإتــاف املــواد املخــدرة احملــرزة علــى ذمــة 
القضيــة بــذا صــدر احلكــم وافهــم حســب األصــول فقــرر املتهــم قناعتــه 
وقــرر املدعــي العــام االعتــراض بائحــة وصلــى اهلل علــى ســيدنا ونبينــا 

محمــد وعلــى الــه وصحبــه حــرر يف 1434/7/25هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة مبحكمــة االســتئناف 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  االطــاع  املكرمــة  مكــة  منطقــة  يف 
ــورة برقــم 332163323  ــة املن ــة باملدين ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي فضيل
وتاريــخ   34283200 رقــم  القــرار  بهــا  املرفــق  1434/9/8هـــ  وتاريــخ 
1434/7/30هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ........... القاضــي باحملكمة 
ــورة املتضمــن دعــوى املدعــي العــام ضــد ..............  ــة املن ــة باملدين اجلزائي
ســعودي اجلنســية املتهــم يف مخــدرات، احملكــوم فيــه مبــا دون بباطنــه، 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة قررنــا املوافقــة 
علــى احلكــم، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 3415883 تاريخه: 1434/1/18هـ  
رقم الدعوى:33689319

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3427932 تاريخه:  1434/02/03هـ

مخــدرات - حيــازة بقصــد التعاطــي - قــات - خلــوة محرمــة - التعزيــر 
بالســجن واجللــد واإلبعــاد عــن البــاد.

1- قرار مجلس الوزراء رقم)11( لعام 1374هـ .
2- املادة )4( من قرار وزير الداخلية رقم ) 2057 ( يف 1404/5/26هـ .

3- قرار وزير الداخلية رقم )3818( يف 1410/9/28هـ .

ادعــى املدعــي العــام  ضــد املدعــى عليهــا بحيــازة قــات بقصد االســتعمال 
الشــخصي وتســترها على مصدر ما مت ضبطه واخللوة احملرمة بشــخص 
أجنبــي عنهــا وطلــب إثبــات مــا أســند إليهــا واحلكــم بتعزيرهــا وإبعادهــا 
هيئــة  أعضــاء  شــاهد  ،حيــث  محكوميتهــا  انتهــاء  بعــد  البــاد  مــن 
ــى جانــب الطريــق يف  األمــر باملعــروف والنهــي املنكــر ســيارة تقــف عل
مــكان مظلــم واتضــح بأنهــا بقيــادة أحــد األشــخاص وبرفقتــه املدعــى 
عليهــا وهمــا بخلــوة محرمــة كمــا عثــر بحقيبــة املدعــى عليهــا كميــة 
الكيميائــي  التقريــر  أثبــت   ، عليهــا  القبــض  فتــم  القــات  نبــات  مــن 
الشــرعي إيجابيــة العينــة املضبوطــة لنبــات القــات احملظــور وصادقــت 
املدعــى عليهــا علــى االدعــاء املوجــه لهــا بحيــازة قــات بقصــد االســتعمال 
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الشــخصي واخللــوة احملرمــة بشــخص أجنبــي عنهــا ،وبنــاء علــى مــا تقــدم 
لقــاء  أشــهر وجلدهــا  بالســجن ثاثــة  بتعزيرهــا  حكمــت احملكمــة 
ذلــك ولقــاء خلوتهــا مبائــة وخمســن جلــدة مفرقــة كل دفعــة قدرهــا 
خمســون جلــدة وإبعادهــا مــن البــاد بعــد إنفــاذ العقوبــة املقــررة بحقهــا و 
قنعــت املدعــى عليهــا باحلكــم واعتــرض املدعــي العــام مكتفيــًا بائحــة 

الدعــوى و صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بجــازان بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بجــازان برقــم 33689319 وتاريــخ 1433/12/19هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  1433/12/19هـــ  وتاريــخ   332182905 برقــم  باحملكمــة 
الثاثاء املوافق1433/12/21هـ افتتحت اجللسة الساعة 15 : 09  وفيها 
.....بالتعميــد رقــم).....( وتاريــخ 1433/3/22هـــ  العــام  حضــر املدعــي 
واملدعــى عليهــا .....)39عامــًا( مينيــة اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة 
املخــدرات  مــن مكافحــة  الصــادرة  وتاريخ1433/11/9هـــ  رقــم).....( 
بتاريــخ  أنــه  تتضمــن:  محــررة  دعــوى  العــام  املدعــي  وقــدم  بصامطــة 
1433/11/7هـــ وأثنــاء قيــام أعضــاء هيئــة االمــر باملعــروف والنهــي عــن 
املنكــر بجولتهــم امليدانيــة مبحافظــة أحــد املســارحة شــوهدت ســيارة 
مــن نــوع رقــم اللوحــة .....تقــف بجــوار طريــق قريــة .....يف مــكان مظلــم 
واتضــح أنهــا بقيادة.....)وعائــدة ملكيتهــا لـــ .....لــم يوجــه لــه االتهــام( 
وبرفقتــه املدعــى عليهــا وهمــا يف خلــوة محرمــة وكان.....متعاطيــًا لنبات 
القــات احملظــور وبحوزتــه كميــة أخــرى مــن ذات النــوع تزن)50جــم( 
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خمســن جرامــا كمــا عثــر بحقيبــة املدعــى عليهــا كميــة مــن نبــات 
القــات احملظــور بلــغ وزنها)50جــم( خمســن جرامــًا فتــم القبــض عليهمــا 
أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقم).....للعــام 1433هـــ( إيجابيــة 
العينتــن املرســلتن منهمــا لنبــات القــات احملظــور وباطــاع أعضــاء هيئة 
األمــر باملعــروف علــى الهواتــف احملمولــة لــكل مــن املدعــى عليهــا و..... 
وجــدوا عــدة رســائل غراميــة مــن هاتــف املدعــى عليهــا إلــى هاتــف .....
وقــد أعــد بذلــك محضــرًا ومبواجهتهــا بالتهمــة املنســوبة إليهــا وبأقوالهــا 
مبحضــر ســماع األقــوال أقــرت بــأن الكميــة املضبوطــة مــن نبــات القات 
احملظــور عائــدة لهــا وغرضهــا منهــا االســتعمال الشــخصي وأنــه حصلــت 
عليهــا دون مقابــل مــن شــخص ال تعرفــه وأنهــا كانــت راكبــة مع املدعو 
..... لكــي يقــوم بإيصالهــا إلــى املستشــفى مقابــل أجــرة ماليــة وال تــدري 
كيــف ذهــب بهــا إلــى طريــق قريــة .....وإنهــا ال تعلــم كيفيــة وصــول 
الرســائل مــن هاتفهــا إلــى هاتــف ..... وصادقــت علــى أقوالهــا حتقيقــًا 
وباســتجواب .....ذكــر بأنــه املدعــى عليهــا طلبــت منــه إيصالهــا إلى قرية 
ــب  ــم يتوقــف بجان ــه ل ــة وأن ــل أجــرة مالي ــى املستشــفى مقاب .....وليــس إل
الطريــق بــل إن أعضــاء هيئــة األمــر باملعــروف هــم مــن اســتوقفوه أثنــاء 
ســيره بالســيارة )فــرزت لــه أوراق مســتقلة إلقامــة الدعــوى العامــة عليــه 
مبــكان إقامتــه كونــه مفــرج عنــه( وأســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهام 
إليهــا بحيازتهــا مــا وزنــه )50جــم( خمســون جرامــًا مــن نبــات القــات 
احملظــور بقصــد االســتعمال الشــخصي وتســترها علــى مصــدر مــا مت 
ضبطــه وباخللــوة احملرمــة شــرعًا بشــخص ال ميــت لهــا بصلــة وذلــك لألدلــة 
والقرائــن التاليــة: 1/مــا جــاء يف أقوالهــا حتقيقــًا املنــوه عنهــا املرفقــة 
لفــه )11( 2/مــا جــاء مبحضــر القبــض املرفــق لفــه رقــم )2( 3/مــا ورد 



281

بالتقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه املرفــق لفــه )10( 4/ مــا جــاء 
ــة األمــر  ــل أعضــاء هيئ ــة املعــد مــن قب ــة الهواتــف احملمول بحضــر معاين
باملعــروف املنــوه عنــه املرفــق لفــه )3( والــذي يعــد قرينــة علــى عاقتهمــا 
املســبقة ببعضهمــا 5/ تناقــض أقوالهمــا حيــث ذكــر املدعــى عليــه بأنــه 
يريــد إيصالهــا إلــى قريــة .....وناقضــت ذلــك بانهــا تريــد منــه إيصالهــا 
إلــى املستشــفى ممــا يعــد علــى عاقتهمــا احملرمــة مســبقًا وبالبحــث عــن 
ســوابقها لــم يعثــر لهــا علــى ســوابق جنائيــة مســجلة وحيــث إن مــا أقدمــت 
عليــه املدعــى عليهــا فعــل محــرم شــرعًا ومعاقــب عليــه نظامــًا مبوجــب 
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لعام1374هـــ ومــا حلــق بــه تعديــات لــذا 
أطلــب مــا يلــي: 1/إثبــات إدانتهــا مبــا اســند إليهــا واحلكــم بتعزيرهــا 
يف ضــوء املــادة )الرابعــة( مــن القــرار املشــار إليــه أعــاه إنفــاذًا لألمــر 
2/احلكــم  وتاريخ1432/12/9هـــ   )59633( رقــم  الكــرمي  الســامي 
بإبعادهــا عــن البــاد بعــد انتهــاء محكوميتهــا اســتنادا للقــرار الــوزاري 
املشــار إليــه أعــاه 3/ احلكــم بتعزيرهــا شــرعًا لقــاء تســترها علــى 
مصــدر مــا مت ضبطــه احلكــم بتعزيرهــا شــرعًا 4/ احلكــم بتعزيرهــا 
ــة شــرعية وبســؤال املدعــى  شــرعًا لقــاء خلوتهــا برجــل ال ميــت لهــا بصل
ــازة مــا وزنــه خمســون  عليهــا ..... مينيــة اجلنســية أجابــت باالعتــراف بحي
جرامــًا مــن نبــات القــات احملظــور لقصــد االســتعمال الشــخصي واخللــوة 
احملرمــة مــع شــخص ال ميــت لهــا بصلــة شــرعية هكــذا أجابــت عنــد 
ذلــك جــرى منــا االطــاع علــى التقريــر الشــرعي وعلــى محضــري الــوزن 
والقبــض فوجــدت مطابقــة ملــا جــاء بدعــوى املدعــي العــام وبنــاًء علــى  
مــا ذكــر مــن دعــوى املدعــي العــام وعلــى إجابــة املدعــى عليهــا ..... مينيــة 
اجلنســية باالعتــراف بحيــازة مــا وزنــه خمســون جرامــًا مــن نبــات القــات 
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احملظــور لقصــد االســتعمال الشــخصي واخللــوة احملرمــة مــع شــخص ال 
ميــت لهــا بصلــة شــرعية لــذا فقــد ثبــت لــدي شــرعًا إدانــة املدعــى عليهــا 
املذكــور بحيــازة كميــة القــات احملظــور لقصــد االســتعمال الشــخصي 
واخللــوة احملرمــة مــع شــخص ركبــت معــه وهــو ال ميــت لهــا بصلــة شــرعية 
وهــي تســتحق العقوبــة علــى ذلــك وفــق املــادة الرابعــة مــن قــرار وزيــر 
الداخليــة رقــم )2057( وتاريخ1404/5/26هـــ املعــدل بالقــرار الــوزاري 
رقــم )3818( وتاريــخ 1410/9/28هـــ اســتنادا لقــرار مجلــس الــوزراء 
وجــود  ولعــدم  أعــاه  ذكــر  وملــا  1432/12/1هـــ  وتاريــخ   )11( رقــم 
ســوابق علــى املدعــى عليهــا وكونهــا وافــدة ســترحل عــن البــاد بعــد 
إنفــاذ العقوبــة املقــررة بحقهــا شــرعًا وال فائــدة ترجــى مــن طــول ســجنها 
ولضآلــة كميــة نبــات القــات احملظــور املضبــوط بحوزتهــا لاســتعمال 
ملــدة  بالســجن  املذكــورة  املدعــى عليهــا  بتعزيــر  لــذا فقــد حكمــت 
ثاثــة أشــهر مــن تاريــخ إيقافهــا علــى ذمــة القضيــة يف 1433/11/7هـــ 
وجلدهــا لقــاء ذلــك ولقــاء اخللــوة احملرمــة مــع الشــخص املوضــح أعــاه 
بــن  مبائــة وخمســن جلــدة علنــًا مفرقــة كل دفعــة خمســون جلــدة 
الدفعــة واألخــرى عشــرة أيــام وإبعادهــا عــن البــاد بعــد انفــاذ العقوبــة 
املقــررة بحقــه شــرعًا هــذا مــا حكمــت بــه وبعرضــه علــى الطرفــن 
ــب املدعــي العــام اســتئناف احلكــم  قــررت املدعــى عليهــا القناعــة وطل
مكتفيــًا بائحــة االدعــاء العــام وأمــرت بتنظيــم القــرار الــازم مبوجبــه 
ورفعــه حملكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير لدراســته وإبــداء مــا تــراه 
نحــوه وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 

1433/12/21هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
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القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمة اجلزائية بجــازان رقم 332182905 
وتاريــخ 1434/1/19هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي الصــادر مــن فضيلة 
بدعــوى  اخلــاص  وتاريــخ 1434/1/18هـــ  .....رقــم 3415883  الشــيخ/ 
املدعــي العــام ضــد/ .....) مينيــة اجلنســية ( يف قضيــة ) خلــوه غيــر شــرعيه 
وحيــازة نبــات القــات ( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن حكم 
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:34178295 تاريخه :1433/12/21هـ 
رقم الدعوى :33696919

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34228392  تاريخه:1434/06/03هـ

مخــدرات- حيــازة حشــيش بقصــد الترويــج- إثبــات بالشــهادة- إدانــة 
والغرامــة  بالســجن واجللــد  تعزيــر  القصــد-  عــن  املجــردة  باحليــازة 

واملنــع مــن الســفر.

