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مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة املبالغ التي 
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مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة الذهب رد مسروق13
108املسروق من سيارته

مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليمه قيمة باقي رد مسروق14
112السروقات التي لم يتم استعادتها منه

رد مسروق15
مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليم نصف قيمة 

املسروقات ونصف تكاليف إصالح األقفال 
وتنظيف املنزل
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رد مسروق16
مطالبة املدعي للمدعى عليهم بإلزامهم متضامنن 
بإعادة املبالغ املسروقة نتيجة تزويرهم لشيكات 

صادرة من املدعي وصرفها لصاحلهم
128

رد مسروق17
مطالبة املدعي للمدعى عليه بدفع املبلغ اخلاص 
باألجهزة اخلاصة باملدعي والتي قام املدعى عليه 
بسرقتها من اجلهة التي قامت بشحن هذه األجهزة

141

رد مسروق18
مطالبة املدعي للمدعى عليه بدفع املبلغ اخلاص 
باألجهزة اخلاصة باملدعي والتي قام املدعى عليه 
بسرقتها من اجلهة التي قامت بشحن هذه األجهزة
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مطالبة املدعي للمدعى عليهم بإعادة باقي املبالغ رد مسروق19
157التي سرقوها من سيارته

مطالبة املدعي للمدعى عليهم بإعادة املسروقات رد مسروق20
163التي سرقوها من منزله أو تسليمه قيمتها

رد مسروق21
مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليم املبالغ التي 

قام بسحبها من حسابه البنكي النتحاله شخصية 
أحد موظفي البنك
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مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة املبلغ الذي رد مسروق22
176نشله من جيبه

رد مسروق23
مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليمه قيمة 
املسروقات وهي عبارة عن عدد من القواطع 

الكهربائية
182
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رد مسروق24
مطالبة املدعية للمدعى عليه وهو زوجها بإعادة 
املبلغ الذي قام بسحبه من حسابها عبر بطاقة 

الصراف اآللي اخلاصة بها التي أخذها منها بالقوة 
عندما كان حابسا لها يف بيته
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رد مسروق25
مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد قيمة 

الشيكني الذين قام املدعى عليه بتزوير توقيع 
املدعي عليهما وسحبهما من حسابه
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مطالبة املدعي للمدعى عليها برد املبلغ الذي رد مسروق26
209سرقته من حقيبة لديه يف منزله

مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليم قيمة سيارته رد مسروق27
220التي سلمها له إلصالحها لكنها ُفقدت

مطالبة املدعي للمدعى عليه بتأديبه وإعادة املبلغ رد مسروق28
227الذي سرقه من سيارته بعد أن قام بكسر زجاجها

رد مسروق29
مطالبة املدعي للمدعى عليه برد املسروقات من 

املستودع العائد له وهي عبارة عن مواد إنشائية أو 
تسليمه قيمتها

231

مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليمه قيمة السيارة رد مسروق30
236التي قام بسرقتها ثم احترقت بعد ذلك

رد مسروق31
مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليمه قيمة 
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به
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رد مسروق32
مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة قيمة 

املسروقات من منزله وهي عبارة عن ذهب ومبالغ 
مالية

248

رد مسروق33
مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليم املبالغ التي 

قام بسحبها من حسابه البنكي النتحاله شخصية 
أحد موظفي البنك

253

مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة مبلغ مالي قام رد مسروق34
259بسرقته من سيارته

رد مسروق35
مطالبة املدعي للمدعى عليه بتعويضه ماديا 

وتعزيره وإعادة املسروقات التي سرقت من منزله 
من أشخاص قام املدعى عليه بتحريضهم على فعل 

ذلك
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رد مسروق36
مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليم النصف اآلخر 
املتبقي الذي قام بسحبه من حساب عميله بناء على 

تفويض مزور
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رد مختَلس37
مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليم املبالغ املالية 
التي قام باختالسها واملستحقات املالية للمدعي 
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رد مختَلس38
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مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة املبلغ املالي رد مختَلس39
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مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليم قيمة البضاعة رد مختَلس41
332التي قام ببيعها ولم يسلم املبلغ ملالكها وهو املدعي

رد مختَلس42
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مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة املبالغ التي رد مختَلس44
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مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة املبالغ التي رد مختَلس45
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مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة املبالغ التي 
اختلسها منه عندما كان يعمل عنده وحتمل 
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5الذي أقرضه إياه

مطالبة املدعي للمدعى عليها بسداد باقي قرض2
23القرض الذي أقرضه إياها مورث املدعي

قرض3
مطالبة املدعية للمدعى عليه بسداد القرض 
الذي أقرضته إياه مستندة على إقرار خطي 

منسوب للمدعى عليه
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قرض4
مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد القرض 
الذي أقرضه إياه واتفقا على تسديده بثالث 
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32

قرض5
مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد القرض 

الذي أقرضه إياه بينما اعترض املدعى عليه بأن 
املبلغ كان للمتاجرة وليس قرضًا.

40

قرض6
مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد القرض 
الذي أقرضه إياه ولتخلف املدعى عليه عن 
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45

قرض7

مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد القرض 
الذي أقرضه إياه بينما اعترض املدعى عليه بأن 
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قرض8
مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد القرض 

الذي أقرضه لطرف ثالث وضمنه املدعى عليه 
فيما بقي من املبلغ حيث اختفى الطرف الثالث 

وال يعرف له مكان
57

مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد القرض قرض9
63الذي أقرضه إياه بشيك قام بصرفه من البنك

قرض10
مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد املبلغ املالي 
الذي أعطاه إياه للمضاربة به مع األرباح بينما 
اعترض املدعى عليه بأن املبلغ كان مقابل 

قرض حسن سبق أن أعطاه املدعى عليه للمدعي
68

قرض11
مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد املبلغ املالي 

الذي قام املدعى املدعي بسداده عنه لطرف 
ثالث لكونه ضامنا له ولم يسدد

72

قرض12
مطالبة املدعية للمدعى عليه بسداد املبلغ املالي 
الذي قام باقتراضه من مورثها وسدد جزء منه 
حال حياته وقام بأداء اليمني على ذلك لرفض 

املدعية أداء اليمني
79

قرض13
مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد القرض 
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قرض15
مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد القرض 

الذي أقرضه إياه وكتب له سندًا بناء على ذلك 
حيث سبق أن صدر به قرار من مكتب الفصل 

باألوراق التجارية
100

قرض16
مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد القرض 
الذي أقرضه إياه وقدم بينة على ذلك شاهد 

وميينه
113

قرض17
مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد القرض 
الذي أقرضه إياه واعترض املدعي أن املبلغ 

املذكور لم يكن وإمنا كان مقابل عدة مشاريع 
يف مجال اإلنشاء

117

قرض18
مطالبة املدعية للمدعى عليه بسداد القرض 
الذي أقرضته إياه عندما قامت ببيع صوري 

للذهب اخلاص بها لسداد بعض الديون التي عليه
128

إعسار19
مطالبة املدعي بإثبات إعساره مع أن الديون 

اخلاصة به مترتبة على أفعال مجرمة ،وهي مما 
ال ينظر فيها دعوى اإلعسار

139

إعسار20
مطالبة املدعي بإثبات إعساره وثبوت ذلك 

لكون الدين لزمه بغير اختياره وأدى اليمني 
على ذلك

145

مطالبة املدعي بإثبات إعساره وثبوت ذلك بناء إعسار21
154على شهادة الشهود
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مطالبة املدعي بإثبات إعساره وثبوت ذلك بناء إعسار22
163على شهادة الشهود وميينه على ذلك

إعسار23
مطالبة املدعي بإثبات إعساره وعدم إثبات ذلك 
لكون الدين املستحق عليه ناجت عن عملية نصب 

واحتيال أدين بها بحكم شرعي سابق
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مطالبة املدعي بإثبات إعساره وثبوت ذلك بناء إعسار24
177على شهادة الشهود

إعسار25
مطالبة املدعي بإثبات إعساره بناء على دين 

مستحق يف ذمته صادر به حكم شرعي وثبوت 
ذلك بناء على شهادة الشهود
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إعسار26
مطالبة املدعي بإثبات إعساره بناء على حداث 

مروري نتج عنه وفاة مورث املدعى عليهما وثبوت 
ذلك بناء على شهادة الشهود
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إعسار27
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مطالبة املدعي بإثبات إعساره وثبوت ذلك بناء إعسار29
210على شهادة الشهود
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مطالبة املدعي بإثبات إعساره وثبوت ذلك بناء إعسار31
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273
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وكالة43
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336

وكالة44
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شراكة 1
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شراكة 2
ومضاربة

مطالبة املدعي للمدعى عليه بتعويضه عن 
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شراكة 3
ومضاربة
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تخص املدعي
22

شراكة 4
ومضاربة

مطالبة املدعي للمدعى عليه برد املبلغ املدفوع 
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28

شراكة 5
ومضاربة

مطالبة املدعي للمدعى عليه برد املبلغ املدفوع 
36له للمشاركة واملضاربة

شراكة 6
ومضاربة

مطالبة املدعي للمدعى عليه برد املبلغ املدفوع 
43له للمشاركة واملضاربة

شراكة 7
ومضاربة

مطالبة املدعي للمدعى عليه برد املبلغ املدفوع 
له للمشاركة واملضاربة واعتراض املدعى عليه 
بأنه طلب منه أن يسلم املبلغ املدعى به لطرف 

ثالث كمساهمة
49
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شراكة 8
ومضاربة

مطالبة املدعي للمدعى عليه برد املبلغ املدفوع 
له مع األرباح للمشاركة واملضاربة يف مخطط 

عقاري واعتراض املدعى عليه بتأخر تاريخ 
دفع املبلغ عن تصفية املساهمة وطعن بالسند 

املنسوب إليه بأنه مزور

58

شراكة 9
ومضاربة

مطالبة املدعية للمدعى عليه برد املبلغ املدفوع 
له مع األرباح للمشاركة واملضاربة باإلضافة 

إلى املبلغ الذي قامت املدعية بإقراضه له
68

شراكة 10
ومضاربة

مطالبة املدعي بإثبات الشراكة بينه وبني 
املدعى عليه ،وأن يتحمل كال الطرفني اخلسارة 

املتعلقة بهذه املشاركة ،وردت الدعوى لعدم 
االختصاص الوالئي للمحكمة

78

شراكة 11
ومضاربة

مطالبة املدعي بإفراغ نصيبه من األرض التي 
تشارك بها واملدعى عليه ،واعترض املدعى 
عليه بأن املبالغ املستلمة من املدعي ليست 
للمشاركة يف األرض وإمنا الستثمارها يف 

املساهمات العقارية

91

شراكة 12
ومضاربة

مطالبة املدعي للمدعى عليه برد املبلغ الذي 
قام بدفعه ملكفوله للشراكة بأعمال جتارية 

لكونه عرض عليه الشراكة التجارية 
كمندوب لكفيله واعتراض املدعى عليه بأن 

األموال محالة ملكفوله وليست له وأنه ال عالقة 
له بذلك

108

شراكة 13
ومضاربة

مطالبة املدعني للمدعى عليها برد رأس املال 
الذي متت الشراكة به معها للتجارة واألرباح 

الناجتة عنه
118
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شراكة 14
ومضاربة

مطالبة املدعي باألرباح الناجتة عن الشراكة 
129بينه وبني املدعى عليها

شراكة 15
ومضاربة

مطالبة املدعي بدفع رأس املال مع األرباح 
138اخلاصة بالشراكة واملضاربة مع املدعى عليه

شراكة 16
ومضاربة

مطالبة املدعي للمدعى عليه برد املبلغ الذي 
سلمه له ليشتري له بيتا ويزوجه واعترض 
املدعى عليه بأن املبلغ لم يكن لذلك وإمنا 

للمضاربة يف سوق األسهم
151

شراكة 17
ومضاربة

مطالبة املدعي للمدعى عليه برد رأس املال 
واألرباح اخلاصة بالشراكة وحكم احملكمة 

ببطالن العقد وإلزام املدعى عليه برد رأس املال 
فقط

161

شراكة 18
ومضاربة

مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة رأس املال 
الذي قدمه للشراكة وأثبت ذلك بشهادة شاهد 

وميينه
169

شراكة 19
ومضاربة

مطالبة املدعي للمدعى عليه بأن يقوم بدفع 
ما يتعلق بنصيبه من الشراكة التي بينهما 
باإلضافة إلى رد مبلغ سبق أن أقرضه إياه

176

شراكة 20
ومضاربة

مطالبة املدعي برد قيمة الشيك الذي قام بدفعه 
بناء على عقد شراكة بدعوى إلغاء املشروع 

اخلاص بالشراكة
186
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شراكة 21
ومضاربة

مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليم كامل 
املبلغ اخلاص بالشراكة بينهما واألرباح إن 

وجدت
199

مطالبة املدعية للمدعى عليها بدفع تكاليف كفالة22
209عالج مكفولها

مطالبة املدعي لكفيل املقترض أن يدفع كفالة23
215القرض املالي الذي عليه

كفالة24

مطالبة املدعي للمدعى عليه وهو الكفيل 
الغارم بأن يدفع كامل قيمة السيارة لكون 

مكفوله تأخر عن سداد قسطني وقد اشترطا 
أن يحل كامل املبلغ إذا وقع التأخر عن سداد 

قسطني أو أكثر

220

كفالة25
مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد املبلغ الذي 
على مكفوله وامتناع الكافل كفالة غرم عن 
التسديد لكون الكفالة كانت على شرط ولم 

يلتزم به املدعي
226

كفالة26
مطالبة املدعي للمدعى عليه وهو الكفيل 

الغارم بسداد األقساط املتأخرة للسيارة 
واألقساط املستقبلية إذا لم يقم مكفوله 

بتسديدها
235
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كفالة27

مطالبة املدعي للمدعى عليه مببلغ مالي فأفاد 
املدعى عليه أنه اشترى باملبلغ املذكورة بضاعة 

باسم املدعي وأنه لم يسدد شيئا للمدعي وال 
الشركة وأنه معسر ،وقرر ناظر القضية أن 
املعاملة بني الطرفني تعد كفالة من املدعي 

للمدعى عليه

239

كفالة28
مطالبة املدعي للمدعى عليه باملبلغ املالي الذي 
دفعه عنه لكونه كان كافال له كفالة غرم 

وأداء لقاء شراء سيارة
244

كفالة29
مطالبة املدعي للمدعى عليها باملبلغ املالي الذي 
دفعه عنها لكونه كان كافال له كفالة غرم 

وأداء لقاء شراء مالبس
250

مطالبة املدعي للمدعى عليها باألقساط املالية كفالة30
255احلالة التي دفعها عن مكفول املدعى عليه

كفالة31
مطالبة املدعي )محامي( للمدعى عليه بأتعابه 
كمحامي لكونه كفيال غارما للمدعى عليه 

يف القضية التي قام بالترافع عنه بها
261

مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد املبلغ كفالة32
274املدعى به لقاء كفالته الغرمية للطرف الثالث

مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد املبلغ كفالة33
280املدعى به الذي حل بذمة مكفوله
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كفالة34
مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد املبلغ 
املدعى به الذي حل بذمة مكفوله مقابل 

بطاقات سوا
287

كفالة35
مطالبة املدعي للمدعى عليه بسداد املبلغ 

املدعى به الذي حل بذمة مكفوله وهو ابنه 
مقابل شراء سيارة

294

كفالة36
مطالبة املدعي للمدعى عليه لكونه قام 
بكفالة املدين الذي مت سجنه ثم أخرج 

بالكفالة ثم هرب وعجز الكفيل عن إحضاره
299

عقار37

مطالبة املدعي للمدعى عليه باألقساط 
املالية الشهرية الواجبة عليه مقابل سكناه 
يف منزله،ودفع املدعي ذلك بأن املنزل ليس 
للمدعي وإمنا لوالده وقد سجل باسم املدعي 