املادتان )39( و)56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

دعــوى جزائيــة عامــة ضــد املدعــى عليــه تتضمــن طلــب إثبــات إدانتــه 
بعقوبــة  عليــه  واحلكــم   ، الترويــج  بقصــد  املخــدر  احلشــيش  بحيــازة 
الســجن واجللــد والغرامــة واملنــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، بعــد إحضــاره مــن الســجن إلــى احملكمــة 
شــوهد وهــو يخــرج مــن حتــت بــاب الطــوارئ بالونــات بهــا قطــع مــن 
احلشــيش،أثبت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة 
للحشــيش املخــدر، أنكــر أمــام احملكمــة مــا أســنده إليــه املدعــي 
العــام، طلبــت احملكمــة مــن املدعــي العــام تقــدمي بيناتــه وقــررت ســماع 
شــهادة شــهود محضــر القبــض فشــهدوا مبــا يثبــت دعــوى املدعــي العــام 
ســوى قصــد الترويــج مــن احليــازة، قضــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه 
بحيــازة احلشــيش املخــدر حيــازة مجــردة وقــررت ســجنه ملــدة ســنتن 
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وجلــده علنــا مائــة وخمســن جلــدة وتغرميــه مبلــغ ثاثــة آالف ريــال ومنعــه 
مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســنتن، عــارض املدعــى عليــه واملدعــي 
العــام علــى احلكــم، قــررت محكمــة االســتئناف باألكثريــة املوافقــة 

علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا.... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  وبنــاء علــى  املنــورة   باملدينــة 
وتاريــخ   33696919 برقــم  املنــورة  باملدينــة  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   332211901 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/12/21هـــ 
1433/12/21هـــ واملتعلقــة بدعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه ....
ســعودي بالســجل املدنــي رقــم )000( يســكن ..... حــي ..... متهــم بحيــازة 
نباتــات محظــورة بقصــد الترويــج مبقابــل موقــوف بســجن املدينــة بذمــة 
قضيــة أخــرى، عليــه ففــي هــذا اليــوم األحــد 1434/01/04هـــ افتتحــت 
اجللســة الواحــدة ظهــرًا وفيهــا حضــر الطرفــان فادعــى املدعــي العــام 
قائــًا يف دعــواه: إنــه باالطــاع علــى محضــر القبــض املعــد مــن قبــل 
شــعبة الســجن العــام باملدينــة املنــورة بتاريــخ 1433/10/29هـــ املتضمــن 
املنــورة  باملدينــة  اجلزئيــة  احملكمــة  إلــى  الســجناء  إحضــار  بعــد  أنــه 
وداخــل احملكمــة شــاهدوا الســجن املتهــم املذكــور يخــرج مــن حتــت 
بــاب الطــوارئ بالونــات وبضبطهــا اتضــح أن عددها)22(حبــة حتتــوي 
علــى قطــع بلــغ وزنهــا اإلجمالي)72,2(جــم يشــتبه أن تكــون حشــيش 
مخــدر وقــد مت إيقــاف املتهــم يف الســجن العــام باملدينــة املنــورة اســتنادًا 
إلــى الفقــرة الرابعــة مــن القــرار الــوزاري رقم1900وتاريــخ 1428/7/9هـ 
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املبنــي علــى املــادة )112( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة مبوجــب أمــر 
وباســتجوابه  /1433/11هـــ   17 وتاريــخ  رقــم)39051(  توقيــف  متديــد 
بعــد إحاطتــه بالتهمــة املوجهــة إليــه واجلهــة التــي تقــوم بالتحقيــق معــه 
أنكــر حيــازة مــا مت ضبطــه مــن حشــيش مخــدر وقــد أثبــت التقريــر 
مــن  الصــادر  لعام1433هـــ  م(  رقــم)2372ك  الشــرعي  الكيميائــي 
مركــز الســموم والكيميــاء الشــرعية التابــع لــوزارة الصحــة باملنطقــة 
املدينــة املنــورة إيجابيــة عينــة مــا مت ضبطــه للقنــب )احلشــيش املخــدر( 
وهــو مــن املــواد املخــدرة اخلاضعــة للرقابــة يف اجلــدول األول فئــة )أ( وهــو 
مــن اجلــداول امللحقــة بنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم/39 وتاريــخ 1426/7/8هـــ، وانتهــى 
التحقيــق إلــى اتهامــه بحيــازة )72,2( اثنــي وســبعون وعشــري اجلــرام 
بقصــد الترويــج، واملجــرم ذلــك مبقتضــى املــادة الثالثــة الفقــرة الثانيــة 
ــه  ــه بعالي ــة املشــار إلي ــرات العقلي مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤث
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1( مــا ورد يف محضــري القبــض )لفــة1-

2(،2/مــا ورد يف إفــادة رجــال الضبــط املدونــة علــى الصفحــة رقــم )3( 
مــن دفتــر التحقيــق لفــة )11(،3/التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم 
)2372ك م( لعام1433هـــ )لفــة13( وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــور 
فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا ، لــذا أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا 
أســند إليــه واحلكــم عليــه باآلتــي: 1/عقوبــة الســجن واجللــد والغرامــة 
ــع مــن الســفر خــارج  ــة املن اســتنادًا للمــادة)38( الفقــرة األولى،2/عقوب
البــاد التكميليــة للمــادة رقــم )56( الفقــرة األولــى وذلــك مبقتضــى 
إليــه هكــذا  املشــار  العقليــة  واملؤثــرات  املخــدرات  نظــام مكافحــة 
ادعــى املدعــي العــام، وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي العــام 
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ضــده أجــاب قائــا: مــا ذكــره املدعــي العــام ضــدي غيــر صحيــح، 
والواقــع حيــث إننــي كنــت يف غرفــة االنتظــار يف احملكمــة فشــاهدت 
البالونــات املذكــورة يف األرض فحملــت واحــدة منهــا وســالت عنهــا 
اجلالــس بجانبــي، ويف هــذه األثنــاء دخــل العســكري واتهموني بحيازتها 
وهــذا غيــر صحيــح حيــث إننــي ال أعلــم عنهــا شــيئًا لــم أتعــاط مــن احلبوب 
احملظــورة والســوابق املســجلة ضــدي صحيحــة هكــذا أجــاب فســألت 
املدعــي العــام هــل لديــه بينــة علــى مــا ادعــاه ونفــاه املدعــى عليــه فقــال: 
ــة إلحضارهــا هكــذا قــال، ثــم أحضــر املدعــي  ــة وأطلــب مهل لــدي بين
العــام الشــاهد ....ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم....  وباستشــهاده 
يف  الســجناء  حراســة  يف  عملــي  أثنــاء  أنــه  هلل  أشــهد  قائــًا:  شــهد 
احملكمــة وأثنــاء دخولــي صالــة انتظــار الســجناء شــاهدت املدعــى عليــه 
جالســًا علــى األرض عنــد بــاب الطــوارئ وهــو يســحب بالونــات مــن حتــت 
البــاب ويقــوم املدعــى عليــه بســحبها مــن حتــت البــاب ولــم تكــن مرميــة 
أمــام البــاب وشــاهدت املدعــى عليــه يحملهــا يف يــده فتــم ضبطــه وضبــط 
البالونــات واتضــح أن بهــا مــادة احلشــيش املخــدر وقــد أنكــر املدعــى 
عليــه عاقتــه بهــا هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد هكــذا شــهد املذكــور 
ــي رقــم....   كمــا أحضــر الشــاهدين ....ســعودي اجلنســية بالســجل املدن
و.... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم.... وباستشــهادهما شــهد 
كل واحــد منهمــا قائــًا: أشــهد هلل أننــي دخلــت صالــة انتظــار الســجناء 
يف احملكمــة بعــد طلــب رئيســي منــي ذلــك فشــاهدت املدعــى عليــه 
جالســًا علــى األرض ومعــه بالونــات فيهــا مــادة احلشــيش املخــدر وأثنــاء 
دخولنــا شــاهدته يرميهــا علــى األرض علمــًا أن هــذه البالونــات كانــت 
خلــف بــاب الطــوارئ وليــس أمامــه هــذا مــا لــدي وبه أشــهد هكذا شــهد 
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املذكــوران وبعــرض مــا جــاء يف شــهادة الشــهود علــى املدعــى عليــه قــال: 
مــا ذكــره الشــهود غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكرتــه يف جوابــي وأمــا 
ــوا  ــى يخل الشــهود فــا أقــدح فيهــم بشــيء ولكنهــم شــهدوا ضــدي حت
مســؤوليتهم يف وجــود املــواد املخــدرة يف املــكان املكلفــن بحراســته 
وليــس بينــي وبينهــم أي عــداوة هكــذا قــال. فطلبــت مــن املدعــي العــام 
تزكيــة شــهوده فأحضــر مزكيــن لشــهوده كًا مــن ســعودي اجلنســية 
بالســجل املدنــي رقــم )....( واملدعــو ....ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي 
رقــم )....( فشــهد كل واحــد منهمــا منفــردًا قائــًا: أشــهد هلل تعالــى 
أننــي أعــرف الشــهود و.... و.... وأشــهد هلل أنهــم ثقــات عــدول هكــذا 
شــهد كل واحــد منهمــا ، فجــرى منــي دراســة أوراق املعاملــة فوجــدت 
مــن ضمنهــا محضــر الضبــط املــؤرخ يف 1433/10/29هـــ املتضمــن نحــو 
مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه ، كمــا وجــدت التقريــر الكيميائــي 
الشــرعي رقــم 2372 يف 1433/11/8هـــ املتضمــن إيجابيــة مــا مت ضبطه 
يف هــذه القضيــة للحشــيش املخــدر انتهــى مضمونــه ، فبنــاًء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد االطــاع علــى أوراق املعاملــة وحيــث 
أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي العــام ضــده وبنــاًء علــى 
ومــا جــاء يف محضــر  بعاليــه  املذكــورة  الشــهود  مــا جــاء يف شــهادة 
الضبــط وحيــث لــم يــرد يف شــهادة الشــهود وال يف أوراق املعاملــة مــا 
يــدل علــى أن قصــد املدعــى عليــه مــن حيــازة الكميــة املضبوطــة معــه 
الترويــج ولــم يعتــرف املدعــى عليــه بقصــده مــن حيازتهــا ونظــرًا النطبــاق 
مــا أديــن بــه املدعــى عليــه علــى الوصــف اجلرمــي الــوارد يف املــادة التاســعة 
والثاثــن مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ولــذا فقــد 
ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه بحيــازة اثنــن وســبعن جرامــًا واثنــن مــن 
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العشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر لغيــر قصــد االجتــار أو الترويــج 
أو االســتعمال الشــخصي ، ولــم يثبــت لــدي إدانتــه بقصــد الترويــج مــن 
حيازتهــا ، ونظــرًا لوجــود ســابقة مســجلة ضــد املدعــى عليــه يف حيــازة 
املخــدرات فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه تعزيــرًا يف احلــق العــام مبــا 
يلــي: حكمــت بســجنه ســنتن حتتســب منهــا فتــرة إيقافــه علــى ذمــة هذه 
القضية وجلده علنًا مائة وخمســن جلدة مفرقة على ثاث فترات كل 
فتــرة خمســون جلــدة وبــن كل فترتــن مــا ال يقــل عن خمســة عشــر يومًا 
ــال اســتنادًا للمــادة التاســعة والثاثــن مــن  ــة آالف ري ــغ ثاث وتغرميــه مبل
نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ، وحكمــت بــرد دعــوى 
املدعــي العــام بطلبــه مجــازاة املدعــى عليــه بالعقوبــات الــواردة يف املــادة 
الثامنــة والثاثــن مــن ذات النظــام لعــدم ثبــوت إدانتــه بقصــد الترويــج يف 
حيــازة الكميــة املضبوطــة معــه. ثانيــًا: حكمــت مبنعــه من الســفر خارج 
اململكــة ملــدة ســنتن بعــد انتهــاء محكوميتــه اســتنادًا للمــادة السادســة 
واخلمســن مــن ذات النظــام وبذلــك حكمــت ، وبعرضــه علــى املدعــى 
عليــه واملدعــي العــام قــررا االعتــراض علــى احلكــم بائحــة اعتراضيــة 
فجــرى تســليم كل واحــد منهمــا نســخة مــن احلكــم وأفهمتهمــا بــأن 
لهمــا تقــدمي االعتــراض علــى احلكــم يف مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــًا مــن 
تاريــخ اســتام نســخة احلكــم وإذا انتهــت املــدة ولــم يقدمــا االعتــراض 
ســيرفع احلكــم حملكمــة االســتئناف خــال خمســة وأربعــن يومــًا مــن 
تاريــخ النطــق باحلكــم ففهمــا ذلــك وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/04/03هـــ.
احلمــد اهلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد ... نحــن رئيــس 
وقضــاة الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة يف محكمــة االســتئناف مبنطقة مكة 



290

املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى القــرار رقــم 34178295 وتاريــخ 
1434/04/03هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ.... القاضــي باحملكمــة 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة، املتضمــن دعــوى املدعــى العــام ضــد.... ، املتهــم 
بحيــازة مخــدرات، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه. وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى 
احلكــم، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم.
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رقم الصك:3424765  تاريخه :1434/01/27هـ 
 رقم الدعوى :33704208

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3446650 تاريخه:1434/02/25هـ 

مخــدرات- حيــازة حبــوب محظــورة بقصــد التعاطــي - إدانــة - التعزيــر 
بالســجن واإلبعــاد .