صوريا بسبب القرض اخلاص بصندوق التنمية 
العقارية

309

عقار38
مطالبة املدعي للمدعى عليه بإزالة كل ما 

يتعلق باعتدائه على أرضه وتعويضه عن فترة 
االعتداء كاملة

317

مطالبة املدعي للمدعى عليه بقيمة املساهمة عقار39
326العقارية واألرباح املتعلقة بها

عقار40

مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليم األرض التي 
قام بشرائها باألقساط ،واعترض املدعي بأن 
تسليم األرض مرهون بتقدمي شيكات مصدقة 
باسم املؤسسة اخلاصة به وأن املدعي لم بفعل 

ذلك

337
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مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليمه األرض عقار41
352التي اشتراها كـ )أمر منحة صادر من البلدية(

عقار42
مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليمه كامل 

قيمة األرض التي تبني أنها موقوفة لكون بيعها 
األول كان مبنيًا على وكالة مزورة

357

عقار43
مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة األرض التي 
نقلت ملكيتها له صوريا من والد املدعي حتى 
يحصل على قرض من صندوق التنمية العقارية 

فقط
367

مطالبة املدعي بإلغاء الصك الذي بيد املدعى عقار44
376عليه على نفس األرض اخلاصة به

عقار45
مطالبة املدعي للمدعى عليه بإفراغ العقار الذي 

اشتراه منه بعد أن مت فك الرهن عنه حيث 
كان مرهونا ألحد الشركات مما كان سببا 

يف بقائه باسم املدعى عليه
387

عقار46
مطالبة املدعي للمدعى عليه بنقل ملكية العقار 
اخلاص به له ،حيث سبق أن سجل العقار باسم 
املدعى عليه لكون املدعي كان غير سعودي 

والنظام ال يسمح له بتملك العقار
394

عقار47
مطالبة املدعي بإثبات األرض له والتي قام 

بشرائها من املدعى عليه وتبني أنها متداخلة مع 
أرض أخرى مما جعل البلدية تقوم باستبدال 

هذه األرض بقطعة أخرى
407
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عقار48
مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليمه لألمر 
السامي اخلاص باملنحة الصادرة باسم املدعى 

عليه حيث قام بشرائه منه
412

مطالبة املدعي للمدعى عليه بإخالء العقار الذي عقار49
418قام بشرائه منه

مطالبة املدعي للمدعى عليه بتعديل نسبة امللك عقار50
423للعقار حيث إنه مشاع بينهما

عقار51
مطالبة املدعي للمدعى عليه بإفراغ العقار الذي 

قام املدعي بشرائه عندما كان أمرا ساميا 
يتضمن منح املدعى عليه لألرض محل النزاع

431

مطالبة املدعي للمدعى عليه برفع يده عن اجلزء عقار52
435الذي اعتدى عليه من أرض املدعي

مطالبة املدعي للمدعى عليه برفع يده عن اجلزء عقار53
440املتداخل مع أرضه

مطالبة املدعي للمدعى عليه بإفراغ العقار عقار54
446واستالم باقي القيمة اخلاصة به

عقار55
مطالبة املدعي للمدعى عليه برد باقي قيمة 
العقار الذي اتفقا على أن يشتريه املدعي ثم 

اتفقا على إبطال هذا البيع
460
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عقار56
مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة العقار الذي 

اشتراه منه ملا يراه من الغنب الواقع يف قيمة 
شراء هذا العقار

471

عقار57
مطالبة املدعي للمدعى عليه بفسخ البيع الذي 

مت بينهما على أرض ليس لها صك شرعي حيث 
تبني أن لهذه األرض مالك آخر

475

مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة ملكه له عقار58
481حيث كان مرهونا لدى املدعى عليه

مطالبة املدعي للمدعى عليه بإفراغ نصيبه من عقار59
489األرض وقدره %40

عقار60
مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة اجلزء اخلاص 
به من العقار اململوك لهما ،لكونه قام سابقًا 

بهبة نصيبه من العقار صوريا للمدعى عليه حتى 
يتم التقدمي على صندوق التنمية العقارية

494

500عقار61
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مطالبة بكفِ  يد املدعى عليه عن أرٍض مملوكٍة وضع يد 1
5لقبيلة

مطالبُة املدعى عليه بفتِح طريٍق ؛ إلزالة ضرٍر عن استطراق 2
13املواشي يف القرية من عبور طريق السيارات 

مطالبُة املدعى عليه وديعة ، أخبر أنها ُسرقْت منه  وديعة 3
21يف حرز ، حالفا أنه لم يفرط 

مطالبُة املدعى عليه وديعة ، صادَق عليها ، مدافعا وديعة 4
31باإلعسار يف عدم سدادها 

إجارة 5
مطالبة املدعى عليه سداد أجرة سيارة،  مدافعا 

بسرقة السيارة آنذاك، وإفادة املوظف بأن مندوب 
املؤسسة سيتولى التبليغ 

39

إجارة 6
مطالبُة مدٍع ) شركة (  مدعى عليها ) شركة( 
بإعادة أجرة السنة األولى؛ لعدم التزامها بتجهيز 

رخص البلدية للمستودعات ، ودافعْت بأن املدعية 
استفادت من العقار  

54

إجارة 7
مطالبُة املدعى عليها ) شركة( بإخالء مبنى 

مؤجرا؛ ملخالفتها َبْندا يف  العقد، بتغيير النشاط 
املتفق عليه ، ودافعْت بسريان العقد

70
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إجارة8
مطالبة املدعى عليه - املستأجر من مالٍك سابق 

لداٍر قدمية، مبوجب عقد أظهرته املدعية - بإخالء 
الدار ، وَدْفع األجرة املتبقية ، وَدافع بأنه مالك 
للبيت ، وهبته له زوجة والده منذ عشرين سنة  

78

إجارة 9
مطالبة مدعى عليه  -غائب عن مجلس احلكم 

ومستأجر لسيارة    ُعِمَم عليها من قبل الشرطة ، 
فقبض عليه وعلى السيارة  -بأجرة أربعمئة وأحد 

عشر يوًما  
92

إجارة 10
مطالبة املدعى عليه بإخالء العقار ، وفسخ العقد؛ 

إلخالله ببعض شروطه، ودافع بعدم صحة ما 
ُذِكر، إال واحدا، ال يؤثر على املدعي

100

إجارة11
مطالبُة املدعى عليهما، ما تبقى من أجرة ثالثة 

قالبيات، لم يحضر  يف املجلس إال واحد منهما، 
ودافع عن نفسه بأن الغائب هو املسؤول عن سداد 

الديون
112

إجارة 12
مطالبة املدعى عليه ما بقي من أجرة شقة ، مع 

فاتورتي كهرباء وهاتف ، دافع بأنه ليس عليه إال 
ثالثة وثمانني رياال فهو قد خرج آخر أربعة أشهر 

إلدخال املؤِجر عمالة يف السطح
119

إجارة13
مطالبُة املدعى عليها ) شركة ( بإعادة إيجار 
السنة األولى لـــ)شاليهاتٍ (، مع قيمة الصيانة 

والتجهيزات وتوابعها، وداَفَعْت بأنه َأَخلَّ ببنود يف 
العقد.

125
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إجارة 14
مطالبة املدعى عليه - الغائب عن مجلس احلكم- 

ما بقي من أجرة عمارة ؛ ببينة عقد إيجار ، 
وشاهدان - إحداها موصولة - وميني 

182

إجارة 15
مطالبُة املدعى عليه  باألجرة املاضية - بني 

احلادث، وتقدمي الدعوى - ، من قيمة السيارة 
املؤجرة تأجيرا منتهيا بالتمليك 

190

إجارة 16
مطالبُة املدعى عليه بأجرة السنة األخيرة ، مع 
فاتورة الكهرباء لشقتني ؛ ودافع بقيام املدعي 

بإضافة أدوار يف العمارة فتعطلت املنفعة 
203

مطالبة املدعى عليه بدفع ما تبقى من إيجار عمارة إجارة17
208سكنية ، ودافع باإلعسار .

مطالبة املدعى عليه -الغائب عن مجلس احلكم- إجارة 18
214بأجرة بقائه يف ورشة املدعي بعد انتهاء العقد 

إجارة19
ر مزرعته - فسخ  مطالبة املدعى عليه - املؤِجّ

عقد اإليجار ؛ لشرط : الفسخ حني الرغبة . ودافع 
بإضافة الشرط فيما بعد 

222

إجارة20
مطالبُة املدعى عليه بإعادة مبلغ اإليجار مع 

تكاليف نقل األثاث، ودافع بأن املدعي  َتهرَب من 
رَ يف الشقة دون إذن  كتابة العقد، وغيَّ

226

إجارة21
مطالبة املدعى عليه بأجرة سكن زوجته يف شقة 

والدها، ودافع بأنها خرجت دون إذنه، ولم يكتب 
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على املدعى عليه أن يختار جاره وأن ال يبيع 

على أحد إال بإذنه، والعني ليست بيد املدعى 
عليه حال الدعوى

359

شفعة32
تأخر مدع يف إثبات شفعته يف شراء مزرعة 

367يدعي شركاته مع بائعها

شفعة33
مطالبة مدع بحق الشفعة يف أرض مستقلة 

378مجاورة مللكه



كشاف موضوعات القضايا ) املجلد التاسع (

الصفحةاملوضوعالتصنيفم

وقف1
مطالبة بإعادة وقف إلى مستحقيه بعد أن آل 

5إلى جمعية خيرية اعتقاًدا بانقطاع الوقف

وقف2
مطالبة بجزء من نصيب أحد املستحقني 

30للوقف الذي تويف عقيما

وقف3
إثبات وقفية مسجد ممن اشترى مزرعة وهو 

بها، وإفهام املدعى عليه الرجوع على من باعه 
إذا كان غره

57

وقف4
مطالبة ناظر وقف مدعًى عليهما بالتعويض 

69عن طردهما مستأجرين لعقار موقوف

وقف5
مطالبة مستثمر لعقار موقوف نزعت ملكيته 

ناظَري الوقف بالتعويض عن مدة العقد بحسب 
ما اُتفق عليه

78

وقف6
مطالبة بعض ورثة بإلغاء وقف أبيهم لتضررهم 

84ولكونه أكثر من الثلث

هبة7
مطالبة ولي امرأة قاصرة بإعادة ما ُأفرغ من 

235عقار موليته لكونه إفراًغا صورًيا

هبة8
مطالبة ورثة متوفى بعضهم قّصر بإثبات هبة 

245مورثهم

هبة9
مطالبة بعض ورثة بإبطال هبة مورثهم بعض 

252ورثته حني مرضه قبل وفاته

هبة10
مطالبة زوج ُفسخ نكاحه بإعادة هدايا الزواج 

260وإيجار الشقة وقاعة الفرح



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

265هبة11

هبة12
مطالبة زوج بإرجاع هبة بعد انفكاك عقد 

273الزوجية

هبة13
مطالبة زوج بإعادة هبته عقارًا لزوجته بعد 

279حدوث شقاق بينهما

هبة14
ثه الذي وهبه ألحد  مطالبة مدٍع بيع عقار موِرّ

285أبنائه لعتهه وإعاقته، وتسليمه نصيبه منه

قسمة تركة15
ادعاء صورية متلك أرض البٍن وارث لكون 

295األب غير سعودي

قسمة تركة16

مورث له تركة داخل اململكة وخارجها، 
وتطالب املدعية أصالة عن نفسها ووكالة 

عن أخواتها بنصيبهن، واملورث قد نقل بعض 
األمالك إلى ابنه املدعى عليه كوصية

299

قسمة تركة17
مطالبة بقسمة تركة، وأحد الورثة يرغب 
يف شراء عقار منها، وآخر يدعي متلكه يف 

احلقيقة لعقار منها وأن مورث أوصى له به
330

قسمة تركة18
مطالبة ورثة مبحاسبة أحدهم املتولي تأجير 
عقاراتهم املورثة وتوضيح دخلها وتسليمهم 

نصيبهم منها
339

قسمة تركة19
مطالبة بقسمة تركة، وبعض الورثة يدعي 

365وصية املورث له بعقار

قسمة تركة20
مطالبة بعض الورثة للبقية بإمتام بيع عقار 

374موروث مت بيعه مبوافقة جميع الورثة



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

قسمة تركة21

احلكم ببيع عقار موروث باملزاد العلني وقسمة 
ثمنه بني الورثة بحسب أنصابهم الشرعية بعد 
مطالبة املدعية بذلك، وتخلف أحد املدعى 

عليهم
390

قسمة تركة22
مطالبة ببيع عقار موروث وإعطاء كل وارث 
نصيبه الشرعي، ويف الورثة قاصر وموصية 

بثلث مالها
398

قسمة تركة23

مطالبة وارث ببيع عقارات مورثهم باملزاد 
العلني وتسليمه نصيبه منها، ودم إمكان 

قسمتها بني الورثة، وصكوكها خالية من 
املساحة الكلية

408

قسمة تركة24
مطالبة وارثة بنصيبها مما تدعيه من أمالك 

420مورثها وال بينة لها

قسمة تركة25
مطالبة وارثة ببيع عني موروثة وقسمتها على 

الورثة، والورثة سوى املدعية خارج اململكة وال 
يعرف محل إقامتهم

427



كشاف موضوعات القضايا ) املجلد العاشر (

الصفحةاملوضوعالتصنيفم

حادث مروري1
مطالبة بأرش إصابة حادث مروري، 

واالعتماد يف القضية على التقرير املروري 
والطبي  

5

مطالبة بأرش تلفيات سيارة يف حادث حادث مروري2
15مروري

مطالبة مدعى عليه بقيمة تلفيات سيارة حادث مروري3
21املدعي املأخوذة بدون علمه

مطالبة كفيل غائب بأرش متلف )سيارة( حادث مروري4
25جراء صدم مكفوله

حادث مروري5
ر بأرش تلف سيارته املستأجرة  مطالبة مؤِجّ
من مستأجرها لتعديه بتسليم السيارة لغيره 
ر مخالفًا شرط العقد من غير إذن من املؤجِّ

33

حادث مروري6
مطالبة مالك سيارة بقيمة ما أتلفته سيارته 

يف حادث اصطدامها بسيارة املدعي، 
وتقديرات التلف مختلفة   

40

حادث مروري7
مطالبة مدٍع بأرش إصابته وإصابة زوجته 

وتلفيات سيارته لصدم سيارته من اخللف من 
قبل سيارة املدعى عليه، والذي يدفع بعدم 

قيادته لها وقت احلادث لسرقتها
45



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

حادث مروري8
مطالبة مدٍع بأرش تلفيات سيارته، من 
الشركة املدعى عليها املكلفة بصيانة 
الطريق، وتخلف ممثلها عن الدعوى مع 

تبلغها  
53

حادث مروري9
مطالبة صاحب إبل سائبة يف النهار بقيمة 
تلفيات سيارة املدعي، لتسبب إبل املدعى 

عليه يف حادث سيارته
61

حادث مروري10
مطالبة مدٍع يف عهدته سيارة تعود ملكيتها 

جلهة حكومية، بأرش تلفها الصطامها 
بسيارة املدعى عليه

70

مطالبة كفيل بأرش تلفيات سيارة املدعي حادث مروري11
74يف حادث اصطدام مكفوله

حادث مروري12
أرش تلفيات سيارة يف حادث اصطدام، 

واألخذ بأقل تقدير له عند اختالف 
التقديرات

80

مطالبة مدٍع بأرش تلفيات سيارته لقطع حادث مروري13
85املدعى عليه إشارة مرورية

مطالبة زوج برجوع زوجته لبيته، واملدعى طلب انقياد زوجة14
93عليها تدفع بكرهها له وسوء عشرته

طلب انقياد زوجة15
مطالبة الزوجة باالنقياد لبيت الزوجية، 

واملدعى عليها تطلب الطالق أو فسخ 
النكاح، وتعذر اإلصالح بينهما 

103



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

طلب انقياد زوجة16
طلب انقياد لبيت الزوجية، واملدعى عليها 
تدفع بسوء العشرة وعدم كفاية الزوج لها 

من النفقة
113

طلب انقياد زوجة17
مطالبة الزوج مطلقته الرجعية الرجوع لبيت 
الزوجية ملراجعته لها خالل عدتها، واملدعى 

عليها الزوجة تدفع بعدم املراجعة
121

طلب انقياد زوجة18
فسخ نكاح زوج من غير عوض، يف 

مطالبته بانقياد زوجته، لعدم وفائه بشروط 
العقد 

130

طلب انقياد زوجة19
مطالبة بإلزام الزوجة طاعة زوجها 

باملعروف، ورفض الزوجة ذلك، وتعذر 
اإلصالح بينهما 

140

طلب انقياد زوجة20
مطالبة بانقياد زوجة لبيت الزوجية، 

واملدعى عليها تطلب فسخ النكاح لسوء 
العشرة، واحلكمان يريان الفسخ من غير 

عوض
148

طلب انقياد زوجة21
مطالبة بانقياد زوجة لبيت الزوجية، وتخلف 

املدعى عليها عن حضور بقية الدعوى 
وحضور مجلس الصلح

158

فسخ نكاح22
مطالبة زوجة بفسخ نكاحها من زوجها 
الغائب مدة طويلة الذي لم يدخل بها ولم 

ينفق عليها
167



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

مطالبة زوجة فسخ نكاحها قبل الدخول فسخ نكاح23
175واخللوة لتعاطي زوجها املخدرات

فسخ نكاح24
مطالبة بفسخ نكاح من زوج لم يحضر 

الدعوى أو يتبلغ بها، لهجره الزوجة املدعية 
وعدم نفقته عليها

186

طلب زوجة فسخ نكاحها بعد الدخول فسخ نكاح25
192لسوء عشرة زوجها

فسخ نكاح26
مطالبة زوجة فسخ نكاحها من زوجها 

بعد الدخول لعدم نفقته، وسوء عشرته، 
وكراهيتها له، والزوج ينكر ذلك ويطلب 

إلزامها باالنقياد له
204

فسخ نكاح27
طلب زوجة فسخ نكاحها من زوجها الذي 

تزوجته دون موافقة نظامية بعد دخوله 
بها، لعدم نفقته عليها، ولتركه الصالة، 

وتعاطيه املسكرات واملخدرات
212

فسخ نكاح28
مطالبة زوجة  بفسخ نكاحها من زوجها 

لضربه لها وشربه اخلمر وعدم نفقته عليها 
وكراهيتها له

219

فسخ نكاح29
مطالبة زوجة فسخ نكاحها من زوجه 

املتغيب عن مجلس القضاء مع تبلغه لعدم 
نفقته عليها وهجره لها

224



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

فسخ نكاح30
احلكم غيابيا بفسخ نكاح الزوجة املدعية 
من زوجها الغائب الذي تركها معلقة ولم 

ينفق عليها 
233

مطالبة زوجة فسخ نكاحها من زوجها فسخ نكاح31
241الذي دخل بها لتضررها من سجنه

فسخ نكاح32
مطالبة زوجة بفسخ نكاحها من زوجها 

لوجود تخلف يف عقل الزوج لم تخبر به قبل 
الزواج

251

مطالبة زوجة فسخ نكاحها لسوء عشرة فسخ نكاح33
264زوجها وكثرة شكه وضربه وعدم نفقته

فسخ نكاح34
مطالبة زوجة بفسخ نكاحها من زوجها 

الغائب عن مجلس احلكم رغم تبلغه لعدم 
نفقته عليها وهجره لها

271

فسخ نكاح35
مطالبة زوجة فسخ نكاحها من زوجها 
الغائب الذي دخل بها لعدم نفقته عليها 

وسوء عشرته لها، واألخذ بقرار احلكمني 
يف الدعوى

282

مطالبة زوجة فسخ نكاحها من زوجها فسخ نكاح36
292الذي دخل بها ملرضه النفسي

فسخ نكاح37
مطالبة زوجة فسخ نكاحها من زوجها 

الغائب الذي لم يتبلغ بالدعوى لغيبته وعدم 
نفقته عليها

301



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

فسخ نكاح38
مطالبة زوجة فسخ نكاحها من زوجها 
الذي دخل بها لسوء عشرته وتعاطيه 

املخدرات وكرهها له
307

فسخ نكاح39
فسخ نكاح يف مطالبة زوجة بسكن 

مستقل مشترط يف العقد، والزوج يدفع بعد 
استطاعته ذلك

316

فسخ نكاح40
مطالبة زوجة فسخ نكاحها من زوجها 
الذي دخل بها لتضررها من بقائها يف 

عصمته لكونه يف غيبوبة منذ أربع سنوات
323

فسخ نكاح41
مطالبة زوجة فسخ نكاحها من زوجها 

الذي دخل بها لطروء إعاقة عقلية عليه، 
وولي املدعى عليه ينكر ذلك، والتقرير 

الطبي يثبت تخلف الزوج العقلي
330

فسخ نكاح42

مطالبة زوجة باخللع مقابل رد املهر، لبقائها 
معلقة فترة طويلة نتيجة شقاق بينها 

وزوجها، وحكم القاضي بفسخ النكاح 
وأنه ال عبرة بطالق الزوج بعد حكم 

القاضي

337

فسخ نكاح43
مطالبة زوجة يف بلد إقامتها الذي يختلف 
عن بلد زوجها، بفسخ نكاحها من زوجها 

الذي هجرها وأساء عشرتها
345

فسخ نكاح44
زوجة تطالب بفسخ نكاحها من زوجها 
لسوء العشرة، وللعقم، والِعنَّة، والزوج 

املدعى عليه يصادق على العقم
356



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

فسخ نكاح45
مطالبة زوجة بفسخ نكاحها من زوجها 
الذي لم يدخل بها أو يخل، لغيابه وعدم 

نفقته وكونه غير سوي
363

فسخ نكاح46

طلب زوجة فسخ نكاحها بعد دخول زوجها 
بها لعدم النفقة وعدم املعاشرة وتركها مدة 

طويلة وكراهيتها له، واستعدت بتنازلها 
عن مهرها الذي تدعي عدم استالمها له 

مقابل ذلك

374

فسخ نكاح47
مطالبة زوجة بفسخ نكاحها من زوجها 
الذي لم يدخل بها، ولم يحضر الدعوى 

وحضر والده، ملرضه النفسي 
382

فسخ نكاح48
طلب الزوجة فسخ نكاحها من زوجها بعد 
دخوله بها لسوء عشرته، وإتيانها من غير 

طريق مباح، ونقص دينه وخلقه
388

فسخ نكاح49

مطالبة زوجة بفسخ نكاحها من زوجها 
لسوء عشرته وهجرها مدة طويلة وعدم 
نفقته عليها، واملدعى عليه ال ميانع من 

ذلك بشرط حضانته األوالد أورد كامل 
مصروفات زواجه منها

394

فسخ نكاح50
مطالبة زوجة فسخ نكاحها من زوجها 

الغائب الذي تعذر تبليغه، الذي دخل بها، 
لهجره لها مدة طويلة

400



كشاف موضوعات القضايا ) املجلد احلادي عشر (

الصفحةاملوضوعالتصنيفم

صداق1
مطالبة الزوجة بسداد املؤخر من الصداق 
وحلفها بيمني النفي واحلكم على املدعى 

عليه بدفع املؤخر
5

صداق2
مطالبة الزوجة بصداق مؤخر وتكاليف 

احلفل حيث وقع الطالق قبل الدخول 
باقرار املتداعيني وإلزام املدعى عليه 

)الزوج( بدفع نصف املهر وتكاليف احلفل
9

صداق3
طلب أرملة مبؤخر صداقها وما أضيف 
عليه من زيادة من التركة وإثبات صحة 

دعواها بشاهد وميينها 
15

صداق4
مطالبة الزوجة زوجها بدفع املهر املتفق 

عليه وسماع الدعوى غيابيًا واحلكم على 
الزوج بدفع املهر

24

صداق5
املطالبة باملهر بعد طالق الزوجة حسب 
العادات والتقاليد القبلية يف باكستان 

واحلكم برد الدعوى لعدم ثبوتها 
وملخالفتها أحكام الشريعة

32

صداق6
مطالبة الزوجة لزوجها بعد الطالق 

برد ذهبها حيث أخذه وال بينة للمدعية 
ورفضها ميني املدعى عليه )الزوج( واحلكم 

برد دعواها
44



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

صداق7

املطالبة من وكيل الزوجة للمدعى عليه 
)الزوج(بإعادة مبلغ استلمه من وليها مقابل 

طالقها حيث وقع الطالق وأثبت بصك 
شرعي قبل استالم العوض ومصادقة 
املدعى عليه وإلزامه برد املبلغ للمدعية

48

صداق8

مطالبة الزوج بإمتام الزواج ومتكينه من 
زوجته ورغبة الزوجة يف عدم أمتام النكاح 

من غير سبب ظاهر،مخالفة الزوجة 
لزوجها وإلزامها برد املبالغ التي دفعها 

الزوج من مهر وشبكة 

59

صداق9
مطالبة مطلقة بالصداق املؤخر ورفض 
الزوج السداد ألن الطالق سببه املرأة 
ومصادقته على عقد النكاح وصك 

الطالق واحلكم عليه بدفع املؤخر
65

عضل10

مطالبة أم بإثبات عضل األب البنته ونقل 
الوالية إلى األخوة أنكر املدعى عليه 

العضل ولم تثبت املدعية ما تدعيها وألن 
األصل براءة الذمة وال بينه لديها أخلت 

احملكمة سبيل األب

73

عضل11
ادعت ابنة تطالب بإثبات غيبة والدها ورفع 

والية تزويجها عنه وجعلها لألخ الشقيق.
الضرر يزال

80

عضل12
عضل األب لبناته وقيام البينة على الدعوى 

بالشاهدين املعدلني واحلكم برفع والية 
األب الغائب وجعلها لألخ الشقيق

85
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تزوجت أمهم واحلكم لألم باحلضانة 
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احلكم باحلضانة لألم كونها األحق حيث 
لم تتزوج وإلزامها بتمكني األب من زيارة 

ابنتيه وحتديد مدة الزيارة عن طريق 
اخلبراء

227



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

حضانة 31
طلب اجلدة حضانة بنت ابنتها ورغبة البنت 
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وتسليم النفقة للحاضنة ، وعدم استحقاق 
الزوج للنفقة المتناعها عن حلف اليمني 

88
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219

نفقة31
للمرأة نظاما إقامة دعواها يف املسائل الزوجية 

مبقر إقامتها وامتناع الزوج عن احلضور يعد 
نكواًل

224

نفقة 32
احلكم على األوالد بدفع نفقة شهرية لألم 
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بالضرب ، ودافع الوكيل بأن اجلرح سطحي ، 
والوفاة بسبب مرضه املزمن 

42

قتل 5
 قتل مواطنة على يد شقيقها؛ إذ أطلق عليها 
الرصاص شّكا يف عالقة بينها وبني رجل، 
ودافع مبرضه النفسي، ومعاناته من الصرع 

58

قتل 6
 قتُل مواطن على يد صديقه - إثر خالف بينهما 

- طعنا بالسكني - سلَّم املدعى عليه نفسه 
للشرطة مقرا مبا جاء يف الدعوى

69
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قتل  7
 قتل مواطٍن على يد شقيقه احلدث عمدا ؛ حيث 

فّض شجارا بني املقتول وشقيقه ، فعاد عليه 
غاضبا فدفعه فارتدت السكني إليه ؛ ودافع 

بأنه خطأ إذ التوجد عداوة بينهما
79

قتل 8
 قتل مواطن على يد صديقه، بطلقات نارية 

من مسدسه احلكومي، حني كانوا يتعاطون 
املسكر، ودافع بأنه كان مازحا ، فانطلقت 

رصاصة نحوه
93

قتل9
قتل مواطنة على يد زوجها، بضربها بساطور 

حلم؛ ليتخلص من اخلالفات اليومية معها ، 
ذاكرا أنها ضربته بسكينة على يده

108

قتل 10

أحيلت قضية قتٍل للمحكمة العامة للنظر يف 
احلق اخلاص والعام ، فلم يراجع أحد يف احلق 
اخلاص ؛ لذا فقد ُبعثت األوراق للمحكمة 

اجلزائية ، فُرّدت بدعوى عدم سقوط القود ، 
فصدر قراٌر بعدم االختصاص

122

قتل11
قتل مواطن على يد شقيقه، منكرا االتهام، 
محيال إياه إلى محاولة تخليص املسدس من يد 

املجني عليه
127

قتل 12
مطالبة مدعني بالقصاص من قاتل مورثهم ، 
حني طعنه يف فخذه األمين بأداة حادة ، دافع 

بأن الصلة له بالقتل البتة
136
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قتل13
   طلب تشديد العقوبة التعزيرية يف  قتل مواطن 

ط ، حني كان واقفا  خطأ ، على يد مفحِّ
يشجعه ، فترّجل ُمسعفا إياه

155

قتل14
قتُل مواطٍن على يد شقيقه، ضربا بالطوب 

على رأسه، إثر شجار بينهما، ودافع بأن األداة 
قطعة صغيرة من الطوب، مما ينفي القصد

167

شروع يف قتل، دهسًا بالسيارة لرجل ومعه قتل15
173عامل محطة

مطالبة مواطن بدفع دية قتل، بقدر نسبة اخلطأ دية16
183يف حادث سيٍر

مطالبة املدعى عليه بدية قتٍل بقدر نسبة اخلطأ دية17
191يف حادث سيٍر أودى بحياة مورث املدعينْي

مطالبة املدعى عليه بدية قتٍل ،  بقدر نسبة دية 18
200اخلطأ، يف حادث سير أودى بحياة مقيم 

مطالبة املدعى عليه بدية قتل اخلطأ يف حادث دية19
209سير. دافع بأنه خرج عليه فجأة

دية 20
مطالبة بيت مال احملكمة بدفع دية أودعها 

مواطن، جراء حادث سير - إلى الورثة 
الشرعيني  ؛ لقتله مقيما  خطأ

217
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مطالبة مدعني  بيَت املال بدية مورثهم ؛ حيث ال دية21
222يعرف املتسبب يف احلادث

دية22
مطالبة املدعى عليه بدية قتل اخلطأ يف حادث 
سير ، أودى بحياة مواطن  . دافع بأن املرور 

حمله النسبة األقل يف احلادث
228

مطالبة املدعى عليه بدية قتل اخلطأ يف حادث  دية23
233سير أودى بحياة رجل وامرأتني

مطالبة املدعى عليه بدية قتٍل بقدر نسبة اخلطأ، دية24
239جراء حادث سير أودى بحياة مقيم

مطالبة بيت املال بدية قتيل من جراء حادث دية25
245سير، الَذ قاتله بالفرار، ولم تعرف أوصافه

دية26
مطالبة بيت املال بدية قتل خطأ ، من جراء 

اصطدام بإبل سائبة ، لم يعرف صاحبها حتى 
زمن احلكم

254

مطالبة املدعى عليه بنصف دية قتيل من جراء دية 27
262حادث سير؛ إذ أدين بنسبة %50 

دية28
مطالبة املدعى عليه بكامل دية قتيل يف حادث 
سير؛ إذ أدين بنسبة 100% ، ودافع بأن النسبة 

25% فحسب 
269



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

مطالبة املدعى عليه بدية قتل اخلطأ من جراء دية29
279حادث سير أودى بحياة مقيم 

دية30
مطالبة املدعي بكامل دية قتل اخلطأ ملورثه 
-يف حادث سير ،غير مقتنعٍ  بحكم املرور 