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

الترامــادول  بحيــازة حبــوب  املدعــى عليــه  العــام ضــد  املدعــي  ادعــى 
احملظــورة بقصــد التعاطــي، واحلكــم عليــه بعقوبــة الســجن واإلبعــاد 
عــن البــاد طبقــا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، حيــث 
إنــه مت تفتيــش ســيارة املدعــى عليــه بعــد اســتيقافه فعثــر فيهــا علــى 
كيــس بداخلــه مجموعــة أدويــة منهــا حبــوب الترامــادول احملظــورة، 
وأثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة لعقــار 
ــه املدعــي  ــه أقــر أمــام احملكمــة مبــا أســنده إلي الترامــادول، كمــا أن
العــام مــن حيــازة حبــوب الترامــادول للتعاطــي ودفــع بأنــه يســتخدمها 
الوصفــة  علــى  اطلعــت احملكمــة  بوصفــة طبيــة،  كعــاج مســكن 
نظــام  الئحــة  حســب  للشــروط  مســتكملة  غيــر  فوجدتهــا  الطبيــة 
مكافحــة املخــدرات، وملــا كان املدعــى عليــه مــن أربــاب الســوابق، 
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بنــاء علــى مــا تقــدم حكمــت احملكمــة بإدانــة املدعــى عليــه مبــا نســب 
إليــه وقــررت ســجنه ملــدة ســتة أشــهر وإبعــاده عــن البــاد بعــد اســتيفاء 
العــام  املدعــي  وعــارض  باحلكــم  عليــه  املدعــى  وقنــع  محكوميتــه، 

عليــه، وقــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا.... القاضي يف احملكمة اجلزائية باملدينة 
املنــورة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املنــورة برقــم 33704208 وتاريــخ 1433/12/26هـــ  اجلزائيــة باملدينــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 332241790 وتاريــخ 1433/12/26هـــ ففــي 
يــوم الثاثــاء املوافق1434/1/13هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا قــدم املدعــي 
العــام ضــد احلاضــر باملجلــس الشــرعي املدعــو.... فلســطيني اجلنســية 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )........( فباالطــاع علــى محضــر القبــض 
بتاريــخ 1433/11/15هـــ مــن قبــل دوريــات أمــن الطــرق باملدينــة املنــورة 
املتضمــن أنــه أثنــاء عملهــم يف نقطــة تفتيــش مت اســتيقاف املذكــور 
وبتفتيــش الســيارة وجــد كيــس بداخلــه مجموعــة أدويــة ومــن ضمنهــا 
حبــوب حمــراء اللــون يشــتبه أن تكــون مــن حبــوب الترامــادول احملظــورة 
وعددهــا )10( عشــرة حبــات فتــم القبــض عليــه وباســتجواب املتهــم 
الذكــور وبعــد مواجهتــه بالتهمــة املنســوبة إليــه واجلهــة التــي تباشــر 
التحقيــق معــه أقــر بــان مــا ضبــط معــه مــن احلبــوب احملظــورة البالــغ 
عددهــا )10( عشــر حبــات عائــد لــه وأن غرضــه منهــا هــو التعاطــي 
ــر الكيميائــي الشــرعي رقــم ) ........( لعــام 1433هـــ  وقــد أثبــت التقري
الشــرعية  الطبيــة  والكيميــاء  الســموم  مراقبــة  ركــز  مــن  الصــادر 
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بصحــة املدينــة املنــورة إيجابيــة العينــة املضبوطــة مــع املتهــم املذكــور 
للترامــادول احملظــور وهــي مــن املــواد املخــدرة اخلاضعــة للرقابــة واملنــوه 
عنــه يف اجلــدول األول فئــة )ب( مــن اجلــدول امللحقــة بالنظــام. وقــد انتهــى 
التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام إلــى املدعــى عليــه املذكــور بحيــازة عــدد 
)10( عشــر حبــات مــن احلبــوب احملظــورة بقصــد التعاطــي واملجــرم علــى 
ذلــك وفقــًا للمــادة الثالثــة الفقــرة الثانيــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة الصــادر باملرســوم امللكي رقــم )م/39( لعام 1426هـ 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة1- مــا جــاء يف أقوالــه لفــه رقــم )19( 
2- مــا جــاء يف محضــر القبــض لفــه رقــم )1(3- مــا جــاء يف التقريــر 
الكيميائــي الشــرعي لفــة رقــم )20( وحيــث أن مــا أقــدم املذكــور فعــل 
محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ونظامــًا اطلــب أثبــات إدانتــه مبــا اســند 
إليــه واحلكــم عليــه وفقــًا لنظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة 
املنــوه عنــه بالعقوبــات التاليــة 1- عقوبــة الســجن الــواردة يف املــادة )41( 
الفقــرة األولــى 2- عقوبــة اإلبعــاد عــن البــاد التكميليــة الــواردة يف 
املــادة )56( الفقــرة الثانيــة، وســؤال املدعــى عليــه أجــاب قائــًا نعــم 
صحيــح مــا ذكــره املدعــى العــام يف دعــواه كلــه حيــث قبــض علــّي 
بتاريــخ 1433/11/15هـــ وبحيازتــي علــى عــد)10( عشــر حبــات مــن 
احلبــوب الترامــادول وهــي لــي لقصــد العــاج حيــث إننــي أعانــي مــن 
آالم يف الظهــر وراجعــت األطبــاء ولــم أجــد إال بإجــراء عمليــة وخفــت 
مــن العمليــة ثــم تعاجلــت بالطــب الشــعبي عــن طريــق الكــي ولــم أســتفد 
ونصحنــي أحدهــم وبعثــت التقاريــر جلمهوريــة مصــر العربيــة عنــد أحــد 
األطبــاء هنــاك وهــو الدكتــور / ...... ماجســتير جراحــة عظــام فصــرف 
لــي هــذه احلبــوب وأرســلت لــي مــن هنــاك ولــم أســافر أنــا واســتعملتها 
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وهــي مســكنه ألألم الظهــر ولــدي وصفــة طبيــة بذلــك ثــم أبــرز املدعــى 
عليــه وصفــة طبيــة صــادره مــن عيــادة الدكتــور املشــار إليــه أعــاه 
بتاريــخ 2012/02/15م ومكتوبــة باللغــة االجنليزيــة وغيــر مترجمــة وال 
مصدقــه مــن اجلهــات الرســمية املعتبــرة هنــاك ونظــرًا لذلــك فقــد جــرى 
رفــع اجللســة لضيــق الوقــت ،ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/1/27هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــى عليــه وجــرى اســتكمال نظــر 
القضيــة ثــم جــرى منــي االطــاع علــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
املرفــق لفــه )20( ورقــم )........( لعــام 1433هـــ املتضمــن إيجابيــة عينــة 
احلبــوب لعقــار الترامــادول وهــو مــن املــواد املخــدرة اخلاضعــة للرقابــة 
واملنــوه عتــه باجلــدول فئــة )هـــ ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثرات 
عليــه  املدعــى  ســوابق  صحيفــة  علــى  االطــاع  منــي  وجــرى  العقليــة 
واملتضمنــة وجــود ثــاث ســوابق جنائيــة ثنتــان منهــا حيــازة واســتعمال 
مخــدرات وترويجــه وجــرى االطــاع علــى كامــل املعاملــة فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه بحيازتــه لهــذه 
احلبــوب ولكــون الوصفــة التــي بحيــازة املدعــى عليــه غيــر مســتكملة 
املدعــى عليــه يف  املخــدرات ولســوابق  شــروطها حســب الئحــة نظــام 
مجــال املخــدرات وتعاطيهــا وملــا جــاء يف التقريــر الكيميائــي الشــرعي 
لــذا فقــد ثبــت لــدي القبــض علــى املدعــى عليــه وبحيازتــه علــى عــدد 
)10( عشــرة حبــات مــن حبــوب الترامــادول احملظــورة لقصــد التعاطــي 
وانطبقــت بحقــه املــادة احلاديــة واألربعــن الفقــرة األولــى واملادة السادســة 
واخلمســن الفقــرة الثانيــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات 
العقليــة فحكمــت علــى املدعــى عليــه بســجنه ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
وعــدم  محكوميتــه  اســتيفاء  بعــد  لبلــده  بإبعــاده  وحكمــت  إيقافــه 
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عودتــه للبــاد مــرة أخــرى إال مبــا تقتضــي بــه تعليمــات احلــج والعمــرة 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قنــع بــه املدعــى عليــه وقــرر املدعــي 
ــى ســيدنا محمــد. ــى اهلل وســلم عل ــدون الئحــة وصل ــراض ب العــام االعت
قــرار  وبرفقــة  1434/3/15هـــ  تاريــخ  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
أصحــاب الفضيلــة رقــم 3446650 وتاريــخ 1434/02/25هـــ واملتضمــن 
املوافقــة علــى احلكــم وصلــى اهلل وســلم علــى ســيدنا محمــد . حــرر يف 

 . 1434/03/18هـــ 
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رقم الصك:34210817   تاريخه :1434/03/02هــ 
رقم الدعوى :34104477

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
341710084 تاريخه: 1434/08/13هـ

والترويــج  التعاطــي  بقصــد  وهيرويــن  حشــيش  حيــازة   - مخــدرات 
واإلهــداء وتعاطيهمــا وتســتر علــى حيازتهــا - إثبــات بالقرائــن - إدانــة 
- تأجيــل محاكمــة الغائــب - وجــود ســوابق - تعزيــر بالســجن واجللــد 

والغرامــة واملنــع مــن الســفر.

املادتان )38( و)56( من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

ــة  ــب إثبــات إدان ــة عامــة ضــد املدعــى عليهمــا تتضمــن طل دعــوى جزائي
األول بحيــازة الهيرويــن واحلشــيش املخــدر بقصــد الترويــج والتعاطــي 
وإدانــة الثانــي بتســتره علــى حيــازة األول للمخــدر، واحلكــم علــى األول 
بعقوبة الســجن واجللد والغرامة واملنع من الســفر طبقا لنظام مكافحة 
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وعلــى الثانــي بعقوبــة تعزيريــة،مت القبــض 
علــى األول بعــد ورود معلومــات عــن قيامــه بترويــج الهرويــن املخــدر 
وبتفتيشــه عثــر معــه علــى حقيبــة بداخلهــا الهرويــن واحلشــيش املخــدر- 
أثبــت التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة للهيرويــن 
واحلشــيش املخــدر- أقــر األول أمــام احملكمــة مبــا أســنده إليــه املدعــي 
العــام مــن التعاطــي واحليــازة بقصــد التعاطــي واإلهــداء وأنكــر قصــد 
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الترويــج فيمــا لــم يحضــر الثانــي- طلبــت احملكمــة مــن املدعــي العــام 
تقــدمي بيناتــه وقــررت ســماع شــهادة شــهود محضــر القبــض فشــهدوا 
ــت الدعــوى- املدعــى عليــه األول مــن أربــاب الســوابق- قضــت  مبــا يثب
واحلشــيش  الهيرويــن  بتعاطــي  األول  عليــه  املدعــى  بإدانــة  احملكمــة 
املخــدر وحيازتــه لهمــا بقصــد اإلهــداء والترويــج مبقابــل وقــررت ســجنه 
أربــع  علــى  مائتــي جلــدة مفرقــة  وجلــده  ونصــف  ثــاث ســنوات  ملــدة 
فتــرات وتغرميــه مبلــغ ثاثــة آالف ريــال ومنعــه مــن الســفر خــارج اململكــة 
ملــدة ثــاث ســنوات ونصــف- عــارض املدعــى عليــه واملدعــي العــام علــى 