بنسبة 75%  . مدافعا املدعى عليه بحكم املرور 
285

دية31
مطالبـة الـمـدعـى عليــه، الـمـقر مبــا عليـه، 

بنصـف ديـة قـتـل يف حـادث سـيـر؛ إذ أديـن مـن 
الـمــرور بنـسـبـة 50 % 

292

دية 32
مطالبة املدعى عليه ، الرافض للحكم املقر 
مبا فيه ، بدية قتل يف حادث سير؛ إذ أدين 

بنسبة %100 
299

دية33
مطالبة وافد من العمالة ، العاجز عن تسليم 

الدية كاملة ،بدية قتل يف حادث سير ؛ إذ أدين 
بنسبة %100  

308

دية34
مطالبة املدعي بنصف دية ابنه ، -الذي غرق 
يف مسبح استراحة- حيث تنازلت والدته عن 
نصيبها، دافع املدعى عليه بأهلية ابنه، وبأن 

الغرق قبل إبرام العقد 
314

دية 35
مطالبة املدعي بدية ابنه ، الذي اختنق أثناء 
نومه من رائحة الفحم يف استراحة املدعى 
عليه، دافع  املتهم بعدم تسببه يف االختناق 

321
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أرش إصابة1
مطالبة كفيل سائق - ُأدين بنسبة 100% يف 

حادث أصيبت به امرأتان - بأرش إصابتهما - 
ومصاريف العالج ؛ إذ تعذر إحضار املكفول

5

أرش إصابة2
مطالبة مدعية شركةً  أرَش إصابتها أثناء 

ركوبها يف إحدى األلعاب الترفيهية اململوكة 
لها - وُدِفَعْت بعدم ربط حزام األمان

12

مطالبة مندوب وزارة املالية بأرش إصابة مواطن أرش إصابة3
24بنسبة 75% من حادث سير هرَب املتسبب به 

أرش إصابة4
مطالبة املدعى عليه بأروش إصابات وديات 

منافع تسبب فيها ملواطن جراء حادث مروري 
حمل وزره بنسبة %100 

29

أرش إصابة5
مطالبة املدعى عليه بأرش إصابة من جراء 

صدم  مواطن بالسيارة أثناء وقوفه يف ناحية 
الطريق - حمل وزره بنسبة %100 

39

أرش إصابة 6
مطالبة املدعى عليه أرش إصابة مواطن تضارب 
معه ثم قام بصدمه بالسيارة عمدا - ودفع بأنه 

غير متعمد 
45

أرش إصابة 7
مطالبة املدعى عليهما بأرش إصابة مواطن - 
تسّببا يف وقوع حادث له - حمل األول - قائد 
املركبة التي حملت املصاب - وزر %75  - 

والثاني - قائد السيارة املرتطمة بهما - %25 
52
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أرش إصابة 8
مطالبة املدعى عليه أرش اإلصابات الواقعة 
على ابن املدعي ؛ إذ  قام اجلاني بدهسه أثناء 
رجوعه دون التأكد ممن خلفه . ودفع بعجزه 

عن السداد
60

أرش إصابة 9
مطالبة املدعى عليه بأرش إصابة - وقعت 

للراكب معه أثناء انقالب املركبة يف احلادث - 
وقد ُأدين بنسبة 50 % 

66

أرش إصابة10
طلب  املدعي إقامة حد احلرابة على املدعى عليه 
- وسجنه عشر سنوات - وإلزامه بأرش جناية 

طعن موكل املدعي بسكني حادة . 
70

مطالبة بيت 11
املال

مطالبة بيت املال بعوض اخللع الذي أودعته 
زوجة املدعي السابقة مقابل طالقها - يف حني 

طالب رجل - ادعى أنه وكيل للمدعي يف 
دعوى اخللع -  مقابل أتعابه يف تلك الدعوة 

81

مطالبة بيت 12
املال

مطالبة بيت املال بدية مورث املدعي املتوفى يف 
حادث دهس أدين فيه قائد املركبة - املختفي 

عن األنظار - بنسبة %75 
89

مطالبة بيت 13
املال

مطالبة بيت املال مبلغا من املال - أودع بقرار 
مساعد وزير الداخلية - لصالح أسرة شهيد ؛ 

لشراء منزل وسداد ديون 
98

مطالبة بيت 14
املال 

مطالبة مدٍع بيَت املال بنصيب موكليه من 
العقار املنزوع لصالح توسعة الساحة الشمالية 

للحرم 
107
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مطالبة بيت 15
املال

دعوى إلزام بيت املال ببيع عقار ال ينقسم مبزاد 
113علني ؛ إذ هو أحد الورثة 

مطالبة بيت 16
املال

مطالبة بيت املال برفع يده عن العقار اململوك 
ملوكل املدعي - وتسليمه له - مع عوائد 

اإليجار يف ما مضى
120

مطالبة بيت 17
املال

مطالبة بيت املال بتسليم بضاعة - أقمشة 
نسائية وديكور خشبي - مبوجب صك 

مكتسب للقطعية يتضمن فتح احملالت - 
وجرد محتوياتها -  وحفظها - وبيع ما يخشى 

تلفه

128

مطالبة بيت 18
املال 

دعوى برفع يد بيت املال عن ماٍل مودٍع لديه 
- يخص والد املدعي القاصر عقال ؛ حلاجته 

للعالج 
135

مطالبة بيت 19
املال

مطالبة مدٍع  بيَت املال بتسليم مبلٍغ مالي أودع 
لديه - يخص أخاه القاصر ؛ وذلك لتنميته ومن 

ثم الصرف على القاصر من ريعه 
140

زنا 20
دعوى عامة ضد وافد عربي غير محصن 

بانتهاك حرمة منزل - والزنا باخلادمة يف دبرها 
-  طالبا احلد والتعزير 

151

زنا21
دعوى عامة - ضد مواطن محصن - بالزنا 
بزوجته قبل أن يعقد عليها - دافع بتزويج 

والدها له شفهيا - وبظنه أن العقد ال يتم إال 
بعد حضور املأذون 

156
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زنا 22
دعوى عامة - ضد امرأة ورجل غير محصنني 
-  بالزنا - وتغيب املرأة عن ذويها بإيوائها لدى 

الرجل -  طالبا احلد والتعزير
167

زنا23
دعوى عامة - ضد وافدة أجنبية محصنة - 

بالزنا ؛ املتسبب حلملها ووالدتها يف بيت كفيلها 
- طالبا احلد والتعزير - ودافعًة باالغتصاب 

174

زنا24
دعوى عامة - ضد مواطن غير محصن - بالزنا 

بفتاة برضاها - وتهديدها ووالدتها بنشر 
صورها - طالبا احلد والتعزير و ومصادرة أدوات 

التهديد وإتالفها 
181

زنا25
دعوى عامة - ضد مواطنني محصنني - بالزنا 

بفتاتني - والتستر على ثالثٍ  هارب . طالبا 
العقوة التعزيرية . مدافعنْي باإلنكار جملة 

وتفصيال 
191

زنا26
دعوى عامة - ضد شاب وفتاة غير محصنني 
- بإقامة عالقة محرمة بينهما - وتغيب الفتاة 
ها . دافع الشاب  عن ذويها . طالبا تعزيَره وحدِّ

باإلنكار - يف حني إقرارها 
212

زنا27
دعوى عامة - ضد وافدة أجنبية - بالزنا 

املتسبب حلملها . طالبا احلد . دافعت بزواجها 
منه بال أوراق رسمية ؛ إذ عقد لهم شخص 

بورقة عند زوجها 
222



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

زنا28

دعوى عامة - ضد شاٍب وفتاٍة غير محصنني - 
بإقامة عالقة محرمة بينهما - وممارسة الزنا 
- مسبوق بتهريب الشاب للفتاة وإخفائها عن 
ذويها لفترة طويلة . طالبا احلد والتعزير . أقر 
الشاب - ودفعت الفتاة بخروجها عن وعيها 

228

زنا29
دعوى عامة - ضد وافدة أجنبية محصنة 

- بالزنا املتسبب بوضع مولود . طالبا احلد . 
مدافعة باإلكراه 

248

زنا30
دعوى عامة - ضد وافدة أجنبية غير محصنة - 
بالزنا ؛ حني أدخت شخصا ملنزل كفيلها ؛ مما 

تسبب يف وضعها ملولود . طالبا احلد . مدافعة 
بأنها غير مسلمة فهي ال تعرف حكم الزنا 

254

زنا31
دعوى عامة ضد مواطَنني بارتباطهما مع فتاة ال 
حتل لهم ؛ األول بالزنا ، والتسبب يف تغيبها، 
فالدعوة ضده: حّد، والثاني بإيوائها واخللوة 

بها، فالدعوة ضده تعزير
260

دعارة32

دعوة عامة - ضد شخص غير متعلم، وغير 
محصن - بالقوادة والدعارة؛ لتنسيقه موعدًا 
مع فتيات من اجلنسية املغربية لزبائنه، طالبًا 
التعزير املشدد جراء سوابقه التي لم تردعه

271

دعارة33
دعوى عامة ضد امرأتني ورجلني بالدعارة، 

طالبًا التعزير؛ حيث ُقبَض عليهم بإحدى الشقق 
املفروشة لغرض الفساد وامتهان الدعارة؛ إذ 

دفع الثاني مبلغًا ماليًا
276
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دعارة34
دعوى  عامة ضد ثالث نساء ورجل - وافدين 
- باالختالط احملرم طالبًا التعزير؛ فإحداهن 

امتهنت الدعارة، وآواُهنَّ الرجل واعتدى عليهن 
بالضرب

290

دعارة35

دعوى عامة ضد وافدتني أجنبيتني بالدعارة؛ 
فوجود رسائل يف هاتفهما دلَّ على ذلك: 

مساومة ألحدهم بالسهر مقابل أجر. سفور 
وتبرج يف السوق، وجود مقاطع جنسية يف 

هاتف إحداهما

294

خلوة محرمة36
دعوى عامة ضد مقيم - غير مسلم ، محصن- 

دخل بيت كفيل عاملة منزلية ليختلي بها، 
وخرج متخفيا بعباءة نسائية، فليس بينهما 

رابط شرعي. طالبًا التعزير الرادع
301

خلوة محرمة37
دعوى عامة ضد مواطن بالتغرير بفتاة قاصر، 
وإقامة عالقة معها، وتغييبها عن أهلها بإيوائها 

يف منزله
307

دعوى عامة ضد مواطننْي الرتباطهما بعالقة مع خلوة محرمة38
315فتاة محرمة، ابتزاز وتهديد

خلوة محرمة39
دعوى عامة ضد مواطن محصن، ارتبط بعالقة 

محرمة مع امرأة يف إحدى الشقق املفروشة، 
مستغال عمله لتوطيد االرتباط غير الشرعي

330

دعوى عامة ضد مواطن باالختالء بفتاة أجنبية خلوة محرمة40
337بداخل سيارته وتقبيلها يف مكان عام
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خلوة محرمة41
دعوى عامة ضد مواطن بإقامة عالقة محرمة 
بفتاة واجللوس معها داخل احملل الذي يعمل فيه 

وحيازته ملقاطع وصور إباحية خليعة
342

خلوة محرمة42
دعوى عامة ضد مواطن باالختالء غير الشرعي 

مع فتاة اشتبه بهما أثناء استيقاف السيارة 
فطلب إثبات السائق واملرافقة له فاتضح عدم 

الصلة الشرعية
352

دعوى عامة ضد مواطن بإقامة عالقة محرمة خلوة محرمة43
356بفتاة واحلضور إليها للقائها

خلوة محرمة44
دعوى عامة ضد مواطن بإقامة عالقة غير 
شرعية مع إحدى النساء وحيازة صورها 

وابتزازها وتخبيبها على زوجها وحيازة مقاطع 
جنسية وإرسالها للمرأة

360
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دعوى عامة ضد وافد عربي بالتشبه بالنساء شذوذ 1
5ووضع مساحيق نسائية

شذوذ 2
دعوى عامة ضد مواطن بالتشبه بالنساء ونزع 
شعر صدره ويديه واالستعداد ملمارسة الرذيلة 

واالعتداء على رجال هيئة األمر باملعروف
9

شذوذ 3
دعوى عامة ضد مواطن بوضعه مساحيق 
نسائية والتشبه بالنساء والعثور على صور 

خليعة يف جواله
17

دعوى عامة ضد وافدة عربية باخلروج من منزل تغيب فتاة 4
27زوجها دون إذنه

تغيب فتاة5
دعوى عامة ضد امرأتني باالشتراك بإفساد 

وتخبيب زوجة غير سعودية على زوجها 
وحتريضها على الهرب بأبنائها السعوديني 

القصر وعدم جتاوبهما أثناء االستجواب
32

دعوى عامة ضد امرأة بالتغيب عن منزل ذويها، تغيب فتاة6
66والسفر دون محرم لغرض سيء

تغيب فتاة7
دعوى عامة ضد شخص بإقامة عالقة غير 

شرعية بفتاة وتغييبها عن منزل ذويها وإيوائه 
لها واالختالء بها

71
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حترش8
دعوى عامة ضد وافد بالتحرش بالفتيات عن 
طريق إمساك عضوه الذكري وإخراجه أمام 

مدرسة البنات
79

دعوى عامة ضد شخص مبحاولة إدخال حدث حترش9
86إلى منزله بالقوة لغرض سيء

حترش10
دعوى عامة ضد وافدين بالتحرش بفتاتني عند 

دخولهما احملل ، حيث يقف الثاني للمراقبة 
ليساعد األول يف التحرش

92

حترش11
دعوى عامة ضد شخص بالتحرش اجلنسي 

بامرأة ؛ حيث طلب ملس يدها وكشف غطاء 
وجهها فهربت

99

دعوى عامة ضد شخص مبعاكسة امرأة حترش12
103وإزعاجها بالرسائل

حترش13
دعوى عامة ضد شخص بالتحرش بفتاة 
باإلمساك بها من كتفها وتقبيلها وملس 

مؤخرتها بيده لغرض سيء
108

حترش14
دعوى عامة ضد شخصني مبعاكستهما للنساء 
يف األسواق حيث يوجد لدى كل واحد منهما 

قصاصة ورقية كتب عليها رقم هاتفه 
112

دعوى عامة ضد شخص بالتحرش بالطالبات حترش15
116جنسيا ؛ مستغال عمله حارسا للمدرسة 
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حترش16
دعوى عامة ضد شخص بإقامة عالقة محرمة 
مع فتاة ال متت له بصلة شرعية ، واخللوة بها 

وإزعاجها برسائل بذيئة وفاضحة وغير الئقة 
والتغرير بها 

122

حترش17
دعوى عامة ضد شخص بإقامة عالقة محرمة 

مع امرأة اشتكت من اعتداءاته ، وحيازة 
مقاطع جنسية وتصوير ذكره 

130

دعوى عامة ضد شخص مبعاكسته النساء حترش18
138وحيازته جلوال يحوي عددا من املقاطع اجلنسية 

قذف زوجة 19
دعوى خاصة من شخص ضد امرأة اشتكته 

بأنه ال يصلي ال يف البيت وال يف املسجد ، 
وميارس أعماال مشينة معها ومع غيرها ، 

ويتعاطى املخدرات 
147

سب وشتم 20
دعوى عامة ضد شخص بالتطاول على أئمة 
املساجد ووصفهم بالكالب التي تنبح وهم 

يقرؤون القران وقت الصالة 
153

سب وشتم21
دعوى عامة ضد شخصني ، فاألول بالسب 
والشتم إلحدى العامالت يف مستوصٍف أثناء 
تأديتها عملها وتهديدها ، والثاني بالتلفظ 

بألفاظ غير الئقة على إحدى العامالت 
159

سب وشتم 22
دعوى عامة ضد شخص بالتلفظ بألفاظ بذيئة 
على الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، ومالحقته 
للمجني عليه وصدمه بسيارته وتهديده بالقتل 

167
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دعوى عامة ضد شخص بسّبه لرجل وقذفه سب وشتم 23
170أثناء تأديته مهام عمله يف صيدلية مستشفى 

إيذاء الغير 24
دعوى خاصة من شخص ضد رجل لتقدميه 

شكوى كيدية ضده فأحيل للتحقيق ولم يثبت 
حينها بّينة على كالمه 

177

دعوى خاصة من وكيل مدعية ضد امرأة إيذاء الغير 25
181قامت بصفع موكلته بيدها على وجهها 

إيذاء الغير 26
دعوى خاصة من وكيل مدٍع ضد رجل 

باالعتداء على موكله بضربه بآلة حادة )مفتاح 
معدني( على رأسه مما جنم عنه جرح قطعي 

سطحي يف رأسه 
183

إيذاء الغير 27
دعوى خاصة من شخص ضد رئيس حترير 

إحدى الصحف لنشره حكما قضائيا يخصه 
مما تسبب بضرر مادي حلق به من تشهير 

وإضرار بسمعته 
188

إيذاء الغير 28
دعوى خاصة ضد مدعى عليهم قاموا باستغالل 

السلطة املمنوحة لهم يف جهة عملهم بكتابة 
خطاب إلى الوزير يتضمن معلومات مخالفة 

ملجريات التحقيق 
196

إيذاء الغير 29
دعوى خاصة من وكيل مدٍع ضد شخص 

بتلفظه على موكله يف قضية حضانة بينه وبني 
زوجته 

201
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إيذاء الغير 30
دعوى خاصة ضد وافد عربي لتطاوله على 
املدعي بالكالم ومالحقته واضطراره إلى 

طريق ضيٍق لسيارته حتى أجبروه على الوقوف 
209

إيذاء الغير 31
دعوى خاصة ضد شخص تلفظ بألفاظ بذيئة 
ثم تشابك مع املدعي باأليدي، وضربه بيده 

وبالعقال مما تسبب يف إصابته بجروح 
213

إيذاء الغير32
دعوى خاصة ضد شخص قدم بالغا يف مركز 

الشرطة بأنه أشهر السالح يف وجهه فُأوِقَف 
على إثر ذلك ملدة يوم واحد 

222

ه وتلفظ عليه إيذاء الغير33 دعوى خاصة ضد شخص سبَّ
227بألفاظ بذيئة ال يذكرها 

دعوى خاصة ضد شخص ضربه على وجهه إيذاء الغير34
232بيده 

دعوى خاصة ضد شخص ضربه على ركبته إيذاء الغير35
238وأحدث بها التواء شديدا أثرت على احلركة 

إيذاء الغير 36
دعوى خاصة بوالية عن ابن ضد ُمَعلِّم ضرب 

االبن على رأسه بيده ، كما حاول ضرب األب 
أيضا متلفظا عليه مهددا بالقتل 

243

دعوى خاصة ضد امرأة بسبها واتهامها له إيذاء الغير37
249بالنفاق والكذب 
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دعوى خاصة ضد شخص حرق سيارة املدعي إيذاء الغير38
253دون أي دليل مما تسبب بتشويه سمعته 

إيذاء الغير 39
دعوى من مدٍع  ضد ابن اخته بضربه بيده 

مما تسبب يف إصابته بكدمة يف الشفة العليا 
وسحجة يف الركبة اليسرى ، مع تهديده عن 

طريق رسائل اجلوال
261

دعوى خاصة ضد شخص طرد املدعي من إيذاء الغير40
268العمل لديه إثر خالفات بينهما 

دعوى خاصة ضد شخص ضرب املدعي إيذاء الغير41
273بالعقال ولعن والديه  بعد مشادة بينهما 

إيذاء الغير42
دعوى خاصة ضد شخص شّوه سمعته وذلك 
باحلديث عنه بني املدرسني على أنه صاحب 

فكر ضال وال والء له للوطن 
278

إيذاء الغير43
دعوى خاصة من وكيل مدٍع ضد شخص رفع 
شكوى كيدية ضد موكله اتهمه أنه هدده 

ل للتحقيق  بالقتل فحوِّ
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دعوى خاصة ضد شخص اعتدى عليه بالتلفظ إيذاء الغير44
302عليه وتصويره خلالف بينهما 

دعوى خاصة ضد شخص دخل بيته وغرفة إيذاء الغير45
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إيذاء الغير46
دعوى خاصة ضد شخص اعتدى عليه بالضرب 
مما تسبب يف إصابته بكدمات يف الشفة العليا 

وحتت الذقن وحول الرقبة والكتف األيسر
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دعوى خاصة ضد شخص أرسل له رسالة جوال إيذاء الغير47
316تتضمن شتمه 

إيذاء الغير48
دعوى خاصة ضد شخص اعتدى عليه بالضرب 

مما تسبب يف إصابته بكدمات بالوجه 
والركبتني وسجحات بالظهر وحتركت بعض 

أسنانه مع نزيف يسير بالفم
319

دعوى خاصة ضد شخص سّبه ولعن والديه ، إيذاء الغير49
323وضايقه وطارده بالسيارة 

إيذاء الغير50
دعوى  من مدعية ضد شخص تلفظ عليها 

واتهمها يف شرفها حيث ذكر أن أحد 
األشخاص يكثر الدخول واخلروج إلى شقتها 

326

دعوى خاصة ضد شخص سّبه وتلفظ عليه أثناء إيذاء الغير51
330ترافعهما أمام إحدى احملاكم

دعوى من وكيل مدعية ضد شخص قذف إيذاء الغير52
336موكلته ووصفها بالكالم البذيء 

إيذاء الغير53
دعوى خاصة ضد امرأة قدمت ضده بالغا 
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343
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دعوى خاصة ضد شخص تلفظ عليه بقول : يا إيذاء الغير54
347فاجر . ودعا عليه باملوت والزوال 

دعوى  من مدٍع  ضد شخص سبه وشتمه أمام إيذاء الغير55
351سكنه ، وحاول ضربه 

إيذاء الغير56
دعوى  من مدٍع ضد شخص سبه واتهمه 
بالسكر أمام جمع من الناس يف دائرة 

حكومية 
355

إيذاء الغير57
دعوى من مدٍع ضد شخص قذفه بالسب 
والشتم قائال : أنتم أهل اللحى مجرمني 

ونصابني ودجالني ومنافقني ثم هدده باالغتيال 
359

دعوى  من مدٍع ضد شخص قذفه وسبه وشتمه إيذاء الغير58
363يف الدائرة احلكومية التي يعمالن بها 

إيذاء الغير59
دعوى  من وكيل مدٍع ضد شخص اعتدى 
على موكله بالضرب مما تسبب يف إصابته 
بكدمات يف الوجه وكسر لبعض األسنان 

368

دعوى من مدعية ضد شخص سبها وشتمها إيذاء الغير60
371وعيرها بأن زواجها غير شرعي 

إيذاء الغير61
دعوى من مدٍع ضد شخصني : أحدهما ضربه 

على وجهه وهدده بالقتل ، واآلَخِر ساعده 
وتعاون معه 
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شرب مسكر1
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه  وبتعزيره حليازته املسكر واالجتماع على 
مفسدة بقصد الشرب

5

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى شرب مسكر2
10عليه 

شرب مسكر3
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليهما وبتعزير األول على حيازة املسكر 

بقصد الشرب واآلِخر لقيادته السيارة حتت 
تأثير املسكر

14

شرب مسكر4
دعوى عامة ضد مواطن بشربه مسكر حيث 

وجد ملقى على األرض تنبعث منه رائحة 
املسكر

19

شرب مسكر5
دعوى عامة ضد شخص لشربه املسكر، 

ومقاومة رجال األمن، واالعتداء على مقيم، 
ضربًا والتستر على رفيقه الهارب

23

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى شرب مسكر6
28عليه 

شرب مسكر7
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليه وبتعزيره لتعاطيه احلشيش املخدر وقيادة 

السيارة حتت تأثير املسكر
34
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دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى شرب مسكر8
40عليه 

شرب مسكر9
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليه وبتعزيره حليازته املسكر بقصد الشرب 

ولقيادته السيارة حتت تأثير املسكر 
44

شرب مسكر10
دعوى عامة بتعزير ) وافد غير مسلم ( لشربه 
املسكر وحيازته له لقصد الشرب وقيادته 

السيارة حتت تأثير املسكر
49

شرب مسكر11
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليه وبتعزيره حليازته املسكر لقصد الشرب 

ولقيادته السيارة حتت تأثير املسكر
55

شرب مسكر12
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليهما وبتعزيرهما حليازتهما املسكر لقصد 

الشرب واملطالبة بتشديد عقوبة األول لسوابقه 
61

شرب مسكر13
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليه وبتعزيره حلضوره ومشاركته يف حفل 

غنائي 
66

شرب مسكر14
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه وبتعزيره لتعاطيه احلشيش املخدر  ولعدم 
جتاوبه مع رجال األمن وتشابكه معهم ومنعه 

من السفر 
72
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دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى شرب مسكر15
79عليهما الغائبني عن مجلس احلكم 

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى شرب مسكر16
83عليه وبتعزيره حليازته مادة العرق املسكرة

شرب مسكر17
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليهم وبتعزيرهم لعدم جتاوبهم مع رجال األمن 
وتلفظهم عليهم وبتعزير أحدهم لقيادته السيارة 

حتت تأثير املسكر 
92

شرب مسكر18
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لقاء شرب 

وحيازة املسكر بقصد الشرب وقيادة السيارة 
حتت تأثير املسكر وتشديد العقوبة لقاء تعدد 

سوابقه 
100

شرب مسكر19
دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لقاء شرب 
املسكر وبتعزير اآلِخر لقيادته السيارة حتت 
تأثير املسكر وانقضاء الدعوى ضد األول 

لوفاته 
110

شرب مسكر20
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليه وبتعزيزه حليازته املسكر بقصد الشرب 

ولتعاطيه احلشيش املخدر ولقيادته السيارة 
حتت تأثير املسكر ومنعه من السفر  

116

شرب مسكر21
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه وبتعزيره لتعاطيه احلشيش املخدر ولقيادته 
السيارة حتت تأثير املسكر ومنعه من السفر 

121
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شرب مسكر22

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليهم الثالثة ولقيادة األول السيارة حتت 

تأثير املسكر وبتعزير الرابع لتستره عليهم 
واالجتماع معهم على منكر وبتعزير اجلميع 
لهروبهم من رجال األمن ودخول منزل أحد 

املواطنني واللجوء إلى سطحه 

127

شرب مسكر23
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه وبتعزيره لقيادته السيارة حتت تأثير 
املسكر وبعقوبة مشددة لقاء سوابقه 

136

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى شرب مسكر24
141عليه وتعزيره لقاء سوابقه 

شرب مسكر25
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليه وبتعزيره حليازته املسكر بقصد الشرب 

وتشديد العقوبة لسوابقه 
146

شرب مسكر26
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليه وبتعزيره حليازته مادة العرق املسكرة 

بقصد الشرب وتشديد العقوبة لسوابقه 
151

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى شرب مسكر27
157عليه وبتعزيره حليازته املسكر لقصد الشرب 

شرب مسكر28
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليه وبتعزيره حليازته حبة واحدة من حبوب 
اإلمفيتامني ومنعه من السفر والتشديد عليه 

لسوابقه 
161
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دعوى عامة بتعزير املدعى عليه ) أجنبي غير شرب مسكر29
167مسلم ( لتناوله مادة الكلونيا املسكرة 

شرب مسكر30
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليهما وبتعزيرهما العتدائهما على شخص 

بالضرب 
171

شرب مسكر31
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليه وبتعزيره النتهاك حرمة منزل مواطن 

بالدخول فيه لغرض سيء
176

شرب مسكر32
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه وبتعزيره لتكرار شربه للمسكر أكثر 
من ثالث مرات ولتعدد سوابقه 

181

شرب مسكر33
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليه وبتعزيره لالعتداء والتلفظ على موظف 

اجلمارك ولقيادته السيارة حتت تأثير املسكر 
186

شرب مسكر34
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه الثاني وبتعزيرهما لتستر األول على اآلِخر 
وحليازة الثاني املسكر بقصد الشرب

192

شرب مسكر35
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه )وافد غير 
مسلم ( لشربه املسكر ومحاولة هروبه من 

رجال األمن 
198



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

شرب مسكر36
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليه و بتعزيره لعقوق والدته ومحاولة ضربها 

وتهديدها   
202

شرب مسكر37
دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما ) أجنبيني 

غير مسلمني ( لقاء شرب املسكر وفعل 
الفاحشة ببهيمة 

208

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى شرب مسكر38
216عليه وبتعزيره ملقاومته رجال األمن 

شرب مسكر39
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليهما وبتعزيرهما حليازتهما احلشيش بقصد 

الترويج والتعاطي والتستر على هارب ومحاولة 
الهروب من رجال األمن 

221

شرب مسكر40

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليه وبتعزيره حليازته للمسكر واحلشيش 

واحلبوب املخدرة بقصد االستعمال ولهروبه من 
رجال األمن وصدمه لسيارتهم ومطالبته بدفع 

قيمة اخلسائر املادية 

229

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى شرب مسكر41
236عليه وبعقوبة حليازته للمسكر بقصد الشرب

شرب مسكرذ42
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه وبتعزيره لقيادته السيارة حتت تأثير 
املسكر

245



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

شرب مسكر43
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه وبتعزيره لتعاطيه احلشيش املخدر ولقيادته 
السيارة حتت تأثير املسكر 

250

شرب مسكر44
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليهما ) أحدهما مجهول الهوية ( وبتعزيرهما 
حليازتهما املسكر بقصد الشرب وحيازة األول 

للحشيش بقصد التعاطي 
256

شرب مسكر45

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليهما وبتعزيرهما حليازتهما املسكر بقصد 
الشرب وحملاولتهما الهروب من رجال األمن 
ولقيادة األول السيارة حتت تأثير املسكر 

واالعتداء على مركبة رسمية 

263

شرب مسكر46
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه و بتعزيره لسرقته سيارة وتشديد العقوبة 
عليه لسوابقه 

271

شرب مسكر47
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليه و بتعزيره لقيادته للسيارة حتت تأثير 

املسكر 
277

شرب مسكر48
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه و بتعزيره حليازته وتعاطيه للحشيش املخدر 
ومنعه من السفر 

283

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى شرب مسكر49
290عليهما وبتعزير اآلِخر حملاولته دهس األول 
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شرب مسكر50
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه و بتعزيره إلحداثه الفوضى بإثارة 
املشاكل مع أخيه 

299

تصنيع مسكر51
دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما ) رجل وامرأة 
مقيمني ( بتصنيع وترويج اخلمور املصنعة محليا 

) العرق ( 
307

تصنيع مسكر52
دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لتصنيعهما 

)العرق ( املسكر وحيازتهما له بقصد الترويج 
وإقامة حد املسكر على اآلِخر وتشديد العقوبة 

عليه لسوابقه
315

تصنيع مسكر53
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه ) أجنبي غير 
مسلم ( لتصنيعه قارورتني من اخلمر املسكر 

بقصد الشرب وشربه املسكر 
326

تصنيع مسكر54
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليهما الثالث والرابع و بتعزير األول والثاني 

لتصنيعهما املسكر بقصد االستعمال 
332

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته املسكر حيازة مسكر 55
341يف السيارة التي يقودها 

حيازة مسكر56
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لتستره وتعاونه 
مع مجهولي الهوية يف حيازة املسكرات بقصد 

بيعها 
345
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دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته املسكر حيازة مسكر57
355بقصد الشرب 

حيازة مسكر58
دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما حليازتهما 
للعرق املسكر بقصد الترويج واالستعمال 