ــى احلكــم. احلكــم- قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة عل

أنــا  لــدي  1434/3/17هـــ  الثاثــاء  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة القطيــف افتتحــت اجللســة يف 
ــا مــن  ــة لن ــة احملال ــاًء علــى املعامل الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــًا بن
رئيــس هــذه احملكمــة برقــم 34104477 يف 1434/3/2هـــ واملقيــدة 
لــدى احملكمــة بالقيــد رقــم 34544848 يف 1434/3/2هـــ ويف هــذه 
اجللســة حضــر املدعــي العــام وقــرر قائــًا بصفتــي مدعيــًا عامــا يف دائــرة 
التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة القطيــف أدعــي علــى: 1- ........... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )..........( 2- ..... ســعودي 
بتاريــخ  أنــه  حيــث   ).........( رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
ملكافحــة  الســرية  املصــادر  أحــد  مــن  بــاغ  ورد  1433/12/25هـــ 
ــاده وجــود شــخص يدعــى الســيد/ .......... يقــوم  املخــدرات بالدمــام مف
بترويــج الهرويــن املخــدر ويســتخدم اجلــوال رقــم )...........( وأفــاد املصــدر 
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االنتقــال  مت  1433/12/25هـــ  وبتاريــخ  منــه  الشــراء  يســتطيع  ال  أنــه 
بالدمــام  املخــدرات  مــن قبــل مكافحــة  القطيــف  للقديــح مبحافظــة 
ــى املدعــو/ ......... بالقــرب مــن مســتوصف  برفقــة املصــدر لإلرشــاد عل
........... عندهــا قــام املصــدر باإلرشــاد علــى املدعــو/ ............... حيــث 
شــاهدته الفرقــة راكبــًا مــع أحــد األشــخاص يف ســيارة مــن نــوع ......
عندهــا متركــز أحــد أفــراد الفرقــة يف أحــد البنايــات وكانــت الســيارة 
التــي يســتقلها املذكــور حتــت أنظــار رجــل األمــن وبعــد حوالــي ربــع 
ســاعة أفــاد رجــل األمــن الــذي يراقــب املوقــع أن هنــاك ســيارة مــن نــوع 
......  لــم يســتطع مشــاهدتها يســتقلها شــخصان نــزل قائدهــا ودخــل 
املســتوصف وبقــي املرافــق ، عندهــا توجهــت الســيارة ...... التــي يســتقلها 
وقامــت باالحتــكاك مــع الســيارة .......... وقــام الســيد ....... بالنــزول مــن 
ــة الســيارة ......... وقــام بتســليم املرافــق شــيئًا مــا وأخــذ  الســيارة ومقابل
منــه مبلغــًا ماليــًا وكان ذلــك حتــت أنظــار رجــل األمــن عندهــا خــرج 
قائد الســيارة ........... من املســتوصف وركب الســيارة وحترك مســرعًا 
جــدا ودخــل إلــى احلــي بســرعة جنونيــة ممــا أدى إلــى فقدانــه داخــل احلــي 
بعدهــا ورد اتصــال ألعضــاء الفرقــة مــن رجــل األمــن الــذي يراقــب املوقــع 
يطلــب الدعــم واملســاندة لكــون الســيد .......... عليــه إقبــال كبيــر مــن 
ــه  ــغ مالي ــل مبال ــواد املخــدرة مقاب متعاطــي املخــدرات ويقــوم بتســليم امل
حتــت أنظــار رجــل األمــن فتــم التوجــه لســيارته وبالكشــف عــن قائدهــا 
اتضــح أنــه يدعــى/ .......... ولــم يعثــر بحوزتــه علــى أي مــن املمنوعــات 
وبالكشــف عــن هويــة مرافقــه اتضــح أنــه يدعــى/ ......... وبتفتيشــه عثــر 
معــه علــى حقيبــة بداخلهــا مــادة الهرويــن املخــدرة بلــغ وزنهــا 1.4 جرامــا 
واحــدًا وأربعــة مــن العشــرة مــن اجلــرام كمــا عثــر بهــا مــا وزنــه 3.4 ثاثــة 
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جرامــات وأربعــة مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر كمــا عثــر 
علــى جــوال .... نــوع ... ويحمــل الرقــم املصنعــي )......( واتضــح أنــه رقــم 
اجلــوال هــو نفــس رقــم اجلــوال الــذي مت اإلبــاغ عنــه مــن قبــل املصــدر وقــد 
أثبــت التقريــر الكيميائي الشــرعي رقم4680 وتاريخ 1433/12/29هـ 
املتضمــن إيجابيــة العينــات املضبوطــة ملــادة احلشــيش املخــدرة واحملظــورة 
واملدرجــة يف اجلــدول األول فئــة )أ( واملرفــق بنظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة واحتــواء عينــة املســحوق املضبــوط مــع املدعــى عليــه 
أقــر  عليــه  املدعــى  وباســتجواب  واحملظــورة  املخــدرة  الهرويــن  ملــادة 
بحيازتــه للحشــيش والهرويــن املضبــوط معــه وأنكــر مــا ســوى ذلــك 
وأفــاد أن املدعــو ال يعلــم عــن املخــدرات املضبوطــة معــه وباســتجواب 
املدعــى عليــه .......... أفــاد أنــه ال يعلــم عــن قيــام املتهــم بترويــج املخــدرات 
أو تعاطيهــا أو حيازتهــا وأنــه مت القبــض عليهمــا بعــد ركــوب املتهــم معــه 
إلــى توجيــه االتهــام  التحقيــق معهمــا  انتهــت إجــراءات  مباشــرة وقــد 
للمدعــى عليــه األول بحيــازة مــا وزنــه )1,4( جرامــًا واحــدًا وأربعــة مــن 
العشــرة مــن اجلــرام مــن مــادة حتتــوي علــى الهرويــن املخــدر وحيــازة مــا 
وزنــه )3.4( ثاثــة جرامــات وأربعــة مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش 
املخــدر بقصــد التعاطــي والترويــج مبقابــل وتعاطــي احلشــيش املخــدر 
والهرويــن وتســتر املدعــى عليــه ..... علــى املدعى عليــه حليازته للمخدرات 
وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة:1- إقــرار املدعــى عليــه حتقيقــا بحيــازة 
الصفحــة  علــى  واملــدون  عنــه  املنــوه  وتعاطيهــا  واحلشــيش  الهرويــن 
رقم1.2واملرفــق لفــة رقــم)14.15(2- إقــراره مبحضــر ســماع األقــوال 
األوليــة املنــوه عنــه واملــدون علــى الصفحــة رقم21واملرفــق لفــة رقــم)1( 
3- مــا ورد يف محضــر البــاغ املنــوه عنــه مبحضــر االســتدالل واملــدون 
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علــى الصفحــة رقــم 2واملرفــق لفــة رقــم)1(4- مــا ورد يف محضــر القبــض 
مــن وقائــع املنــوه عنهــا واملدونــة علــى الصفحــة رقم12.13واملرفقــة لفــة 
رقــم)1( 5- مــا ورد يف التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه واملرفق 
لفــة رقــم21 وبالبحــث عــن ســوابقهما تبــن وجــود ثــاث ســوابق علــى 
والثانيــة مضاربــة  بالســاح  اعتــداء  األولــى   )....( األول  املدعــى عليــه 
وخطــف ومحاولــة لــواط وتعريــه شــخص وتصويــره وتهديــد بالســاح 
والثالثــة ترويــج مخــدرات وبالبحــث عــن ســوابق املدعــى عليــه الثانــي 
ــة  ــى شــرب مســكرات والثاني ــة األول تبــن وجــود خمــس ســوابق جنائي
ســرقة والثالثــة حيــازة واســتعمال مخــدرات والرابعــة اســتعمال مخــدرات 
واخلامســة تهمــة ســرقة وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــوران -وهمــا 
بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعا - فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
ونظامــًا لــذا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا حيــال حيــازة األول للحشــيش 
ــا  ــه لنوعه ــل وتعاطي ــج مبقاب ــن بقصــد التعاطــي والتروي املخــدر والهروي
وفــق الفقــرة رقــم )2( مــن املــادة رقــم )3( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة واحلكــم عليــه مبــا يلــي:1- بعقوبــة الســجن الــواردة 
بالفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )38( مــن النظــام 2-منعــه مــن الســفر 
ــا: احلكــم  ــا للفقــرة رقــم )1( مــن املــادة رقــم )56( مــن النظــام ثاني وفًق
علــى املدعــى عليــه الثانــي )..........( بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره 
لقــاء تســتره علــى مرافقــه .......... هــذه دعــواي وبــاهلل التوفيــق هــذا وقــد 
حضــر يف اجللســة ....ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم....  وبســؤاله 
عــن دعــوى املدعــي العــام أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعواه 
مــن القبــض علــي وحيازتــي للهروين واحلشــيش املخدر الــوارد يف الدعوى 
العــام مــن أن قصــدي مــن احليــازة  مــا ذكــره املدعــي  أمــا  فصحيــح 
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الترويــج مبقابــل فغيــر صحيــح بــل الصحيــح هــو أن الكميــة لاســتعمال 
وصاحبــي الــذي بســيارة .......... نــزل مــن ســيارته للصيدليــة لشــراء إبــر 
ــن  ــا أقــوم بإحضــار الهروي مــن أجــل التعاطــي فنحــن نتعاطــى ســويًا وأن
واحلشــيش وقــد أهدانــي عطــورات والســوابق التــي علــي صحيحــة هــذا 
جوابــي هــذا وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــه بينــة علــى مــا جــاء يف دعواه 
مــن أن قصــد املدعــى عليــه مــن احليــازة الترويــج مبقابل فقــال نعم وأطلب 
املهلــة إلحضارهــا هكــذا قــرر لــذا رفعــت اجللســة ملــا طلبــه املدعــي العــام 
العــام واملدعــى عليــه  ومت تأجيلهــا ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي 
املذكــور ســابقًا هــذا وقــد أحضــر املدعــي العــام معــه ســعودي مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم  وطلــب ســماع مــا لديــه مــن شــهادة وبســؤاله عمــا 
لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد هلل تعالــى أنــه بتاريــخ 1433/12/25هـــ مت 
االنتقــال ..... مبحافظــة .......... برفقــة املصــدر لإلرشــاد علــى املدعــو 
قــام املصــدر باإلرشــاد علــى  .......... عندهــا  بالقــرب مــن مســتوصف 
املدعــو حيــث شــاهدته الفرقــة وهــو راكــب مــع أحــد األشــخاص يف 
ســيارة مــن نــوع ..... عندهــا متركــزت يف أحــد البنايــات وكانت الســيارة 
التــي يســتقلها املدعــو حتــت أنظــاري وكانــت الفرقــة متمركــزة أيضــا 
وبعــد حوالــي ربــع ســاعة أفــدت أن هنــاك ســيارة مــن نــوع...... لــم أســتطع 
علــى  ودخــل  قائدهــا  نــزل  شــخصان  يســتقلها  وكان  مشــاهدتها 
املســتوصف وبقــي املرافــق عندهــا توجهــت الســيارة ..... التــي يســتقلها 
املدعــو وقامــت باالحتــكاك مــع الســيارة .... وقــام بالنــزول مــن الســيارة 
ومقابلــة الســيارة ......... وقــام بتســليم املرافــق شــيء مــا وأخــذ منــه مبلــغ 
مالــي وكان ذلــك حتــت أنظــاري عندهــا خــرج قائــد الســيارة ....... مــن 
املســتوصف وركــب الســيارة وحتــرك مســرعًا جــدا ودخــل إلــى احلــي 
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بســرعة جنونيــة ممــا أدى إلــى فقدانــه داخــل احلــي بعدها قمــت باالتصال 
بأعضــاء الفرقــة بطلــب الدعــم واملســاندة لكــون املدعــو عليــه إقبــال 
كبيــر مــن متعاطــي املخــدرات ويقــوم بتســليم املــواد املخــدرة مقابــل 
عــن  وبالكشــف  لســيارته  التوجــه  فتــم  أنظــاري  ماليــه حتــت  مبالــغ 
قائدهــا اتضــح أنــه يدعــى ولــم يعثــر بحوزتــه علــى أي مــن املمنوعــات 
وبالكشــف عــن هويــة مرافقــه اتضــح أنــه يدعــى وبتفتيشــه مــن قبلــي 
ــغ وزنهــا 1.4  عثــر معــه علــى حقيبــة بداخلهــا مــادة الهرويــن املخــدرة بل
جــرام واحــد جــرام وأربعــة مــن العشــرة مــن اجلــرام كمــا عثــر بهــا علــى 
احلشــيش املخــدر بلــغ وزنــه 3.4 ثاثــة جرامــات وأربعــة مــن العشــرة مــن 
اجلــرام كمــا عثــر علــى جــوال .... نــوع ....... ويحمــل الرقــم املصنعــي 
)............( واتضــح أنــه رقــم اجلــوال هــو نفــس رقــم اجلــوال الــذي مت اإلباغ 
ــوس  ــت االســتام والتســليم للفل ــي رأي ــل املصــدر علمــًا بأنن ــه مــن قب عن
وأنــا جالــس يف إحــدى البنايــات وقــد تكــرر ذلــك عــدة مــرات هــذا مــا 
لــدي مــن شــهادة هكــذا شــهد وبعــرض شــهادة الشــاهد علــى املدعــى 
عليــه أجــاب قائــًا مــا ذكــره الشــاهد يف شــهادته غيــر صحيــح فأنــا 
كنــت ذاهبــًا للصيدليــة فقــط وأمــا الشــاهد فــا أقــول فيــه شــيئًا ألننــي 
ال أعرفــه هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل لديــه زيــادة 
بينــة فقــال نعــم وأطلــب املهلــة إلحضارهــا هكــذا أجــاب ثــم رفعــت 
اجللســة ملــا طلبــه املدعــي العــام ومت تأجيلهــا ويف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــي العــام كمــا حضــر املدعــى عليــه املذكــور ســابقًا هــذا وقــد 
أحضــر املدعــي العــام معــه ....ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم....  
وطلــب ســماع مــا لديــه مــن شــهادة وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال 
أشــهد هلل تعالــى أنــه بتاريــخ 1433/12/25هـــ مت االنتقــال ... مبحافظــة 
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.... برفقــة املصــدر لإلرشــاد علــى املدعــو بالقــرب مــن مســتوصف ..... 
عندهــا قــام املصــدر باإلرشــاد علــى املدعــو للزميلــن  و  حيــث شــاهدته 
الفرقــة وهــو راكــب مــع أحــد األشــخاص يف ســيارة مــن نــوع ... عندهــا 
متركــزت يف أحــد البنايــات وكانــت الســيارة التــي يســتقلها املدعــو 
حتــت أنظــار الفرقــة وكانــت الفرقــة متمركــزة أيضــا وبعــد حوالــي ربع 
ســاعة أفــدت أن هنــاك ســيارة مــن نــوع ... وكان يســتقلها شــخصان نــزل 
قائدهــا ودخــل علــى املســتوصف وبقــي املرافــق عندهــا توجهــت الســيارة 
.... التــي يســتقلها املدعــو وقامــت باالحتــكاك مــع الســيارة ..... وقــام 
بالنــزول مــن الســيارة ومقابلــة الســيارة ..... وقــام بتســليم املرافــق شــيء 
مــا وأخــذ منــه مبلــغ مالــي وكان ذلــك حتــت أنظــار الفرقــة القابضــة 
عندهــا خــرج قائــد الســيارة .... مــن املســتوصف وركب الســيارة وحترك 
مســرعًا جــدا ودخــل إلــى احلــي بســرعة جنونيــة ممــا أدى إلــى فقدانــه 
داخــل احلــي بعدهــا قــام ماجــد باالتصــال بأعضــاء الفرقــة بطلــب الدعــم 
واملســاندة لكــون املدعــو عليــه مــن متعاطــي املخــدرات ويقــوم بتســليم 
املــواد املخــدرة مقابــل مبالــغ ماليــه حتــت أنظــاره فتــم التوجــه لســيارته 
مــن قبــل الفرقــة وبالكشــف عــن قائدهــا اتضــح أنــه يدعــى ولــم يعثــر 
بحوزتــه علــى أي مــن املمنوعــات وبالكشــف عــن هويــة مرافقــه مــن قبــل 
الفرقــة اتضــح أنــه يدعــى وبتفتيشــه مــن قبــل عثــر معــه علــى حقيبــة 
بداخلهــا مــادة الهرويــن املخــدرة بلــغ وزنهــا 1.4 جــرام واحد جــرام وأربعة 
مــن العشــرة مــن اجلــرام كمــا عثــر بهــا علــى احلشــيش املخــدر بلــغ وزنــه 
3.4 ثاثــة جرامــات وأربعــة مــن العشــرة مــن اجلــرام كمــا عثــر علــى 
جــوال .... نــوع ….. ويحمــل الرقــم املصنعــي )( واتضــح أنــه رقــم اجلــوال 
هــو نفــس رقــم اجلــوال الــذي مت اإلبــاغ عنــه مــن قبــل املصــدر علمــًا بأننــي 
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لــم أَر االســتام والتســليم ولــم يكــن حتــت أنظــاري هــذا مــا لــدي مــن 
شــهادة هكــذا شــهد وبعــرض شــهادة الشــاهد علــى املدعــى عليــه أجــاب 
قائــًا مــا ذكــره الشــاهد يف شــهادته غيــر صحيــح فأنــا كنــت ذاهبــًا 
للصيدليــة فقــط لشــراء إبــر مــن أجــل تعاطــي الهيرويــن فوجــدت أنــاس 
يشــترون كذلــك إبــر مــن أجــل تعاطــي الهيرويــن ولــم أســلمهم أي شــيء 
وأمــا الشــاهد فــا أقــول فيــه شــيئًا ألننــي ال أعرفــه هكــذا أجــاب هــذا 
ــي  كمــا أحضــر املدعــي العــام معــه .... ســعودي مبوجــب الســجل املدن
رقــم ).........( وطلــب املدعــي العــام ســماع مــا لديــه مــن شــهادة وبســؤاله 
عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد هلل تعالــى بــأن الشــاهدين و ثقتــان 
ــا الشــهادة هكــذا شــهد ثــم جــرى ســؤال املدعــي العــام  عــدالن مرضي
هــل لديــه زيــادة بينــة فقــال ليــس لــدي ســوى مــا قدمــت ومــا ورد يف أوراق 
املعاملــة هكــذا أجــاب ثــم طلبــت مــن املدعي العام مزك آخر للشــاهدين 
فاســتعد بذلــك ورفعــت اجللســة ملــا طلبــه املدعــي العــام ومت تأجيلهــا ويف 
جلســة أخــرى لــدي أنــا.... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
ــاء  ــوم الثاث ــاء إجازتــه ويف ي ــة الشــيخ أثن القطيــف والقائــم بعمــل فضيل
1434/4/23هـــ فتحــت اجللســة الســاعة 25: 9 وفيهــا حضــر املدعــي 
العــام واملدعــى عليــه وأحضــر املدعــي العــام لتعديــل البينــة، ....ســعودي 
اجلنســية حســب بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم....  وبســؤاله قــال أشــهد هلل 
تعالــى بــأن الشــاهدين و ثقتــان عــدالن مرضيــا الشــهادة هكــذا شــهد 
ورفعــت اجللســة للتأمــل والدراســة وتأجلــت ويف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــي العــام كمــا حضــر املدعــى عليــه املذكــور ســابقًا هــذا وقــد 
جــرى منــي االطــاع علــى التقريــر الكيميائــي رقــم 4680ك ش املرفــق 
باملعاملــة لفــة رقــم )21( فوجدتــه مطابقــًا ملــا ورد يف دعــوى املدعــي العــام 
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ــة لفــة رقــم )24- وكذلــك ســجل ســوابق املدعــى عليــه املرفــق باملعامل
26( ونظــرًا لعــدم حضــور املزكــي مت رفــع اجللســة وتأجيلهــا ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي العــام كمــا حضــر املدعــى عليــه املذكــور ســابقًا 
هــذا وقــد جــرى ســؤال املدعــي العــام هــل أحضــر مــزك للشــاهد فقــال 
إنــه مت طلــب املزكــي إال أنــه لــم يحضــر هكــذا أجــاب فأفهمــت املدعي 
العــام بأنــه عاجــز عــن إحضــار مــزك للشــاهد لذا رفعت اجللســة للدراســة 
والتأمــل ومت تأجيلهــا ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي العــام كمــا 
حضــر املدعــى عليــه املذكــور ســابقًا فبنــاًء علــى مــا ســبق ضبطــه مــن 
الدعــوى واإلجابــة ومــا قــرره الطرفــان وحيــث أقــر املدعــى عليــه بحيازته 
مــا وزنــه )1,4( جرامــًا واحــدًا وأربعــة مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن مــادة 
حتتــوي علــى الهرويــن املخــدر وحيــازة مــا وزنــه )3.4( ثاثــة جرامــات 
ــة مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي  وأربع
واإلهــداء وتعاطــي احلشــيش املخــدر والهرويــن وأنكــر قضيــة الترويــج 
مبقابــل وأثبــت املدعــي العــام دعــواه بشــهادة الشــاهدين املنــوه عنهمــا 
ســابقًا إال أن الشــهادة لــم تكتمــل بســبب أن شــهادة الشــاهد الثانــي 
غيــر موصلــة وأمــا شــهادة الشــاهد األول فلــم يحضــر املــزك الثانــي ولــذا 
تعتبــر قرينــة قويــة تعضدهــا االعتــراف بالترويــج عــن طريــق اإلهــداء 
وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا 
ونظامــًا ومبــا أن املدعــى عليــه مــن أربــاب الســوابق ممــا يــدل علــى فســاد 
مســلكه جلميــع ذلــك فقــد حكمــت مبــا يلــي أواًل: جلــد املدعــى عليــه 
ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة حــد املســكر ثانيــًا: ثبــوت إدانــة املدعــى 
عليــه بحيازتــه جلــرام واحــد وأربعــة مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن مــادة 
حتتــوي علــى الهرويــن املخــدر وحيــازة مــا وزنــه )3.4( ثاثــة جــرام وأربعة 
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مــن العشــرة مــن اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر بقصــد اإلهــداء والترويــج 
مبقابــل وتعزيــره علــى ذلــك بســجنه مــدة ثاثــة ســنوات ونصــف يحتســب 
منهــا مــا مت إيقافــه بســبب هــذه القضيــة وجلــده مئتــي جلــدة مفرقــة علــى 
أربــع فتــرات متســاويات بــن كل فتــرة وأخــرى عشــرة أيــام وبغرامــة 
ماليــه مقدارهــا ثاثــة آالف ريــال تدفــع خلزينــة الدولــة ثالثــًا: منــع املدعــى 
عليــه مــن الســفر خــارج اململكــة مــدة ثاثــة ســنوات ونصــف بعــد تنفيــذ 
العقوبــة وبإعــان احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه ........... و 
املدعــي العــام عــدم القناعــة باحلكــم وطالبــا بالتمييــز ورفــع احلكــم إلــى 
محكمــة االســتئناف مكتفيــًا املدعــي العــام مبــا قــدم أمــا املدعــى عليــه 
فطالــب بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجبتــه لذلــك وأفهمتــه بتعليمــات 
التمييــز وأن لــه مــدة ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ هــذا اليــوم لاعتــراض علــى 
احلكــم وأنــه إذا لــم يقــدم اعتراضــه خــال هــذه املــدة فــإن حقــه يف طلــب 
التمييــز يســقط وســيرفع إلــى محكمــة االســتئناف حســب التعليمــات 
ففهــم ذلــك وأجلــت احلكــم علــى املدعــى عليــه الثانــي حلــن حضــوره 
للمحكمــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وحــرر يف 
1434/5/11هـــ. احلمــد هلل وحــده وبعد ويف يوم األربعاء 1434/6/28هـ 
افتتحــت اجللســة يف الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرا هــذا وقــد انتهــت 
عليــه  املدعــى  يقــدم  ولــم  احلكــم  علــى  لاعتــراض  احملــددة  املــدة 
اعتراضــه خــال تلــك املــدة لــذا فــإن حقــه يف طلــب التمييــز واالعتــراض 
حســب  االســتئناف  محكمــة  إلــى  احلكــم  رفــع  وســيتم  ســقط  قــد 
التعليمــات وللبيــان حــرر يف 1434/6/28هـــ واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