ومقاومة رجال هيئة األمر باملعروف وإلقامتهما 
يف البالد بطريقة غير نظامية 

360

حيازة مسكر59
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه األول حليازته 
املسكر بقصد الشرب وبتعزير املدعى عليهم 

اآلخرين بالتستر على وجود املسكر معه 
366

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى حيازة مسكر60
372عليه و بتعزيره حليازته مادة العرق املسكر

حيازة مسكر61
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه وبتعزيره لتعاطيه احلبوب احملظورة 
والشتراكه ومرافقه يف حيازة قارورة مسكر 

ومنعه من السفر 
377

حيازة مسكر62
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 
عليه وبتعزيره حليازته والهرب من رجال األمن 

وقيادة السيارة حتت تأثير املسكر 
384

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه اخلمور ترويج مسكر63
393وتستره على مصادر البيع 
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ترويج مسكر64
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى 

عليه األول وبتعزير األول والثاني لترويج 
املسكر وحيازته وتعزير الثالث والرابع )غير 

مسلمني( على شربهما املسكر 
398

تشفيط بنزين68
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه الستنشاقه 

البنزين وحيازته لقارورة حتتوي على تلك املادة 
بقصد االستنشاق

411
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تهريب 1
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لتهريبه املخدرات 
واحلشيش واحلبوب املخدرة وحليازته للقضيب 

الصناعي واملطالبة بإبعاده من البالد
5

تهريب 2
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لتهريب وترويج 
12املخدرات ) ماريجوانا( 

تهريب 3
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه جللب وتهريب 
35املخدرات ) الهيروين ( 

تهريب 4
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لتهريب احلشيش 
49املخدر 

تهريب 5
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهم قتال لتهريب 
56احلشيش املخدر بكميات كبيرة 

تهريب 6
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لتعاطيه وتهريبه 
70حبوب ) اإلمفيتامني( احملظورة 

تهريب 7
مخدرات

دعوى عامة بتعزير زائر خليجي لتهريبه لفافة تبغ 
مخلوطة باحلشيش بقصد االستعمال ولتعاطيه 
حبوب اإلمفيتامني ولقيادته السيارة حتت تأثير 

احلشيش 
75

تهريب 8
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهم لتهريبهم القات 
83وبتشديد العقوبة على الثالث لكثرة سوابقه 
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تهريب 9
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لتلقيهما القات 
احملظور على احلدود بقصد االجتار وتشديد 

العقوبة على الثاني لتعدد سوابقه 
88

تهريب 10
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه قتال لتهريبه 
94كمية كبيرة من حبوب اإلمفيتامني احملظورة 

تهريب 11
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لنقلهما كمية 
كبيرة من حزم القات وبتعزير اآلِخر لتعاطيه 

القات 
106

تهريب 12
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لتهريبه نبات 
115القات املخدر بقصد االستعمال الشخصي 

تهريب 13
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لتهريبه نبات 
121القات املخدر بقصد االستعمال الشخصي

تهريب 14
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لتهريبه نبات 
126القات املخدر بقصد الترويج

تهريب 15
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لتهريبه نبات 
القات املخدر بقصد الترويج وبتشديد العقوبة 

لتعدد سوابقه
131

ترويج 16
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لقيامه بترويج  
139احلشيش املخدر
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ترويج 17
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه املخدرات 
150)احلشيش املخدر( 

ترويج 18
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويج 
160اإلمفيتامني بقصد الكسب املادي

ترويج 19
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته كمية 
كبيرة من احلشيش وحبوب اإلمفيتامني وقوارير 

خمر خارجي بقصد الترويج واالستعمال 
172

ترويج 20
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه القات 
بقصد البيع وتعاطيه والتغرير بابنه وجعله وسيلة 

للترويج 
190

ترويج 21
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه وتعاطيه 
199حبوب اإلمفيتامني

ترويج 22
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه الهيروين 
208املخدر

ترويج 23
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه بحيازة وتعاطي 
وترويج احلشيش وزجاجات اخلمر وحبوب 

الكلوفازيبام 
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ترويج 24
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه كميات 
231كبيرة من حبوب اإلمفيتامني املنبهة
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ترويج 25
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه كمية 
كبيرة من احلبوب احملظورة وتعاطي احلبوب 

املنبهة احملظورة
249

ترويج 26
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه األول حليازته 
وترويجه احلشيش بقصد االجتار والتعاطي واآلِخر 

لتعاطيه احلشيش 
258

ترويج 27
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه احلبوب 
املخدر للمرة الثانية وتعاطي احلبوب وحيازة 

احلشيش بقصد االستعمال
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ترويج 28
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه املخدرات 
)) احلشيش املخدر- احلبوب احملظورة(( وشرب 

املسكر
280

ترويج 29
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه قطعة من 
احلشيش املخدر وحيازة قطعة من احلشيش بقصد 

الترويج والتعاطي
288

ترويج 30
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه قطعة 
من احلشيش املخدر عن طريق البيع وحيازة قطعة 
من احلشيش بقصد االستعمال وحيازة األدوات 

املستخدمة يف قطع احلشيش
299

ترويج 31
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهم اخلمسة بدون 
حضور األول لترويجهم املخدرات )) احلبوب 

احملظورة - احلشيش املخدر ((
309
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ترويج 32
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهم ) سعوديني 
ومقيم ( لترويجهم احلشيش املخدر بقصد 

الكسب املادي 
328

ترويج 33
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه احلبوب 
346احملظورة واحلشيش املخدر

ترويج 34
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه املخدرات 
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ترويج 35
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لبيعه حبوب 
اإلمفيتامني  بقصد االجتار وحيازة عدد من 
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الترويج والتعاطي
363

ترويج 36
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه القات 
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القات 
375

ترويج 37
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه املخدرات 
383) حبوب اإلمفيتامني احملظورة ( 

ترويج 38
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لترويجهما 
389حبوب اإلمفيتامني احملظورة

ترويج 39
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه احلشيش 
395املخدر 
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ترويج 40
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لترويجهما 
401املخدرات ) احلشيش املخدر( 

ترويج 41
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه املخدرات 
408)حبوب اإلمفيتامني احملظورة( 

ترويج 42
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لترويجهما 
412املخدرات ) احلشيش ( 

ترويج 43
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه املخدرات 
419)حبوب الكبتاجون احملظورة( 

ترويج 44
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لتوسطه يف ترويج 
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ترويج 45
مخدرات
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لها 

437

ترويج 46
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه عددًا من 
452احلبوب احملظورة

ترويج 47
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه احلشيش 
459املخدر واحلبوب احملظورة وتعاطي احلشيش املخدر



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

ترويج 48
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لبيعه القات 
472بقصد االجتار والهروب من رجال األمن

ترويج 49
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه احلشيش 
478املخدر

ترويج 50
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه ببيع قطعة من 
احلشيش املخدر بقصد االجتار وحيازة عدد من 

حبوب الترامادول احملظورة بقصد التعاطي
485

ترويج 51
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه ببيع حبوب 
اإلمفيتامني املنبهة احملظورة والشروع يف ذلك 

وحيازة املواد املسكرة وتعاطيها
493



كشاف موضوعات القضايا ) املجلد الثامن عشر (

الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

ترويج 1
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما حليازتهما 
وترويجهما حبوب اإلمفيتامني احملظورة وتعاطيهما 

من نوعها
5

ترويج 2
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه الهيروين 
15وتعاطيه وإلعداد منزله وكرًا لذلك

ترويج 3
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما: األول لترويجه 
احلشيش وحيازته وعدد من حبوب الروش احملظورة 
بقصد التعاطي وتعاطيه للحبوب واحلشيش واآلِخر 

بالتوسط يف ترويج احلشيش وحيازة قطعة منه
28

ترويج 4
مخدرات

دعوى عامة بتعزيز املدعى عليه )مقيم( لترويجه 
احلبوب احملظورة وتعاطيها وحيازة احلشيش بقصد 

التعاطي وتعاطيه
42

ترويج 5
مخدرات

دعوى عامة بتعزيراملدعى عليهما لترويجهما قطعة 
كبيرة من احلشيش وحليازة األول احلشيش واحلبوب 

احملظورة بقصد الترويج والتعاطي وتعاطيهما
50

ترويج 6
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهم )مقيم ومواطنني( 
لترويج األول والثاني للحشيش باإلهداء وترويج 

األول حبوب اإلمفيتامني والروش باإلهداء وتعاطيهم 
للحشيش وتستر األول والثاني على املصدر

68



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

ترويج 7
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه ست حبات 
من حبوب اإلمفيتامني بالبيع وتعاطيه احلشيش 

واحلبوب وتستره على املصدر
81

ترويج 8
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهم ) منهم رجل أمن( 
للشروع يف استالم احلبوب احملظورة بقصد االجتار 

وبيع احلشيش وحيازة املسكر وتعاطيهما
95

ترويج 9
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لبيعه قطعة من 
114احلشيش بقصد االجتار

ترويج 10
مخدرات

دعوى عامة  بتعزير املدعى عليه لترويجه ثالث 
131جرامات من احلشيش املخدر وتعاطيه للحشيش

ترويج 11
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لتعاطيهما 
احلشيش وترويج األول لسيجارة مخلوطة باحلشيش 
باإلهداء لآلِخر وحيازة اآلِخر لها بقصد التعاطي

139

ترويج 12
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لتسليمه 1,232 
148جرامًا من القات وتعاطيه للقات

ترويج 13
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لبيعه عدد خمس 
157حبات من احلبوب املنبهة احملظورة بقصد االجتار

ترويج 14
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لتعاطي األول 
165احلشيش وترويجه وتوسط اآلِخر يف ذلك 



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

ترويج 15
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه حبوب 
175اإلمفيتامني بقصد الكسب املادي وتعاطيه لها 

ترويج 16
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه قطعة من 
احلشيش وتعاطيه له وقيادته للسيارة حتت تأثيره 

وتستره على املصدر
183

ترويج 17
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويج احلشيش 
193وحيازته له بقصد الترويج والتعاطي وتعاطيه له

ترويج 18
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه احلبوب 
201احملظورة وتعاطيه لها 

ترويج 19
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لتسليم وحيازة 
208الهيروين لغرض الترويج وشروعه يف ذلك

ترويج 20
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لنقله القات بقصد 
215االجتار

ترويج 21
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما )أجنبي وسعودي( 
222باالشتراك يف بيع القات ومقاومة رجال األمن

ترويج 22
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه احلبوب 
231احملظورة عن طريق البيع

ترويج 23
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه احلبوب 
238احملظورة وحيازة حبة وتعاطيه ملثلها



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

ترويج 24
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لترويجهما احلبوب 
احملظورة عن طريق البيع والتوسط يف ذلك وحيازة 

حبة منها وتعاطي مثلها
244

ترويج 25
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه الجتاره يف احلبوب 
255املخدرة

ترويج 26
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لبيعه قطعة من 
269احلشيش بقصد التعاطي والترويج 

ترويج 27
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لتسليمه قطعة من 
276احلشيش بقصد الترويج

ترويج 28
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لبيعه وتعاطيه 
280احلشيش 

ترويج 29
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهم بتهريب القات 
290بقصد االجتار 

ترويج 30
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه وتعاطيه 
296احلشيش

ترويج 31
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لنقله القات بقصد 
302االجتار ولهروبه من رجال األمن

ترويج 32
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه عددًا من 
307حبوب اإلمفيتامني وتعاطي احلشيش 



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

ترويج 33
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه حبوب 
313اإلمفيتامني وتستره على املصدر

ترويج 34
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لنقله القات بقصد 
320الترويج 

ترويج 35
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لبيع احلشيش 
لقصد االجتار والوساطة يف ذلك وحيازة احلشيش 

بقصد الترويج
327

ترويج 36
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لبيعه احلبوب 
احملظورة بقصد االجتار وحيازتها بقصد الترويج 

والتعاطي 
337

ترويج 37
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لترويج احلشيش 
لالجتار وحيازة احلشيش والهيروين واحلبوب 

احملظورة بقصد التعاطي والترويج 
344

ترويج 38
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لبيعه احلبوب 
359احملظورة بقصد االجتار

ترويج 39
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لشراء وبيع احلشيش 
366بقصد االجتار وتعاطيه له

ترويج 40
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه احلبوب 
374احملظورة وتعاطيه احلشيش واحتياله



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

ترويج 41
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه احلبوب 
احملظورة وحيازته لها بقصد الترويج والتعاطي 

وتعاطيه لها
383

ترويج 42
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه احلبوب 
389احملظورة وتعاطيها

ترويج 43
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه حبوب 
398اإلمفيتامني بقصد الكسب املادي

ترويج 44
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه القات عن 
404طريق البيع

ترويج 45
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لنقله القات مقابل 
411مبلغ مالي بقصد االجتار

ترويج 46
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لنقله القات بقصد 
418الترويج وصدم سيارة رجال األمن والهروب منهم

ترويج 47
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه مادة 
الكوكايني وهروبه من الفرقة القابضة وتستره 

على املصدر
423

ترويج 48
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه املخدرات 
435وبيع قطعة من احلشيش 

ترويج 49
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه )مقيم( لتلقيه القات 
445من اليمن بقصد الترويج



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

ترويج 50
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لبيعهما القات 
449بقصد الترويج واالجتار وتسترهما على املصدر

ترويج 51
مخدرات

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى عليه 
وتعزيره لترويجه حبوب اإلمفيتامني وحيازة احلشيش 

بقصد التعاطي وتعاطيه له
456

ترويج 52
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لالشتراك 
يف ترويج القات بقصد االجتار عن طريق النقل 

وتسترهما على املروج
467

ترويج 53
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لنقله القات بقصد 
الترويج ولهروبه من رجال األمن والتسبب يف انقالب 

سيارة الدورية بعد هروبه والتستر على املصدر
474

ترويج 54
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه املخدرات 
482)حبوب الكبتاجون احملظورة(

ترويج 55
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه بالوساطة يف بيع 
488القات بقصد الترويج

ترويج 56
مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته القات بقصد 
االستعمال الشخصي ونقله القات بقصد الترويج 

وهروبه من رجال األمن 
493



كشاف موضوعات القضايا ) املجلد التاسع عشر (

الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة1
5بقصد التعاطي وتعاطيه له

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما حليازتهما احلشيش حيازة2
9بقصد التعاطي

حيازة3
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته حبوب 

الكبتاجون بقصد التعاطي وتعاطيه لها وقيادته 
السيارة حتت تأثيرها

16

حيازة4
دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى عليه 
وتعزيره حليازته احلبوب احملظورة واحلشيش بقصد 

التعاطي وتعاطيه لها
22

حيازة5
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته الهيروين 

بقصد الترويج واالجتار وترويجه يف السابق ومقاومته 
للفرقة القابضة وهروبه منها وتستره على املصدر

30

حيازة6
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 
بقصد التعاطي وتعاطيه له واملطالبة بإقامة حد 
املسكر وتعزيره حليازته له بقصد االستعمال 

37

دعوى عامة بإقامة حد املسكر على املدعى عليه حيازة7
45لتعاطيه احلشيش وتعزيره حليازته وترويجه للحشيش 

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته حبوب حيازة8
57اإلمفيتامني بقصد التعاطي والترويج وتعاطيه لها



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

حيازة9
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلبوب 
احملظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لها وقيادته 

السيارة حتت تأثيرها ومقاومة رجال األمن واالعتداء 
عليهم ومحاولة الهروب منهم

68

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما حليازتهما احلشيش حيازة10
78بقصد التعاطي وتعاطيهما له 

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة11
87بقصد التعاطي وتعاطي احلشيش

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة12
92وحبوب اإلمفيتامني بقصد االستعمال واستعماله لها

حيازة13
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته سيجارة 

حشيش وأعقاب سجائر حشيش وأدوات حتضيره 
وتعاطيه للحشيش

97

حيازة14
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه بحيازة حبة إال ربع 

من حبوب اإلمفيتامني بقصد االستعمال وتعاطيه لها 
وقادة السيارة حتت تأثيرها

103

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته حبوب حيازة15
109اإلمفيتامني بقصد االستعمال واستعماله لها

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلبوب حيازة16
115احملظورة بقصد التعاطي وتعاطيه السابق لها



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

حيازة17
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 
بقصد التعاطي وتعاطيه له ومحاولة الهروب من 

رجال األمن وتستره على املصدر
121

حيازة18
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 
بقصد البيع وشروعه يف البيع وتعاطيه للحشيش 

ومحاولة الهروب من رجال األمن
131

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته الهيروين حيازة19
138بقصد التعاطي

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته األفيون حيازة20
143بقصد التعاطي وتعاطيه له

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة21
148بقصد االستعمال الشخصي

حيازة22
دعوى عامة بتعزير املدعى عليهم لالشتراك يف 

حيازة احلشيش بقصد التعاطي وتعاطيهم له وتعاطي 
أحدهم احلبوب احملظورة وقيادته للسيارة حتت 

تأثيرها
155

حيازة23
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلبوب 

احملظورة بقصد التعاطي والعتدائه على رجل األمن 
وإقامة عالقة مع فتاة واصطحابها

167

حيازة24
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته القات بقصد 

الترويج والتعاطي واصطحابه المرأتني ال متتان له 
بصلة شرعية

176



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

حيازة25

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهم حليازة الثاني حبوب 
اإلمفيتامني بقصد التعاطي والترويج وتعاطيه لها 
وحيازة الثالث للمسكر بقصد الشرب وشربه له 

ومحاولة الهروب من رجال األمن ومحاولة مقاومتهم 
وشرب املسكر

182

حيازة26
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 

بقصد التعاطي وتعاطيه له وقيادة السيارة حتت تأثير 
احلشيش ومقاومته للفرقة القابضة وهروبه منها

195

حيازة27
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته حبوب 

اإلمفيتامني بقصد التعاطي وتعاطيه لها وقيادته 
السيارة حتت تأثيرها

208

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه بالتستر على حائز حيازة28
214مخدرات

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة29
221وحبوب الترامادول بقصد التعاطي وتعاطيه لها 

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته قطعة من حيازة30
227احلشيش لقصد االستعمال واستعماله احلشيش

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة31
232لالستعمال الشخصي واستعماله له

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما حليازتهما احلشيش حيازة32
240وحيازة أحدهما حلبة من اإلمفيتامني بقصد التعاطي



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

حيازة33
دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما حليازة احلشيش 
وحبوب الكلونازيبام احملظورة بقصد التعاطي 
والترويج وتعاطيهما للحشيش وحيازة أحدهما 

لقارورة مسكر وشربه للمسكر
246

حيازة34
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 

بقصد االجتار والتعاطي وشروعه يف البيع وتعاطي 
احلشيش

260

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لبيعه مادة الشّمة حيازة35
274بقصد الترويج وحيازة 73 كيلو منها بقصد الترويج

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة36
280بقصد التعاطي وتعاطيه له

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة37
287لقصد التعاطي وتعاطيه له

حيازة38
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 

واحلبوب احملظورة بقصد الترويج واالجتار والتعاطي 
وتستره على املصدر

295

حيازة39
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه ) مقيم( بتلقي احلبوب 

احملظورة )الترامادول وتامول إكس وديبريبان( 
بقصد استعمالها

311

حيازة40
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه )مقيم بطريقة غير 

نظامية( حليازته 163 حبة من احلبوب احملظورة بقصد 
الترويج والتعاطي وتعاطيه لها

317



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

حيازة41
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 
وحبة من احلبوب احملظورة بقصد الترويج وتستره 

على املصدر وهروبه من رجال األمن
324



كشاف موضوعات القضايا ) املجلد العشرون (

الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

حيازة1
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 
وحبوب اإلمفيتامني بقصد التعاطي وتستره على 

املصدر
5

حيازة2
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه عليهم حليازة الثالث 
حبة من حبوب اإلمفيتامني بقصد الترويج وشروعه 
فيه وتعاطيه من نوعها ولتستر األول والثاني عليه 

ولهروبهم من رجال األمن 
13

حيازة3
دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما حليازتهما احلشيش 
وسجائره وأدوات حتضيره بقصد الترويج والتعاطي 

وتعاطهيما له وتستر الثالث عليهما 
25

حيازة4
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 

لغرض االستعمال واستعماله وقيادة السيارة حتت 
تأثيره وتستره على املصدر 

35

حيازة5

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهم ) ثالثة مقيمني 
وامرأة إقامتهم غير نظامية ( حليازتهم الكوكايني 

وميزان إلكتروني به آثار املادة بقصد الترويج 
واالشتراك يف عصابة منظمة لالجتار باملخدرات 

ولالختالء احملرم وملقاومة أحدهم الفرقة القابضة 

40

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلبوب حيازة6
49احملظورة بقصد الترويج 

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته حبة من حيازة7
57اإلمفيتامني بقصد التعاطي وتعاطيه من نوعها 



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلبوب حيازة8
63احملظورة بقصد التعاطي وتعاطيه من نوعها  

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما حليازتهما احلشيش حيازة9
69واحلبوب احملظورة حيازة مجردة  

حيازة10
دعوى عامة بتعزير املدعى عليهم ) أحدهم مقيم ( 

حليازتهم كمية من احلشيش بقصد الترويج والشروع 
فيه وحيازتهم أدوات حتضيره 

77

حيازة11
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلبوب  
احملظورة لقصد التعاطي والترويج وتعاطيه من 

نوعها 
87

حيازة12
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته الهيروين 

بقصد االجتار وشروعه يف بيعه ولتعاطيه من نوعه 
وتستره على املروج 

96

حيازة13
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لترويجه ثالث حبات 

محظورة بقصد الكسب املادي وحليازته حبتني 
محظورتني بقصد التعاطي والتعاطيه من نوعها

106

حيازة14
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 

وحبوب البروزوالم احملظورة بقصد الترويج 
والتعاطي وتعاطيهما والتستر على املصدر

114



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

حيازة15
دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما حليازة األول 
احلشيش وحبوب اإلمفيتامني بقصد الترويج 

والتعاطي وتعاطيه لهما سابقًا والشروع يف البيع 
وحليازة اآلِخر للحشيش بقصد التعاطي 

123

حيازة16

دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما ) رجل سعودي 
وامرأة أجنبية ( لتسليم األول القات بقصد الترويج 

واالجتار وإعداد منزله مكانًا للتعاطي وتستره 
على املصدر وحليازة املرأة حبوب اإلمفيتامني بقصد 

التعاطي 

134

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته مادة حيازة17
149الكراك واحلشيش بقصد الترويج والشروع يف بيعها 

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته حبوب حيازة18
158اإلمفيتامني بقصد التعاطي

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة19
164بقصد التعاطي وتعاطيه له وتستره على املصدر

حيازة20
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 

بقصد التعاطي وهربه من الفرقة القابضة وتستره 
على املصدر 

171

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة21
177بقصد التعاطي وتعاطيه

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته القات بقصد حيازة22
185االستعمال الشخصي وتستره على املصدر



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته حبوب حيازة23
190اإلمفيتامني بقصد التعاطي وتعاطيه لها  

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة24
196بقصد التعاطي وتعاطيه له 

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة25
203بقصد التعاطي وتعاطيه له 

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته الهيروين حيازة26
210بقصد التعاطي وتعاطيه منه  

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته قطعة من حيازة27
215احلشيش بقصد التعاطي وتعاطي احلشيش

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته حبوب حيازة28
220اإلمفيتامني بقصد التعاطي وتستره على املصدر

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته حبوب حيازة29
226اإلمفيتامني بقصد الترويج واالستعمال الشخصي

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه باالشتراك يف حيازة حيازة30
237احلشيش بقصد التعاطي وتعاطيه له 

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة31
243بقصد التعاطي



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته  حبوب حيازة32
247اإلمفيتامني بقصد التعاطي وتعاطيه له  

حيازة33
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 

واحلبوب احملظورة بقصد االجتار والتعاطي وتعاطيه 
لها يف السابق

253

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة34
260بقصد التعاطي وتعاطيه له وتستره على املصدر 

حيازة35
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 

وحبوب البازوالم احملظورة بقصد التعاطي وحيازة 
املسكر بقصد االستعمال وتستره على املصدر 

وهروبه من الفرقة القابضة
266

حيازة36
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 

بقصد الترويج وحيازة نصف حبة من اإلمفيتامني 
بقصد التعاطي 

271

حيازة37
دعوى عامة بتعزير املدعى عليها حليازتها القات 
بقصد االستعمال وتسترها على املصدر واخللوة 

احملرمة بأجنبي عنها  
279

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة38
284بقصد الترويج 

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته حبوب حيازة39
291الترامادول احملظورة بقصد التعاطي  



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

حيازة40
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه األول حليازته 

الهيروين واحلشيش بقصد الترويج والتعاطي واآلِخر 
لتستره على حيازة األول للمخدر 

296

حيازة41

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه األول حليازته 
احلشيش وحبوب البرازوالم احملظورة بقصد االجتار 

والترويج والتعاطي وتعاطيه لها وحيازة املسكر 
بقصد الشرب وشربه له وتستره على املصدر واآلِخر 

لهروبه من رجال األمن 

308

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة42
326بقصد التعاطي  



كشاف موضوعات القضايا ) املجلد احلادي والعشرون (

الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

حيازة1
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته ثالث حبات 

من اإلمفيتامني بقصد التعاطي وتعاطيه منها 
والجتاره باألشخاص من خالل النقل بني مدينتني 

5

حيازة2
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه )مقيم( حليازته تسع 

حبات من الترامادول احملظور لقصد االستعمال 
وتعاطي احلشيش

11

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

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

للحشيش وإدخال ما بحوزته منهما إلى السجن 
21

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

من احلشيش بقصد االجتار والشروع يف بيع احلشيش 
وتعاطيه

26

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

احلشيش بقصد التعاطي وتعاطيه منه 
36

حيازة7
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته قطعة دون 

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

وتعاطيه للحشيش 
41



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

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

التوقيف
46

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته األفيون حيازة9
54وتعاطيه للهيروين 

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

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

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

وقيادة السيارة حتت تأثيرها 
72

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

وتعاطيه منها 
78

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

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

وتعاطيه لهما وتستره على املصدر
95



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

حيازة16
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلبوب 

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

101

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

التعاطي وتعاطيه لها
106

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش حيازة18
112بقصد التعاطي

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

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

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

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

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

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



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

حيازة25
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 

بقصد التعاطي وتعاطيه له ومقاومته لرجال األمن 
ومحاولة الهروب منهم 

151

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته القات بقصد حيازة26
157الترويج

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

وتسترهم على املصدر
163

حيازة28
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته احلشيش 

واحلبوب احملظورة بقصد الترويج ومحاولة إدخالها 
إلى السجن 

175

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

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

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

حشيش بقصد االستعمال 
196

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



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

حيازة33
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه )مقيم( لشرائه 

وحيازته احلشيش بقصد التعاطي وتعاطيه له وتستره 
على املصدر 

209

حيازة34
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته خمس حبات 

من اإلمفيتامني وقطعة حشيش وزنها 73 جرامًا 
بقصد التعاطي وتعاطيه منه

216

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

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

الدورية الرسمية 
228

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

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

حيازة39
دعوى عامة بتعزير املدعى عليهما لالشتراك يف 

حيازة قات بقصد الترويج والتعاطي ولتشبه األول 
بالنساء لتضليل رجال األمن 

259

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

غير صحيحة 
266



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

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

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

القسم 
279

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

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

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه حليازته القات بقصد حيازة45
297التعاطي

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه لتهريبه ثالث حبات حيازة46
303من اإلمفيتامني بقصد التعاطي وتعاطيه لها 

حيازة47

دعوى عامة بتعزير املدعى عليه األول حليازته 
663.950 حبة من اإلمفيتامني ونقلها بني مدينتني 
بقصد احلصول على املال وحيازة 25 حبة بقصد 

االستعمال واالستعمال من السابق واآلِخر الستقباله 
الكمية بقصد الترويج

308

حيازة48
دعوى عامة بتعزير املدعى عليه )حدث( حليازته 

القات بقصد الترويج والتعاطي ولهروبه من رجال 
األمن ولتستره على املصدر

319



كشاف موضوعات القضايا ) املجلد الثاني والعشرون (

الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

تعاطي1
دعوى عامة ضد مدعى عليه مطلق السراح بإثبات 

تعاطيه للحشيش املخدر واحلكم بعقوبته على ذلك، 
واملدعى عليه يقر بالدعوى 

5

تعاطي2
دعوى عامة بتعزير متهم بتعاطي الشمة وترويجها 
حليازته لها بكمية كبيرة، وحيازة وترويج صور 

ومقاطع جنسية 
12

تعاطي3
دعوى عامة بإيقاع العقوبة احلدية والنظامية، 

على املدعى عليه املتهم بشرب املسكر وتعاطي 
احلشيش، واملدعى عليه مريض نفسيا

19

تعاطي4
دعوى عامة باحلكم على املدعى عليه املقر بإثبات 
تعاطيه احلشيش واحلبوب احملظورة، ومعاقبته على 

ذلك  
28

تعاطي5
دعوى عامة ضد املدعى عليه ذي السوابق بإثبات 

تعاطيه احلبوب احملظورة ومعاقبته بالسجن واملنع من 
السفر 

33

دعوى عامة مبعاقبة املدعى عليه على تعاطي حبوب تعاطي6
41محظورة )ترامادول( والشروع يف إهدائها

تعاطي7
دعوى عامة ضد مدعى عليهما بالعقوبة على حيازة 

سيجارة حشيش وقارورة خمر وتعاطيه والتستر على  
مصدرهما وقيادة السيارة حتت تأثير ذلك 

52



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

دعوى عامة ضد مدعى عليهما بإثبات تعاطي تعاطي8
60احلشيش املخدر واحلبوب احملظورة وتسليمها

تعاطي9
دعوى عامة ضد ابن تقدم والده للجهة التنفيذية 
بإثبات عقوقه وتعاطيه اخلمر واحلشيش املخدر 

ومعاقبته
69

تعاطي10
دعوى عامة ضد مدعى عليه بإثبات شربه املسكر 

و تعاطيه احلشيش املخدر و قيادة السيارة حتت 
تأثيرهما، وعقويته العقوبة احلدية والنظامية

73

تعزير متهم يف دعوى للمدعي العام بإثبات تعاطي تعاطي11
80املتهم السجني للحشيش أثناء نقله للمستشفى

تعاطي12
دعوى عامة بإثبات اتهامه ملقيم بتعاطي احلشيش 

املخدر وترويجه وتستره على املروج، ومعاقبته على 
ذلك

85

دعوى عامة ضد ثالثة مدعى عليهم بتعاطي احلشيش تعاطي13
94املخدر وحيازة سيجارة ملفوفة باحلشيش املخدر

تعاطي14
دعوى عامة ضد مدعى عليه بحيازة نصف حبة من 
احلبوب احملظورة )اإلمفيتامني( واستعماله لها يف 

السابق
100

تعاطي15
دعوى عامة ضد مدعى عليه بحيازة وتعاطي 

احلشيش املخدر ، واملسكر ، والتستر على مصدر 
احلشيش، وقيادة السيارة حتت تأثير املسكر