وسلم على نبينا محمد.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ............. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائرة اجلزائية 
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الثانيــة  يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيدة 
1434/7/16هـــ  وتاريــخ  1710084/34/ج2  برقــم  احملكمــة  لــدى 
القطيــف  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة 
برقــم 34544848 وتاريــخ 1434/7/11هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ /................. املســجل برقــم 
34210817 وتاريــخ 1434/5/11هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضــد 
كل مــن 1/...................و2/ ........... يف قضيــة مخــدرات ، وقــد تضمــن 
ــه وبدراســة القــرار  ــه مبــا هــو مــدون ومفصــل في القــرار حكــم فضيلت
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم . واهلل 
املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .حــرر يف 

1434/7/29هـــ.
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رقم الصك:34172935 تاريخه :1434/07/30هـ 
رقم الدعوى :34105417

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
341197482 تاريخه:1434/06/13هـ    

مخــدرات- حيــازة حشــيش وحبــوب محظورة بقصــد التعاطي والترويج 
واالجتــار وتعاطيهــا وتســتر علــى مصدرهــا- شــرب مســكر وحيازتــه 
بقصــد االســتعمال- هــروب مــن رجــال األمــن- إثبــات بالشــهادة- إثبــات 
الترويــج بالقرائــن- إدانــة- إقامــة حــد املســكر- تعزيــر بالســجن واجللــد 

والغرامــة واملنــع مــن الســفر- مصــادرة.

واملؤثــرات  املخــدرات  مكافحــة  نظــام  مــن  و)56(   )53( و   )38( املــواد 
لعقليــة. ا

ــة  ــب إثبــات إدان ــة عامــة ضــد املدعــى عليهمــا تتضمــن طل دعــوى جزائي
األول بحيــازة احلشــيش املخــدر وحبــوب االلبــرزوالم احملظــورة بقصــد 
لهــا وحيــازة املســكر بقصــد  االجتــار والترويــج والتعاطــي وتعاطيــه 
الثانــي  وإدانــة  املخــدر  مصــدر  علــى  وتســتره  لــه  وشــربه  االســتعمال 
الســجن  بعقوبــة  األول  علــى  واحلكــم  األمــن،  رجــال  مــن  بالهــروب 
ــع مــن الســفر طبقــا لنظــام مكافحــة  ــد والغرامــة واملصــادرة واملن واجلل
املخــدرات واملؤثــرات العقليــة واحلكــم عليهمــا بحــد املســكر وعقوبــة 
األول  اســتقبال  عــن  معلومــات  وردت  التهــم،  باقــي  علــى  تعزيريــة 
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لكميــات كبيــرة مــن احلشــيش املخــدر، فتــم القبــض عليــه وهــو بحالــة 
غيــر طبيعيــة وتنبعــث مــن فمــه رائحــة املســكر، كمــا قبــض علــى 
مرافقــه بعــد هروبــه علــى قدميــه، وبتفتيــش ســيارة األول عثــر فيهــا 
علــى قطــع مــن احلشــيش املخــدر وأدوات لتقطيعــه وعــدد مــن احلبــوب 
احملظــورة وقــارورة مســكر، وبتفتيــش منزلــه عثــر فيــه علــى كميــة 
كبيــرة مــن احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة ومبلــغ مالــي وأعقــاب 
ســجائر ملفوفــة مســتخدمة مخلوطــة مبــادة باحلشــيش املخــدر، أثبــت 
التقريــر الكيميائــي الشــرعي إيجابيــة العينــة املرســلة للحشــيش املخدر 
وااللبــرازوالم، أقــر األول أمــام احملكمــة بحيازتــه للحبــوب احملظــورة 
وجــزء مــن احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي فقــط وحيازتــه للمســكر 
أنكــر  كمــا  والترويــج  االجتــار  قصــد  وأنكــر  االســتعمال  بقصــد 
حيــازة باقــي احلشــيش املخــدر، وأقــر الثانــي بالهــروب مــن رجــال األمــن 
ودفــع بأنــه لــم يعــرف صفتهــم، طلبــت احملكمــة مــن املدعــي العــام 
تقــدمي بيناتــه وقــررت ســماع شــهادة شــهود محضــر القبــض، القرائــن 
الكثيــرة املتظافــرة تــدل علــى أن قصــد األول مــن احليــازة هــو الترويــج، 
إليــه  مــا نســب  بإدانــة املدعــى عليــه األول بجميــع  قضــت احملكمــة 
وقــررت جلــده حــد املســكر ثمانــن جلــدة دفعــة واحــدة بحضــرة جمــع 
مــن النــاس وســجنه ملــدة ســبع ســنوات وجلــده خمســن جلــدة تكــرر 
عليــه عشــرين مــرة وتغرميــه مبلــغ خمســة آالف ريــال ومنعــه مــن الســفر 
خــارج اململكــة مــدة ســبع ســنوات ومصــادرة املضبوطــات، كمــا قضت 
بإدانــة املدعــى عليــه الثانــي بالهــروب مــن رجــال األمــن وقــررت جلــده 
ســبعن جلــدة دفعــة واحــدة يف مــكان عام،قنــع املدعــى عليــه الثانــي 
باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى عليــه األول واملدعــي العــام، قــررت 

محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.
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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 34105417 وتاريــخ 1434/03/03هـــ املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 34551287 وتاريــخ 1434/03/03هـــ ففــي يوم األحد 
املوافق1434/03/22هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15: 10 وفيهــا حضــر 
املدعي العام و أدعـي على 1- ...، البالغ من العمر25عامًا، ....  سعودي 
اجلنســية مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم )....( أعــزب، متعلــم، 
طالــب، يقيــم يف مديـنـــة الريـــاض أوقــف بتاريــخ 1434/1/9هـــ وأودع 
شــعبة ســجن الـمـلــــز مبوجــــــــب أمــر اإلحـــــــالة وتـــمـديـــد التـوقـيـــف رقـــم 
)هـــ را/489/5( وتاريخ1434/1/14هـــ اســتنادًا للقــرار الــوزاري رقــم 
ــادة )112( مــن نظــام  ــى امل ــي عل ــاريخ 1428/7/9هـــ املبن )1900( وتـــــــــ
اإلجــراءات اجلزائيــة. 2-....، البالــغ مــن العمــر 23 عامــًا، .... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم )....( أعــزب ، متعلــم ، 
ــق  ــخ 1434/1/9هـــ وأطل ــة الريــاض أوقــف بتاري ــم يف مدين طالــب، يقي
ســراحه بالكفالــة احلضوريــة بتاريــخ 1434/1/12هـــ اســتنادًا للمــادة 
)120( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة. حيــث إنــه بتاريــخ 1434/1/9هـــ 
قبــض علــى املذكوريــن مــن قبــل إحــدى فــرق إدارة العمليــات التابعــة 
لــإلدارة العامــة ملكافحــة املخــدرات مبنطقــة الريــاض بنــاًء للمعلومــات 
شــخص  وجــود  عــن  تفيــد  الســرية  مصادرهــم  أحــد  مــن  املقدمــة 
ــرة مــن احلشــيش املخــدر  يدعــى)األول( يقــوم باســتقبال كميــات كبي
ويســكن مــع عائلتــه بحــي ...... ، وأنــه قــام باســتقبال كميــة كبيــرة 
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ــة منــزل األول شــوهد وهــو يقــوم  مــن مــادة احلشــيش املخــدر ، ومبراقب
باخلــروج منــه ويرافقــه شــخص آخــر )الثانــي( ؛ وعنــد وصولهمــا بجانــب 
سيارة األول وهي من نوع ...... حتمل اللوحة رقم ).....( متت مداهمتهما، 
وبتفتيــش األول شــخصيًا عثــر معــه علــى مبلــغ مالــي وقــدره )11.180( 
أحــد عشــر ألفــًا ومائــة وثمانــون ريــااًل )مت طلــب حجــز املبلــغ املالــي 
املتحصــل مــن اجلرميــة متهيــدًا لطلــب مصادرتــه وفقــًا للفقــرة )الثانيــة( مــن 
ــة مبوجــب  ــرات العقلي املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املؤث
اخلطــاب رقــم )هـــ ر 12432/5/1( وتاريــخ 1434/2/5هـــ( وكذلك عثر 
معــه علــى مــا عــدده أربــع جــواالت ؛ األول مــن نــوع ...... وبــه شــريحة .... 
والثانــي مــن نــوع .....( وبــه شــريحة ...... والثالــث مــن نــوع ....... يحمــل 
الرقــم املصنعــي )....( وبــه شــريحة ..... والرابــع مــن نــوع ...... وبــه شــريحة 
..... )مت طلــب رد اجلــواالت لصاحبهــا اســتنادًا للمادتــن )86-88( مــن 
مبوجــب  للمصــادرة  محــًا  ليــس  كونــه  اجلزائيــة  اإلجــراءات  نظــام 
اخلطــاب رقــم )هـــ ر 4719/5/1( وتاريــخ 1434/1/14هـــ( ، وكذلــك 
عثــر معــه علــى مفتاحــي منــزل ورميــوت للســيارة ...... املوضحــة بياناتهــا 
ســابقًا، وكانــت تنبعــث مــن فمــه رائحــة الشــراب املســكر وكان 
بحالــة غيــر طبيعيــة، وبضبــط مرافقــه بعــد هروبــه علــى قدميــه مبســافة 
عــن موقــع القبــض اتضــح أنــه الثانــي، وبتفتيشــه شــخصيًا عثــر معــه 
علــى جوالــن مــن نــوع ........ مــع الشــرائح )مت طلــب رد اجلوالــن لصاحبها 
اســتنادًا للمادتــن )86-88( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة كونــه ليــس 
وتاريــخ   )4723/5/1 ر  )هـــ  رقــم  اخلطــاب  للمصــادرة مبوجــب  محــًا 
إلكترونــي وكذلــك  منــزل  بــاب  رميــوت  1434/1/14هـــ( وكذلــك 
رميــوت مفتــاح ســيارة، وبتفتيــش الســيارة ...... ســابقة الذكــر )مت طلــب 
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رد الســيارة لصاحبهــا اســتنادًا للمادتــن )86-88( مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة كونــه ليــس محــًا للمصــادرة مبوجــب اخلطــاب رقــم )هـــ ر 
الراكــب  أرجــل  مبــكان  عثــر  وتاريخ1434/1/14هـــ(   )4719/5/1
األمامــي علــى صحــن معدنــي متوســط احلجــم بــه آثــار يشــتبه أن تكــون 
هــذه اآلثــار مــن احلشــيش املخــدر بداخلــه )3( ثــاث قطــع ســوداء اللــون 
يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا اإلجمالــي )64.3( 
أربعــة وســتن جرامــًا وثاثــة أعشــار اجلــرام ، وكذلــك عثــر بنفــس 
الصحــن علــى أدوات تقطيــع وهــي )مســطره ومشــرط ومقــص( وجميعها 
عليهــا آثــار يشــتبه أن تكــون هــذه اآلثــار من احلشــيش املخدر، وكذلك 
عثــر بالــدرج الــذي بجانــب القيــر علــى مــا عــدده )5( خمــس حبــات 
بداخــل قصديــر مــن حبــوب )اكــس نكــس( احملظــورة ، وبتفتيــش 
شــنطة الســيارة عثــر بداخلهــا علــى قــارورة مــاء صحــة كبيــرة بهــا مــادة 
ســائلة أكثــر مــن النصــف وتفــوح منهــا رائحــة الشــراب املســكر ، 
-وبعــد أخــذ اإلذن الــازم- مت تفتيــش منــزل األول ؛ وعثــر يف غرفتــه 
اخلاصــة الكائنــة بســطح املنــزل بداخــل أحــد األدراج اخلشــبة علــى قطعــة 
ســوداء اللــون يشــتبه أن تكــون مــن مــادة احلشــيش املخــدر بلــغ وزنهــا 
)24.3( أربــع وعشــرين جــرام وثاثــة أعشــار اجلــرام ؛ و مــا عــدده )21( 
واحــد وعشــرون حبــة مــن حبــوب )اكــس نكــس( ، وكذلــك عثــر 
بداخــل الغرفــة علــى خزنــة إلكترونيــة تفتــح بأرقــام ســرية ومت فتحهــا 
مــن قبــل األول وعثــر بداخلهــا علــى مبلــغ مالــي وقــدره )100.000( مائــة 
ألــف ريــال )مت طلــب حجــز املبلــغ املالــي املتحصــل يف اجلرميــة متهيــدًا لطلب 
مصادرتــه وفقــًا للفقــرة )الثانيــة( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات املؤثــرات العقليــة مبوجــب اخلطــاب رقــم )هـــ ر 12432/5/1( 
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1434/2/5هـــ(، وعثــر بداخــل اخلزنــة علــى ســاح ناري من نوع مســدس 
ربــع نيــكل ويحمــل الرقــم املصنعــي )....( مــع املخــزن و ال يوجــد أي 
ــر  ــه أوراق مســتقله( وكذلــك عث ــه )فــرزت ل ــه بداخل ــه ناري طلقــات حي
ثــاث أعقــاب ســجائر  الغرفــة علــى طفايــة ســجائر بداخلهــا  بنفــس 
ملفوفــة مســتخدمة يشــتبه أن يكــون تبغهــا مخلوطــًا مبــادة باحلشــيش 
املخــدر عدميــة الــوزن، وكذلــك عثــر بداخــل الغرفــة علــى مجموعــة 
أكيــاس كثيــرة تابعــة لشــركة ...... ، وبتفتيــش باقــي املنــزل عثــر 
حتــت الــدرج القريــب مــن بــاب الــدور األول علــى كرتــون بداخلــه )10( 
عشــر قطــع يشــتبه أن تكــون مــن مــادة احلشــيش املخــدر مــع الغــاف؛ 
وكذلــك )10( عشــر قطــع أخــرى يشــتبه أن تكــون مــن مــادة احلشــيش 
بالغرفــة  املوجــودة  األكيــاس  نفــس  مــن   ..... بداخــل كيــس  املخــدر 
اخلاصــة باملتهــم األول، بلــغ وزنهــا جميعــًا )20.200( عشــرون كيلــو 
جرامــًا ومئتــي جــرام، وكذلــك عثــر حتــت الــدرج بالقــرب مــن الكميــة 
املضبوطــة علــى إطاريــن مــع اجلنــوط واتضــح عــدم وجــود هــواء بداخلهــا 
ومــن احملتمــل أن تكــون الكميــة املذكــورة نقلــت بداخلهــا ، وبلــغ 
الــوزن اإلجمالــي ملــا مت ضبطــه مــن مادة احلشــيش املخــدر )20.288.06( 
عشــرون كيلــو ومئتــان وثمانيــة وثمانــون جــرام وســتة أعشــار اجلــرام 
،علمــًا بــأن املتهــم الثانــي ال توجــد عنــه أي معلومــات لــدى اإلدارة العامــة 
التقريــر  أثبــت  وقــد  القضيــة.  بهــذه  تربطــه  املخــدرات  ملكافحــة 
الكيميائــي الشــرعي الصــادر مــن مركــز مراقبــة الســموم والكيميــاء 
الطبيــة الشــرعية بالريــاض املرفــق رقــم )479/س( لعام1434هـــ إيجابية 
عينــات القطــع املضبوطــة وأعقــاب الســجائر وغســالة اآلثــار العالقــة 
املخــدرة  املــواد  مــن  وهــو  احلشــيش  ملــادة  والصحــن  التقطيــع  بــأدوات 
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املدرجــة باجلــدول رقــم )1( فئــة )أ( امللحــق بنظــام مكافحــة املخــدرات 
واملؤثــرات العقليــة ، واحتــواء عينتــي احلبــوب املضبوطــة لأللبــرازوالم 
وهــو مــن املــواد املهدئــة واملدرجــة باجلــدول رقــم )2( فئــة )د( امللحــق بنظام 
مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة ، وإيجابيــة الســائل املضبــوط 
للكحــول اإليثيلــي بنســبة )67%(. وبســماع أقــوال األول األوليــة أقــر 
بحيازتــه قطــع احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة والســاح النــاري 
املضبوطــة أقــر بتعاطيــه احلشــيش املخــدر ، وباســتجوابه أقــر بصحــة مــا 
أســند إليــه مــن حيــازة )64.3( أربعــة وســتن جــرام وثاثــة أعشــار اجلــرام 
مــن احلشــيش املخــدر التــي وجــدت داخــل ســيارته ، و)24.3( أربعــة 
وعشــرين جرامــًا وثاثــة أعشــار اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر وجــدت 
داخــل  زناكــس  حبــات  خمــس   )5( عــدد  وحيــازة   ، غرفتــه  داخــل 
ســيارته، وعــدد )21( واحــد وعشــرين حبــة زناكــس داخــل غرفتــه، 
وحيــازة قــارورة مــاء صحــة كبيــرة بهــا ســائل أكثــر مــن النصــف تفــوح 
منــه رائحــة الشــراب املســكر وأدوات تقطيــع وهــي )مســطرة ومشــرط 
ومقــص( وجميعهــا عليهــا آثــار احلشــيش املخــدر، كمــا أقــر بعائديــه 
ملفوفــة  ســجائر  أعقــاب  ثــاث  بداخلهــا  التــي  الســجائر  طفايــة 
ومســتخدمة يشــتبه أن تكــون مخلوطــة باحلشــيش املخــدر عدميــة الــوزن 
لــه وهــو مــن قــام بتدخينهــا ، وقــد حصــل علــى احلشــيش املخــدر واحلبــوب 
بقصــد  وذلــك  يعرفــه  ال  شــخص  مــن  املســكر  والشــراب  احملظــورة 
تعاطــي احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة والشــراب املســكر، وأنــه 
يتعاطــى احلشــيش املخــدر واحلبــوب احملظــورة والشــراب املســكر منــذ 
أكثــر مــن عشــر ســنوات، كمــا أقــر بشــربه للمســكر قبــل القبــض 
عليــه، وأن املبلــغ املضبــوط معــه وقــدره )11.180( أحــد عشــر ألفــًا 
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ومائــة وثمانــون ريــااًل قــد أخذهــا مــن والــده إلصــاح ماكينــة مزرعــة يف 
محافظــة ...... ، وأن املبلــغ اآلخــر وقــدره )100.000( مائــة ألــف ريــال 
تعــود جلمعيــة مدرســات مــع والدتــه وهــو مســاهم فيهــا مببلــغ )2000( 
ألفــي ريــال. وباســتجواب الثانــي / أقــر بهروبــه مــن الفرقــة القابضــة. 
وقــد اســفر التحقيــق عــن توجيــه االتهــام لــألول / بحيــازة )20.288.06( 
عشــرين كيلوجرامــًا ومئتــن وثمانيــة وثمانــون جرامــًا وســتة أعشــار 
اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر ، وحيــازة )26( ســت وعشــرين حبــة مــن 
ــازة أدوات وهــي )مســطرة  ــة احملظــورة ، وحي ــروزوالم املهدئ ــوب الب حب
ومشــرط ومقــص وصحــن( عليهــا جميعــًا آثــار احلشــيش املخــدر بقصــد 
واحلبــوب  املخــدر  احلشــيش  وتعاطيــه   ، والتعاطــي  والترويــج  االجتــار 
احملظــورة املجــرم مبوجــب املــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
وتاريــخ  )م/39(  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  العقليــة  واملؤثــرات 
1426/7/8هـــ ، وحيازتــه قــارورة مــاء صحــة كبيــره بهــا ســائل أكثــر 
مــن النصــف مــن الشــراب املســكر بقصــد شــربه وشــربه إيــاه ، وتســتره 
علــى مصــدر مــا مت ضبطــه ، واتهــام الثانــي بهربــه مــن الفرقــة القابضــة 
املعاقــب علــى ذلــك شــرعًا. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة: 1-مــا تضمنه 
اعترافهمــا حتقيقــًا املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــات رقــم )1-6( مــن 
دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة رقــم )28(. 2-مــا تضمنــه اعتــراف األول 
مبحضــر ســماع أقوالهمــا األوليــة املنــوه عنــه املرفــق لفــة رقــم )11.10(. 
3-مــا تضمنــه محضــر القبــض مــن وقائــع املنــوه عنهــا علــى الصفحــات 
رقــم )2-4( مــن ملــف ضبــط إجــراءات االســتدالل يف قضايــا املخــدرات 
ــه  ــوه عن ــي الشــرعي املن ــر الكيمائ ــه التقري لفــة رقــم )1(. 4-مــا تضمن
املرفــق لفــة رقــم )37(. وببحــث ســوابقهما عثــر لــألول علــى ســابقتن 
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األولــى )حيــازة املخــدرات مقترنــة بهــروب مــن الســلطة( والثانيــة )حيــازة 
املســكر مقرونــة بشــرب املســكر( ، وعثــر للثانــي علــى ســابقة واحــدة 
)حيــازة واســتعمال املخــدرات(. وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املذكــوران 
ــات إدانتهمــا مبــا  ــب إثب ــه شــرعًا ونظامــًا أطل فعــل محــرم ومعاقــب علي
واجللــد  الســجن  1-بعقوبــة  باآلتــي:  عليهمــا  واحلكــم  إليهمــا  أســند 
والغرامــة املاليــة بحــق املتهــم األول وفقــًا للفقــرة )األولــى( مــن املــادة )38( 
مــن نظــام مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة املشــار إليــه وإعمــال 
الفقــرة )األولــى( مــن املــادة )62( مــن النظــام ذاتــه. 2-بإجــراء املقتضــى 
الشــرعي بحــق املتهــم األول لقــاء تعاطيــه احلشــيش املخــدر. 3- بحــد 
املســكر بحــق األول لقــاء شــربه إيــاه. 4- منــع األول مــن الســفر إلــى 
خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ عقوبــة ســجنه وفقــًا للفقــرة األولــى مــن 
املــادة )56( مــن النظــام املشــار إليــه. 5- مصــادرة املبلــغ املالــي املضبــوط 
مــع األول وقــدره )111.180( مائــة وأحــد عشــر ألــف ومائــة وثمانــون 
مصــدر  إثبــات  ولعــدم  باملخــدرات  االجتــار  عــن  ناجتــًا  كونــه  ريــال 
مشــروعيته وفقــًا للفقــرة )الثانيــة( مــن املــادة )53( مــن نظــام مكافحــة 
املخــدرات املشــار إليــه. 6- بعقوبــة تعزيريــة بحــق األول لقــاء تســتره علــى 
مصــدر مــا ضبــط. 7- بعقوبــة تعزيريــة بحــق الثانــي لقــاء هروبــه مــن 
الفرقــة القابضــة. وبعــرض كامــل الدعــوى علــى املدعــى عليهمــا أجــاب 
املدعــى عليــه األول بقولــه أن مــا يذكــره املدعــي العــام فيــه شــيء مــن 
الصحــة ومــا حصــل حقيقــة هو انه مت القبض علــي بتاريخ 1434/1/9هـ 
ومت ضبــط وحيــازة )64,3( أربعــة وســتن جرامــًا وثاثــة أعشــار اجلــرام 
مــن احلشــيش املخــدر وهــذه وجــدت يف ســيارتي و) 5 ( خمــس حبــات مــن 
نــوع زناكــس داخــل الســيارة وهــذه لــي وكذلــك مــا مت ضبطــه يف 
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غرفتــي ومقــداره ) 24,3( أربعــة وعشــرون جرامــًا وثاثــة أعشــار اجلــرام 
مــن احلشــيش املخــدر وكذلــك ) 24 ( أربعــة وعشــرون حبــة مــن حبــوب 
الزناكــس وقــارورة مــاء صحــة كبيــره بهــا املســكر وشــبه ممتلئــة 
وكذلــك األدوات التــي وجــدت بغرفتي وهي تســتخدم لتقطيع احلشــيش 
احلشــيش  أتعاطــي  وأنــا  ومقــص  ومشــرط  عــن مســطرة  عبــارة  وهــي 
املخــدر وكذلــك احلبــوب واشــرب املســكر وأتعاطــى احلشــيش املخــدر 
يف غرفتــي وهــذه حصلــت عليهــا مــن شــخص ال اعــرف اســمه ولــن 
املعلومــات  لقلــة  اســتطيع أن أدلكــم عليــه وال ادل املكافحــة عليــه 
وبتحفظــي عنــه وهــذه املضبوطــات التــي ذكــرت جميعــًا لــي وحتــت 
مســئوليتي والقصــد منهــا التعاطــي ال الترويــج فأنــا مدمــن كمــا ضبــط 
معــي مبلــغ وقــدره ) 11,180( أحــد عشــر ألــف ومائــة وثمانــون ريــااًل 
فهــذه اســتلمتها مــن والــدي إلصــاح ماكينــة مزرعــة يف محافظــة ..... 
وكذلــك ضبــط ســاح مســدس لــي ومبلــغ ) 100.000 ( مائــة ألــف 
ريــال تعــود لوالدتــي آلنهــا مشــتركة مــع مجموعــة مدرســات وقــد حصــل 
علــى دورهــا وســلمتني املبلــغ كــي اشــتري بــه ســيارة لــي والســوابق 
املســجلة علــي صحيحــة فاألولــى حيــازة مخــدرات ومقترنــه بهــروب مــن 
مت  ومــا  املســكر  بشــرب  مقترنــة  مســكر  حيــازة  والثانيــة  الســلطة 
ضبطــه يف منزلنــا حتــت الــدرج القريــب مــن الــدور األول وبــه عشــر قطــع 
مــن احلشــيش املخــدر وأيضــًا ) 10 ( عشــر قطــع أخــرى مــن احلشــيش 
بداخــل كيــس ..... فهــذه ليــس لــي وقيــل أن وزن مــا وجــد مــن العشــرين 
قطعــه بلــغ وزنهــا ) 20,200 ( عشــرون كيلــو جرامــًا ومائتــي جــرام 
فهــذه ال تعــود لــي وال اعــرف ملــن هــي ثــم جــرى ســؤاله عــن الكفــرات 
املوجــودة حتــت الــدرج بالقــرب مــن الكميــة املوجــودة املضبوطــة وهــي 
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عبــارة عــن اطاريــن مــع اجلنــوط وال هــواء بهــا اجــاب بقولــه هــذه لــي وهــي 
ثــم جــرى ســؤاله ألي ســيارة  زائــد عــن حاجتــي وكنــت اســتخدمها 
ــاس التــي ضبطــت  ــم جــرى ســؤاله عــن األكي ــم يجــب ث تســتخدمها فل
بغرفتــه وعليهــا شــعار ..... ملــن تعــود اجــاب بقولــه لــي حصلــت عليهــا مــن 
ــم جــرى ســؤاله إن احــد األكيــاس التــي ضبطــت بهــا  احــد احملــات ث
املــادة موجــودة بأحــد االكيــاس التــي تعــود لشــركة موبايلــي واجــاب 
بقولــه ال اعــرف عنهــا شــيء ثــم جــرى ســؤاله هــل يوجــد أحــد يف البيــت 
يتعاطــى احلشــيش أو يتهــم احــد بحيــازة هــذه املضبوطــات داخــل البيــت 
اجــاب بقولــه ال اتهــم احــد والبيــت ال يوجــد بــه احــد مــن الذكــور ســواي 
واخــي الصغيــر يف املرحلــة املتوســطة وبســؤاله اذن ملــن اجــاب بقولــه ال 
ان  يريــد  بيتــي  ادخلهــا يف  احــد  ولعــل  اخصامــي كثــر  لكــن  ادري 
يضربــي او ينتقــم منــي ثــم جــرى ســؤاله هــل تتهــم احــدًا بعينــه اجــاب 
بقولــه ال اتهــم احــدًا هكــذا اجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه الثانــي 
ــا  ــي بدعــوة منهــا ومل ــد عمت ــه بينمــا كنــت عن عــن الدعــوى اجــاب بقول
اردت اخلــروج وجــدت ابــن عمتــي املدعــى عليــه األول  فطلبــت منــه ان 
يوصلنــي لبيتنــا فرحــب بذلــك وتفاجــأت مبهاجمــة مجموعــة مــن الرجــال 
الذيــن يلبســون الــزي املدنــي يهجمــون علينا فخفت وهربــت على اقدامي 
ثــم ملــا طاردنــي احدهــم وقــال وقــف معــك احلكومــة علــى الفــور توقفــت 
واستســلمت وبســؤاله هــل بينــك وبــن أحــد عــداوة كــي تهــرب أجــاب 
بقولــه نعــم مــن اجليــران مــن قبيلــة  )....(ســبق وان حصلــت مشــكله بينــي 
وبينهــم وقلــت لعلهــم أرادوا االنتقــام لــذا هربــت والســابقة التــي مســجلة 
علــي صحيحــة وهــي حيــازة واســتعمال مخــدرات هكــذا اجــاب وبعرض 
ذلــك علــى املدعــى العــام اجــاب بقولــه مــا قلتــه هــو الصحيــح والكميــة 
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التــي ضبطــت كبيــره ثــم أن لدينــا معلومــات متواتــره عــن اســتامه 
ــم  ــي هــرب ول ــه الثان ــا وهــذا املدعــى علي ــد تروجيه ــره يري ــة كبي كمي
يقــف إال بعــد القبــض عليــه وبطلــب البينــة منــه اســتعد بإحضارهــا عليــه 
ونظــرًا ألهميــة البينــة فقــد آمــرت برفــع اجللســة إلــى يــوم آخــر ويف يــوم 
آخــر افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي العــام و املدعــى عليهمــا وفيــه 
احضــر املدعــي العــام كًا مــن الشــاهد .... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
بطاقــة أحــوال رقــم )....( والشــاهد  .... ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة 
أحــوال رقــم )....( وبســؤالهما عمــا لديهمــا مــن شــهادة شــهد كل واحــد 
لــدى إدارة املكافحــة  بأنــه توفــرت  مبفــرده بقولــه اشــهد هلل تعالــى 
احلشــيش  مــن  اســتقبل كميــة كبيــره  املدعــى عليــه  بــأن  معلومــات 
يقــوم  الســجن  شــخص يف  عــن طريــق  األشــخاص  أحــد  مــن  املخــدر 
بالتنســيق معــه بالهاتــف وهــذا قبــل يــوم مــن تاريــخ القبــض عليــه فتــم 
ــه أمــام ســيارته  ــه والقبــض علي ــة ومتــت مداهمت االســتعداد لهــذه العملي
ورصدنــا يف ســيارته ..... مــا مقــدراه )64,3( أربعــة وســتون جرامــًا وثاثــة 
أعشــار اجلــرام مــن احلشــيش املخــدر علــى شــكل قطــع وكذلــك ) 5( 
خمــس حبــات مــن نــوع زناكــس كمــا وجدنــا بداخــل ســيارته عنــد 
أقــدام قائــد الســيارة علــى مســطرة ومشــرط ومقــص وصحــن وكلهــا 
والتوزيــع  للتقطيــع  يســتخدمها  وهــذه  تقريبــًا  الكبيــر  احلجــم  مــن 
للكميــة التــي لديــه مــن احلشــيش يف ســيارته إذ انــه باشــر البيع وبتفتيش 
غرفتــه التــي هــي يف ملحــق علــوي بأعلــى الــدار يف الــدور الثالــث وجدنــا 
لديــه قطــع مــن احلشــيش قــدر وزنهــا )24,3( بأربعــة وعشــرين جرامــًا 
وثاثــة أعشــار اجلــرام وأيضــًا ) 24 ( أربعــة وعشــرين حبــة مــن حبــوب 
الزناكــس وقــارورة مــاء صحــة كبيــرة بهــا مســكر ثــم انــه وجــد خزنــه 
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مــن حديــد وبهــا مبلــغ مالــي مقــداره 100,000مائــة ألــف ريــال ونظــن 
انهــا حصيلــة بيــع احلشــيش نظــرًا لوجودهــا يف غرفتــه والختــاف فئاتهــا 
وغيــر جديــدة ولــم يظهــر انهــا اســتلمت مــن البنــك قريبــًا وايضــًا ســاح 
..... كمــا  مســدس ومجموعــة مــن اكيــاس باســتيك عليهــا شــعار 
ضبــط وبعــد تفتيــش املنــزل الــذي يســكن بــه املدعــى عليــه علــى كميــة 
كبيــره حتتــوي علــى عشــر قطــع مــن احلشــيش داخــل كيــس ..... وهــي 
ــي  ــزن مــن اجلــرام مــا مقــداره ) 20,200( عشــرون كيلوجرامــًا ومائت ت
هــذا  مثــل  قــد وجدنــا   ..... الــذي عليــه شــعار  الكيــس  وهــذا  جــرام 
التجــوري وقــد مت ضبــط هــذه  الكيــس يف غرفتــه الكثيــر بخزنــة 
الكميــة الكبيــرة حتــت ســقف الــدرج للمنــزل الذي يســكن به املدعى 
عليــه كمــا وجــد بجــواره علــى اطاريــن ســيارة مــع جنتيهمــا فارغــا الهواء 
تعــود لســيارة نــوع ..... بينمــا ســيارته التــي ضبطــت معــه وحتــت تصرفــه 
ســيارة ..... ثــم انــه واثنــاء القبــض عليــه وعلــى املدعــى عليــه الثانــي هــرب 
املدعــى عليــه الثانــي ومت متابعتــه اال انــه لــم يقــف بعــد ان اخبرنــاه مــن 
نحــن واســتمر يف هروبــه ولــم نســتطع القبــض عليــه اال بعــد مت ان طرحــه 
ــا عــدم  ــا وظهــر لن ــي لدين ــرد اســمه يف املعلومــات الت ــم ي ارضــًا لكــن ل
وجــود صلــة لــه باملوضــوع غيــر انــه هــرب بعيــدًا علــى قدميه كمــا وجدنا 
مــع املدعــى عليــه مبلــغ وقــدره) 11,180 ( أحــد عشــر الــف ريــال ومائــة 
وثمانــون ريــااًل معــه وبعــرض هــذه الشــهادة علــى املدعــى عليهمــا اجــاب 
املدعــى عليــه األول بقولــه مــا يقولــه الشــاهدان فيــه الصحيــح وفيــه مــا 
ــت هــذه  ــي لســت مروجــًا وال ادري كيــف دخل ــح اال انن ــر صحي هــو غي
الكميــة الكبيــرة الــى بيتــي ولعلــه احــدًا يريــد االنتقــام منــي وانــا مجرد 
متعاطــي ومــا ضبــط بحيازتــي بغرفتــي وســيارتي هــو لــي واملعــدات التــي 
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ــه  ــي بقول ــه الثان ضبطــت اســتخدمها لنفســي كمــا أجــاب املدعــى علي
أنــا توقفــت ملــا اخبرونــي بأنهــم رجــال حكومــة وبســؤال املدعــى عليهمــا 
عــن حــال الشــاهدين أجــاب كل واحــد منهمــا بقولــه ال نعــرف عنهمــا 
شــيء وبســؤال املدعــى عليــه الثانــي عــن قدرتــه علــى إثبــات عائديــة هــذا 
املــال ملــن ذكــره أجــاب بقولــه ال اســتطيع ثــم جــرى تزكيــة الشــاهدين 
املدعــو.... ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة أحــوال رقــم )....( مــن مواليــد 
 ..... و  بالـــ.....  ويســكن  املخــدرات  مبكافحــة  ويعمــل  1411هـــ  عــام 
ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة أحــوال رقــم )....( مــن مواليــد عــام 
1406هـــ ويســكن بالـــ..... وبســؤلهما عمــا لديهمــا من شــهادة شــهد كل 
ــان  ــأن الشــاهدين وعــدالن ثقت ــي ب ــه اشــهد هلل تعال واحــد مبفــرده بقول
مرضيــا الشــهادة وهمــا مــن أهــل الصــاح وهمــا ممــن يحافظــون علــى 
الصلــوات اخلمــس جماعــة ثــم جــرى االطــاع علــى التقريــر الكيمــاوي 
الشــرعي رقــم 479 / س لعــام 1434هـــ املرفــق باملعاملــة لفــه رقــم )37( 
واملتضمــن ثبــوت إيجابيــة مــا مت ضبطــه مــع املدعــى عليــه األول ملــادة 
احلشــيش املخــدر كمــا جــرى االطــاع علــى محضــر القبــض ومحضــر 
اســتجواب املدعــى عليهمــا فوجــد كمــا ذكــره املدعــي العــام عليــه 
وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا قــرره الطرفــان وحيــث 
املنــوه عنهــا يف غرفتــه  صــادق املدعــى عليــه األول بضبــط الكميــة 
وســيارته وأنهــا لقصــد التعاطــي وانكــر حيازتــه للكميــة الكبيــرة مــن 
احلشــيش املضبوطــة يف البيــت ومقدارهــا )20,200 ( عشــرون كيلــو 
ــوغ املدعــى  ــن ول ــة والقرائ جرامــًا ومائتــي جــرام وحيــث ظهــر مــن األدل
عليــه األول بالترويــج لكميــة احلشــيش املضبوطــة مــع حيازتــه لهــا لألدلة 
التاليــة: أواًل: وجــود الكميــة الكبيــرة يف الســيارة وغرفتــه وحتــت 
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ســقف درج املنــزل الــذي يســكن بــه ثانيــًا: إن الكميــات التــي وجــدت 
بســيارته وبغرفتــه وبكميــة كبيــرة نســبيَا مقطعــة وموزعــة علــى قطــع 
وصحــن  ومشــرط  مقــص  مــن  الترويــج  أدوات  وجــود  ثالثــًا:  صغيــرة 
ــي ال تســتخدم عــادة اال مــع مــن  ــه والت ومســطرة يف ســيارة املدعــى علي
يحــوزون القطــع الكبيــرة للحشــيش للترويــج واالجتــار رابعــًا: وجــود 
إطاريــن الســيارة العائــد للســيارة الكامــري حتــت ســقف الــدرج الفــارغ 
مــن الهــواء وبقربــه الكيــس الــذي وجــد بــه كميــة كبيــره من احلشــيش 
املخــدر وغالبــًا يكــون الكفــر مخبــأ للحشــيش املخــدر وخافــه وهــذا 
مــا يوافــق البــاغ واإلخباريــة مــن إن املدعــى عليــه األول اســتلم الكميــة 
مــن احلشــيش املخــدر والــذي لــم يحــدد مصيــر اإلطاريــن وملــن تعــود مــع 
الكميــة  وجــود  يقودهــا خامســًا:  التــي  للســيارة  اإلطاريــن  اختــاف 
املضبوطــة مــن احلشــيش املخــدر يف الكيــس الــذي يوجــد مثلــه يف خزينة 
املدعــى عليــه يف غرفتــه سادســًا: عــدم وجــود أي عمــل للمدعــى عليــه وال 
وظيفــه تــدر عليــه مــع وجــود ملبالــغ الضخمــة معــه ســابعًا: وجــود ســاح 
مســدس يف اخلزنــة العائــدة لــه والتــي جــرت العــادة أن ال يخلــو مــروج مــن 
حيازتــه للســاح ثامنــًا: عــدم تصــور رمــي هــذه الكميــة الضخمــة لتلفيق 
التهمــة لــه كمــا يــروى إذ بإمــكان مــن يريــد إيقــاع األذى بأحــد رمــي 
ــه  ــه لغــاء ســعره. تاســعًا: عــدم قدرت ــة بإدانت ــة وهــي كفيل ــة قليل كمي
علــى إثبــات مصــدر تلــك األمــوال عاشــرًا: وجــود ســابقتن عليــه مــن 
حيــازة للمخــدرات وشــرب للمســكرات تدعــم هــذه الدعــوى وتــدل علــى 
انــه صاحــب ســوابق ملثــل هــذه األمــور احلــادي عشــر تنــوع مــا ضبــط معــه 
وأمــوال  وأســلحة  مســكر  وشــراب  وحبــوب محضــورة  مــن حشــيش 
تظهــر توغلــه يف مــا نســب إليــه الثانــي عشــر: وصــول معلومــات لــدى 
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مكافحــة املخــدرات وتوافرهــا باســتقباله لكميــة مــن احلشــيش املخدر 
كمــا يفيــده الشــهود عليــه وملــا ســبق كلــه وملــا ذكــره مــن ادلــة وقرائــن 
فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليــه ..... بحيــازة ) 20,288,06 ( عشــرين 
كيلــو جرامــًا ومائتــن وثمانيــة وثمانــن جرامــًا وســتة اعشــار اجلــرام مــن 
حبــوب  مــن  حبــة  وعشــرين  ســت   )  26  ( وحيــازة  املخــدر  احلشــيش 
البــرازوالم املهدئــة احملظــورة وحيــازة ادوات وهــي مســطرة ومشــرط 
ومقــص وصحــن عليهــا جميعــًا اثــار احلشــيش املخــدر بقصــد االجتــار 
احملظــورة  واحلبــوب  املخــدر  للحشــيش  وتعاطيــه  والتعاطــي  والترويــج 
وحيازتــه لقــارورة مــاء صحــة كبيــرة بهــا ســائل اكثــر مــن النصــف مــن 
الشــراب املســكر بقصــد شــربه لــه وتســتره علــى مصــدر مــا مت ضبطــه 
وللمدعــى عليــه الثانــي بهروبــه مــن الفرقــة القابضــة حــال طلبهــم لــه عنــد 
املداهمــة وحيــث أن مــا اقــدم عليــه األول يســتحق عقوبــة طبقــًا للقواعــد 
الشــرعية ووفقــًا للمــواد ) 56,52,38 ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
لــذا فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه األول للحــق العــام بالتالــي: أواًل: 
إقامــة حــد املســكر ثمانــن جلــده دفعــة واحــدة بحضــرة جمع مــن الناس 
ــه التوقيــف  ــداء مــن تاريــخ دخول ــًا: الســجن بحقــه ســبع ســنوات ابت ثاني
بســبب هــذه القضيــة ثالثــًا: جلــده بخمســن جلــدة تكــرر عليــه عشــرين 
مــرة بــن كل دفعــة وأخــرى مــن دفعــات جلــد احلــد والتعزيــر فتــرة راحــة 
ال تقــل عــن أســبوع رابعــًا: غرامــة ماليــة قدرهــا خمســة اآلف ريــال تــودع 
يف خزينــة الدولــة خامســًا: منعــه مــن الســفر خــارج اململكــة ملــدة ســبع 
ســنوات ابتــداء مــن تاريــخ انتهــاء عقوبــة الســجن سادســًا: مصــادرة جميع 
املبالــغ التــي ضبطــت معــه ومقدارهــا ) 111,180 ( مائــة واحــد عشــر 
ألــف ومائــة وثمانــون ريــااًل وايداعهــا يف خزينــة الدولــة وللمدعــى عليــه 
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الثانــي/ بجلــده ســبعن جلــده دفعــة واحــدة يف مــكان عــام لهروبــه وعدم 
جتاوبــه مــع أفــراد الفرقــة وبعــرض احلكــم علــى األطــراف قــرر املدعــى 
عليــه األول/ عــدم القناعــة باحلكم طالبًا نســخة من احلكم لاعتراض 
عليــه فأفهــم بانــه لــه حــق اســتام نســخة مــن احلكم الشــرعي أو وكيله 
بتاريــخ 1434/4/6هـــ يف متــام الســاعة 03:00 بعــد الظهــر وتقــدمي الئحــة 
اعتراضيــة كمــا افهــم بــأن لــه مــدة ثاثــن يــوم مــن تاريخ اســتام نســخة 
احلكــم لاعتــراض عليــه و إال سيســقط حقــه يف االعتــراض كمــا قــرر 
قــرر  العــام فقــد  املدعــي  امــا  الثانــي قناعتــه باحلكــم  املدعــى عليــه 
اعتراضــه علــى احلكــم مكتفيــا مبــا هــو مــدون يف نقــاط الدعــوى 
وذلــك بعــد أن افهــم االطــراف بحقهــم باالعتــراض وطلــب اســتئناف 
احلكــم واقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة 11:15 مــن هــذا اليــوم األربعــاء 
املوافــق 1434/3/25هـــ وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام 
املوافــق  الســبت  اليــوم  هــذا  ففــي  وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى 
1434/5/11هـــ وقــد عــدت مــن إجازتــي وأمــرت يف متــام الســاعة 8.15 
بفتــح اجللســة وفيهــا وبعــد االطــاع علــى أوراق الائحــة االعتراضيــة 
املقدمــة مــن املدعــى عليــه األول لــم أجــد مــا يؤثــر علــى مــا أجريتــه 
وحكمــت بــه لــذا جــرى التنويــه وأمــرت برفــع كامــل املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف إلكمــال الزمهــا حســب النظــام وأقفلــت اجللســة يف متــام 
الســاعة 8.30 مــن هــذا اليــوم الســبت املوافــق 1434/5/11هـــ وبــاهلل 

التوفيق وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
احلمــد اهلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة 
علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة  القضايــا  لتمييــز 
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املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 
34551287 وتاريــخ 1434/05/14 هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
 34172935 برقــم  املســجل  الشــيخ/....  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
كل  ضــد  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  1434/03/28هـــ  وتاريــخ 
ــى النحــو املوضــح بالقــرار  ــة مخــدرات عل مــن : 1- ..... 2- ..... يف قضي
واملتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه. وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى تصحيــح كلمــة )الثانــي( يف قــول 
فضيلتــه )وبســؤال املدعــى عليــه الثانــي( إلــى األول وذلــك يف القــرار 
ــل بعــث  ــة قب ــة مــن املعامل ــزع صــورة الضبــط األصلي وصــورة ضبطــة ون
املعاملــة جلهــة التنفيــذ. واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
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رقم الصك:34171532 تاريخه: 1434/3/24هـ  
رقم الدعوى : 34105617

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34205530 تاريخه: 1434/05/05هـ

مخــدرات - حيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطي - تعزير بالســجن 
- تعزيــر باملنــع مــن الســفر- نــزول عقوبــة الســجن عــن احلــد األدنى.

1- ال عذر ملن أقر 
2- املواد 41 و 56 و 60 من نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.

الئحــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه بحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد 
التعاطــي، وطلــب املدعــي العــام إثبــات مــا أســند إليــه واحلكــم عليــه  
بالعقوبــة الــواردة باملــادة )41( الفقــرة )1( مــن نظــام مكافحة املخدرات 
واملؤثــرات العقليــة ومنعــه مــن الســفر، مت القبــض علــى املدعــى عليه بعد 
ــدرج األمامــي  ــر يف ال ــي يســتقلها عث ــه وبتفتيــش الســيارة الت االشــتباه ب
األوســط علــى بكــت وبتفتيشــه عثــر علــى قطعــة ســوداء يشــتبه أن 
تكــون مــن احلشــيش املخــدر، إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى، تعزيــر 
املدعــى عليــه باحلبــس واملنــع مــن الســفر، تصديــق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة .
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ــا .......   القاضــي يف احملكمــة العامــة  ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
بينبــع   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
هـــ    1434/03/03 وتاريــخ   34105617 برقــم  بينبع/املســاعد  العامــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34536533 وتاريــخ 1434/03/02 هـــ  ففــي 
يوم  الثاثاء املوافق1434/03/24 هـ افتتحت اجللســة الســاعة 30 : 09  
وفيهــا حضــر املدعــي العــام بينبــع .............. مبوجــب خطــاب التكليــف 
قائــًا بصفتــي مدعيــا  وادعــى  وتاريــخ 1433/6/24هـــ   ).........( رقــم 
عامــًا بدائــر اإلدعــاء العــام لدائــرة التحقيــق مبحافظــة ينبــع أدعــي علــى 
العمــر  )............( والبالــغ مــن  .............. ســعودي اجلنســية ســجل رقــم 
بتاريــخ 1434/2/3هـــ قبــض علــى املدعــى عليــه  )29( عامــًا ، فإنــه 
مــن قبــل مركــز )18( لاشــتباه يف وضعــه ، وبتفتيــش الســيارة التــي 
يســتقلها عثــر يف الــدرج األمامــي األوســط علــى بكــت دخــان وبتفتيشــه 
عثــر علــى قطعــة ســوداء بلــغ وزنهــا )3.8جــم( اثنــان جــرام وثمانيــة مــن 
العشــرة اجلــرام يشــتبه أن تكــون مــن احلشــيش املخــدر . باســتجواب 
املتهــم اعتــرف بحيازتــه لقطعــة احلشــيش املخــدر التــي كانــت بالســيارة 
وحيازتــه لهــا بقصــد التعاطــي . واثبــت التقريــر الكيمائــي الشــرعي 
رقــم ).........( الصــادر مــن مركــز الســموم والكيميــاء الطبية الشــرعية 
مبنطقــة املدينــة املنــورة بتاريــخ 1434/2/18هـــ : ايجابيــة العينــة للقنــب 
للرقابــة  اخلاضعــة  املخــدرة  املــواد  مــن  املخــدر(  )احلشــيش  والقنــب 
واملنــوه عنــه يف اجلــدول األول فئــة )أ( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات 
ــخ  ــوزراء رقــم )152( وتاري ــس ال ــة الصــادر بقــرار مجل ــرات العقلي واملؤث
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1426/6/12هـــ واملصــادق عليــه باملرســوم امللكــي رقــم )م/39( وتاريــخ 
1426/7/8هـــ. وانتهــى التحقيــق إلــى اتهــام املدعــى عليــه: بحيــازة مــا 
وزنــة: )2.8 جــرام( مــن احلشــيش املخــدر بقصــد التعاطــي . وذلــك لألدلــة 
والقرائــن التاليــة: 1- اعترافــه املنــوه عنــه واملرفــق لفــه )11(. 2- محضــر 
ــر االســتدالل  ــه واملرفــق لفــه )12( مــن دفت ــوه عن القبــض والتفتيــش املن
املرفــق لفــه )1(.  3-التقريــر الكيميائــي الشــرعي املنــوه عنــه واملرفــق 
لفــه )17(. وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه ـ وهــو بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعًا ـ فعــل محــرم ومجــرم ومعاقــب عليــه نظامــًا وفقــًا للمــادة 
ــه مبــا  ــات إدانت ــب إثب ــذا اطل ــه ، ل )3( فقــرة )2( مــن النظــام املشــار إلي
أســند إليــه واحلكــم عليــه باألتــي : 1- بالعقوبــة الــواردة باملــادة )41( 
الفقــرة )1( مــن نظــام مكافحــة املخــدرات املشــار إليــه . 2- منعــه مــن 
الســفر خــارج اململكــة بعــد انتهــاء تنفيــذ العقوبــة احملكــوم بهــا عليــه 
اســتنادًا للفقــرة األولــى مــن املــادة )56( مــن ذات النظــام وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه فأجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه 
صحيــح ومقــر بــه فقــد مت القبــض علــي وبحوزتــي بكــت دخــان وبــه 
قطعــة مــن احلشــيش املخــدر حصلــت عليــه مــن أحــد الزمــاء وقصــدي 
مــن حيازتهــا التعاطــي وأنــا نــادم علــى مــا بــدر منــي أشــد النــدم وعــازم 
تدميــر  أرغــب  وال  أشــهر  أربعــة  منــذ  متــزوج  وأنــا  العــودة  عــدم  علــى 
ــة . هكــذا أجــاب ثــم جــرى  أســرتي وأطلــب منكــم التخفيــف بالعقوب
االطــاع علــى أوراق املعاملــة وعلــى التقريــر الكيميائــي الشــرعي رقــم 
).........( الصــادر مــن مركــز الســموم ودفتــر التحقيــق املرفــق وعلــى 
كافــة أوراق املعاملــة وحيــث أن املدعــى عليــه أقــر بحيازتــه لقطعــة مــن 
احلشــيش واملخــدر بقصــد التعاطــي وال عــذر ملــن أقــر وبعــد اإلطــاع علــى 
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املــادة )41( مــن نظــام املخــدرات واملؤثــرات العقليــة وكذلــك املــادة )56( 
مــن النظــام نفســه وكذلــك علــى املــادة )60( مــن النظــام نفســه والتــي 
بشــأن النــزول عــن احلــد األدنــى مــن العقوبــة إذ الظاهــر للمحكمــة مــن 
أخــاق املدعــى عليــه وظروفــه . وبنــاء علــى مــا ســبق فقــد قــررت تعزيــر 
املدعــى عليــه بحبســه ملــدة أربعــة أشــهر حتســب منهــا أي فتــرة أوقــف 
علــى ذمــة هــذه القضيــة ومنعــه مــن الســفر ملــدة ســنتن  بعــد انقضــاء  
محكوميتــه وبعرضــه علــى املدعــي قــرر رضــاه وقناعتــه  باحلكــم وأمــا 
املدعــي العــام فطلــب متييــزه بــدون الئحــة واكتفــى بــأوراق املعاملــة. 
آلــه وصحبــه  نبينــا محمــد وعلــى  التوفيــق، وصلــى اهلل علــى  وبــاهلل 

وســلم. حــرر يف  1434/03/24هـــ
رئيــس  نحــن  وبعــد:  اهلل   رســول  علــى  والســام  والصــاة  احلمــد هلل 
مبنطقــة  اإلســتئناف  محكمــة  يف  الرابعــة  اجلزائيــة  الدائــرة  وقضــاة 
رقــم 34171532  القــرار  علــى  االطــاع  منــا  جــرى  املكرمــة  مكــة 
 ..................... الشــيخ/  فضيلــة  مــن  الصــادر  1434/3/24هـــ  وتاريــخ 
القاضــي باحملكمــة العامــة ............ ، املتضمــن دعــوى املدعــي العــام 
ضــد/ .................. ، املتهــم يف قضيــة مخــدرات ، احملكــوم فيــه مبــا 
دون باطنــه . وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم.
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