104



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

دعوى عامة ضد مدعى عليه بشرب املسكر تعاطي16
112وتعاطي احلبوب احملظورة

تعاطي17
دعوى عامة ضد مدعى عليهم بتعاطي أحدهم 

احلشيش املخدر ، والثاني بتعاطي احلبوب احملظورة 
والثالث بتعاطي احلبوب احملظورة ، واملسكر ، 

والسهر مع إحدى الفتيات
118

دعوى عامة ضد مدعى عليه مقر بتعاطي الهيروين تعاطي18
123املخدر

دعوى عامة ضد مدعى عليه بشرب امُلسكر تعاطي19
128وتعاطي احلشيش وقيادة السيارة حتت تأثير ذلك

دعوى عامة ضد مدعى عليه بابتالع احلبوب تعاطي20
136احملظورة، ومقاومة رجال األمن

تعاطي21
دعوى عامة ضد مدعى عليه بتعاطي احلشيش 

املخدر، وحبوب اإلمفيتامني املنبهة احملظورة ، 
وتستره على مصدر املخدرات

143

مطالبة املدعي العام ضد مدعى عليه متهم بتعاطي تعاطي22
149احلشيش املخدر إثر توقيفه

تعاطي23
دعوى عامة ضد مدعى عليه بشرب املسكر ، 

وتعاطي احلشيش املخدر، وحيازة قارورة ماء صغيرة 
من اخلمر املسكر بقصد الشرب، وقيادة السيارة 

حتت تأثير ذلك
154



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

تعاطي24
دعوى عامة ضد مدعى عليهما بشرب املسكر، 

وأحدهما بتعاطي احلشيش املخدر، واحلبوب 
احملظورة

161

دعوى عامة ضد مدعى عليه بتعاطي الهيروين تعاطي25
168املخدر، وتستره على مصدره

دعوى عامة ضد مدعى عليهما أحدهما لم يحضر تعاطي26
173بتعاطي الهيروين املخدر

تعاطي27
دعوى عامة ضد مدعى عليهما بتعاطي احلشيش 
املخدر،وهروب أحدهما من الفرقة القابضة، 

وتعاطيه احلبوب احملظورة، وحيازة اآلخر للحشيش 
املخدر، وتعاطيه لنوعها

178

تعاطي28
دعوى عامة ضد مدعى عليه بحيازة قطعة من 
احلشيش وتعاطيه وتستره على مصدره وتعاطي 

حبوب الترامادول احملظورة
185

دعوى عامة ضد مدعى عليه بحيازة احلشيش املخدر تعاطي29
192وتعاطيه وتستره على املصدر

دعوى عامة ضد مدعى عليه بتعاطي احلشيش تعاطي30
200املخدر وحيازة سيجارة ملفوفة منه

دعوى عامة ضد مدعى عليه مقر بتعاطي احلشيش تعاطي31
206املخدر



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

دعوى عامة ضد مدعى عليه بتعاطيه احلشيش تعاطي32
211املخدر وحيازته ثالث سجائر ممزوجة مبادتها

اجتار 33
بالبشر

دعوى عامة ضد مدعى عليه باالجتار بعامالت 
منزليات واستغالل ضعفهن، واملدعى عليه ينكر، 

وال بينة عليه
219

اجتار 34
بالبشر

دعوى عامة ضد مدعى عليهن ثالث باجتار إحداهن 
باألشخاص وامتهان القوادة على الباقيتني، وباتهام 

املدعى عليهما الباقيتني بامتهان الدعارة
223

اجتار 35
بالبشر

دعوى عامة ضد مدعى عليه باالجتار بطفل 
231الستخدامه يف التسول

اجتار 36
بالبشر

دعوى عامة ضد مدعى عليه بإيواء اخلادمات 
الهاربات واالجتار باألشخاص وفعل الفاحشة وحيازة 

مقطع جنسي يف جهازه اجلوال
237

إتالف مال 37
الغير

دعوى عامة ضد مدعى عليه بإحراق سيارة مواطن 
وإغالق التيار الكهربائي عنه، وصاحب احلق 

اخلاص متنازل عن حقه
247

إتالف مال 38
الغير

دعوى عامة وخاصة ضد املدعى عليه لقيامه بصدم 
جمل عمدا مما أحدث به إصابة، والشهادة معارضة 

للتقرير البيطري
253



كشاف موضوعات القضايا ) املجلد الثالث والعشرون (

الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

دعوى عامة وخاصة ضد مدعى عليه ضرب شخًصا  اعتداء1
5بعصا على رأسه أدت لوفاته

اعتداء2
دعوى عامة وخاصة لرمي املدعى عليه فنجانا 
والتسبب يف إصابة املدعي باحلق اخلاص بجرح 

بالرأس احتاج عشرة أيام للعالج
16

دعوى عامة ضد زوج ضرب زوجته، وتنازلت الزوجة اعتداء3
25عن حقها اخلاص

دعوى عامة ضد مدعى عليه بالشروع يف قتل زوج اعتداء4
34أخته وذلك بضربه بفأس يف أطرافه األربعة 

دعوى عامة ضد مدعى عليه لقيامه بدخول منزل اعتداء5
41عنوًة وطعن صاحبه بسكني مما تسبب يف إصابته

دعوى عامة ضد مدعى عليه بطعن شخص، اعتداء6
45واملدعى عليه يدفع بأنه دافع عن نفسه

دعوى عامة ضد مدعى عليه بقيامه بسكب زيت اعتداء7
52ساخن على أحد السجناء مما تسبب يف إصابته

مطالبة مدعية )مقيمة عند أهلها( بتعزير زوجها اعتداء8
57لضربه لها وسبها وشتمها وتعريضه بقذفها  



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

دعوى عامة وخاصة ضد مدعى عليها التهامها اعتداء9
65بإساءة سمعة امرأة والتشهير بها يف مواقع اإلنترنت 

مطالبة مدعية بتعزير زوجها إلسائته عشرتها اعتداء10
75وضربها والشروع يف قتلها  

اعتداء11
دعوى عامة ضد مدعى عليهما أحدهما لم يحضر 
باجتماعهما على شرب مسكر إثر القبض عليهما 

نتيجة مضاربة 
81

اعتداء12
دعوى عامة وخاصة ضد مدعى عليه العتدائه 
بسيارته على مواطنني يسيران على أقدامهما 

مبطاردتهما بقصد إصابتهما، وإصابة أحدهما 
والهروب من املوقع

89

دعوى عامة بتعزير مدعى عليه لضربه آخر عمًدا اعتداء13
98نتج عنه إصابته

دعوى عامة وخاصة ضد مدعى عليها بضرب زوجها اعتداء14
103بكأس زجاج على رأسه

اعتداء15

مطالبة مدعية تأديب مدعى عليه كان زوجا لها 
اتهمها أثناء نظر قضية حضانة أوالدهما حكم فيها 

بحضانتها، بأنها مصابة باضطرابات عقلية وأنها 
حاولت االنتحار

109



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

اعتداء16
دعوى عامة وخاصة ضد مدعى عليه إلتالفه إطارات 
سيارة املدعي باحلق اخلاص وقطع التيار الكهربائي 

عن منزله وانتحال شخصية الغير 
115

اعتداء17
دعوى عامة بتعزير مدعى عليهما العتدائهما على  
بعض والتسبب يف اإلصابة التي حلقت بكل منهما 

على إثر سوء تفاهم بينهما 
126

اعتداء18
دعوى عامة بتعزير مدعى عليهم سبعة العتدائهم 
على بعض بأدوات حادة والتسبب باإلصابات التي 

حلقت بهم على إثر سوء تفاهم بينهم
131

اعتداء19
دعوى عامة وخاصة ضد مدعى عليه بأذيته جاره 
وعمه من خالل تسوره على سترة منزلهم واطالعه 

على عورات منزله
145

اعتداء20
دعوى عامة وخاصة ضد مدعى عليهم  عشرة 

بالتحريض على اقتحام  منزل والتجمهر وقذف 
حجارة عليه والقفز ومحاولة اقتحامه 

156

دعوى عامة ضد مدعى عليه لقيامه باالعتداء على اعتداء21
177زوجته بالضرب وخنقها بيده والتسبب يف إصابتها

اعتداء22
دعوى عامة ضد مقيم العتدائه على أحد الوافدين 

وسرقة ما طور كهربائي والتستر على شركائه يف 
اجلرمية

182



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

اعتداء23
دعوى عامة ضد مدعى عليه العتدائه على رجال 

األمن بإحلاق الضرر مبركبتيهم بعد محاولة 
استيقافه

188

اعتداء24
دعوى عامة مدعى عليه العتدائه على زوجته التي 

تنازلت عن حقها بالضرب بيده وجتاوز حد التأديب 
الشرعي والتسبب يف جرح وفقد جزء من إحدى 

أسنانها
193

اعتداء25
دعوى عامة ضد مدعى عليه إلشهاره السالح على 

مواطن، بقصد التهديد ومقاومة رجل األمن، 
واالعتداء على مركبته بالصدم والهروب منه، 
وصدم سيارة مواطن عمدا وانتهاك حرمة منزل

199

دعوى عامة ضد مدعى عليه لطعنه شقيقه املجني اعتداء26
205عليه وإصابته

اعتداء27
دعوى عامة ضد مدعى عليه الرتكابه جرمية 

االجتار بالبشر بتعذيب طفله القاصر ، و جتاوزه 
حد التأديب الشرعي، والتسبب يف إصابته

211

اعتداء28
دعوى عامة ضد مدعى عليه لطعنه شخصا تنازل 
عن حقه اخلاص على يده اليمنى طعنتني بسكني 

وإصابته
222

دعوى عامة ضد مدعى عليه )مريض نفسي( لتعديه اعتداء29
227بالضرب على موظف حكومي أثناء تأديته عمله



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

اعتداء30
دعوى عامة ضد مدعى عليه إلشهاره السالح على 

زوجته  التي تنازلت عن حقها اخلاص وتهديدها 
وضربها وإحداث إصابات بها

232

اعتداء31
دعوى عامة ضد مدعى عليهم للخلوة احملرمة  وتعدٍّ 
لفظي على جهة الضبط وتهديدهم بالقتل ومحاولة 

تهريب
236

اعتداء32
دعوى عامة ضد مدعى عليه لصدمه سيارة عمًدا 
وإحداث تلفيات بها والتلفظ على صاحبها نتيجة 

سوء تفاهم بينه وبني صاحبها
245

اعتداء33
دعوى عامة ضد مدعى عليه العتدائه عمدًا على 
شخص تنازل عن حقه اخلاص بضربه على رأسه 

بأداة خشبية و التسبب يف إصابته
252

دعوى عامة ضد مدعى عليها لضربها امرأة بحذاء اعتداء34
257على عينها اليمنى مما أدى إلى إصابتها

اعتداء35
دعوى عامة ضد مدعى عليه لتهديده رجل أمن 

والتعدي عليه بألفاظ غير الئقة و اعتداء بالضرب 
على أحد املوقوفني أثناء إيقافه

263

اعتداء36
دعوى عامة ضد مدعى عليه لشروعه يف قتل زوجته 
التي تنازلت عن حقها اخلاص واالعتداء بضربها مما 

أدى إلصابتها وطلب إيقاع العقوبة التعزيرية عليه
269

دعوى عامة ضد مدعى عليه إلطالقه النار على اعتداء37
276سيارة شخص آخر مما تسبب يف إحراقها



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

اعتداء38
دعوى عامة وخاصة ضد مدعى عليه لوضعه حجارة 

وبهائم على الطريق عمدًا مما تسبب يف حدوث 
تلفيات لسيارتني وإصابة امرأة

280

مقاومة 39
سلطات

دعوى عامة ضد مدعى عليه لقيامه بسب رجال 
291األمن وقذفهم واحلكم عليه بحد القذف 

مقاومة 40
سلطات

دعوى عامة ضد مدعى عليه لهروبه من رجال األمن 
وإشهاره السالح عليهم والتستر على مرافقه الهارب 

من رجال األمن
294

مقاومة 41
سلطات

دعوى عامة ضد مدعى عليه )حدث( لهروبه من 
301نقطة تفتيش وصدم دورية أمنية

مقاومة 42
سلطات

دعوى عامة ضد مدعى عليه لصدمه دورية أمنية 
مما تسبب يف إصابة قائدها املتنازل عن حقه اخلاص 

وإتالف ممتلكات عامة وهربه من املوقع
307

اإلفطار يف 43
رمضان

دعوى عامة ضد مدعى عليهم أربعة ملجاهرتهم 
313بالفطر يف نهار رمضان

اإلفطار يف 44
رمضان

دعوى عامة ضد مدعى عليه لفطره يف نهار رمضان 
321عامًلا عامًدا من غير عذر

اإلفطار يف 45
رمضان

دعوى عامة ضد مدعى عليه إلفطاره يف نهار 
324رمضان وهروبه من الدورية األمنية وصدم سيارتها



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

انتحال 46
333دعوى عامة ضد مدعى عليه النتحاله شخصية محامشخصية

انتحال 47
شخصية

دعوى عامة ضد مدعى عليها ملزاولتها مهنة توليد 
وإجهاض النساء بطريقة غير نظامية بغرض 

الكسب املادي 
339



كشاف موضوعات القضايا ) املجلد الرابع والعشرون (

الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

تزوير1
تستر على واقعة تزوير بتقدمي معلومات غير 

صحيحه جلهة حكومية واحلكم بتعزيره بالتوبيخ 
وأخذ التعهد

5

تدليس لدى القاضي يف احملكمة واحلكم باجللد تزوير2
13وأخذ التعهد املشدد عليهما

حلف ميني 3
كاذبة

توبيخ املدعى عليه وأخذ التعهد عليه حللفه ميينًا 
21كاذبًا

تفحيط4
إدانة املدعى عليه بالتفحيط للمرة الثالثة واحلكم 

بسجنه ملدة شهرين وتغرميه مبلغ خمسني ألف 
ريال

31

تفحيط5
إثبات  إدانة املدعى عليه بالتفحيط للمرة الثالثة 
والقيادة بتهور واحلكم بتعزيره بالسجن ثالثة 

أشهر ومصادرة السيارة
35

تفحيط6
اجللد أربعني جلدة والسجن ثالثني يومًا وسحب 
رخصة القيادة ملدة سنة ومنعه من القيادة خالل 

هذه املدة وحجز املركبة ملدة خمسة أشهر لتوجه 
التهمة يف حق املدعى عليه بالتفحيط للمرة الثالثة 

40

رد دعوى املدعي العام لعدم البينة واألصل براءة تفحيط7
45الذمة



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

اإلقرار بالتهديد عن طريق رسائل اجلوال النصية تهديد8
53والتعزير للحق العام واخلاص بالسجن واجللد

االكتفاء بأخذ التعهد على عدم العودة ملثل ما تهديد9
58بدر منه مراعاة للظروف احمليطة واملسببة للقضية

تهديد 10
تهديد وسب وشتم املدعي للحق اخلاص ومحاولة 

ضربه يف البلد احلرام ومعاقبة املدعى عليه 
بتعزيره بالسجن واجللد وأخذ التعهد

65

تهديد11
تهديد املدعى عليه ألسرته بإطالق النار على 

باب منزلهم وإخفائه للسالح ورجوعه عن إقراره 
وتعزيره بالسجن واجللد علنًا وأخذ التعهد عليه

72

جرائم 12
معلوماتية 

تدمير مواقع إلكترونية والتعزير لقوة االتهام 
81ومصادرة أداة اجلرمية

جرائم 13
معلوماتية

بيع اسطوانات مدمجة عليها مقاطع إباحية 
87والترويج لها

جرائم 14
معلوماتية 

ابتزاز فتاة جنسيًا بتهديدها بنشر صورها وإقامة 
93عالقة محرمة معها

جرائم 15
معلوماتية 

ابتزاز فتاة ماليًا وإقامة عالقة محرمة وتهديدها 
99بنشر صورها

جرائم 16
معلوماتية

حيازة مقاطع إباحية وعدم حضور املدعى عليه 
110للمحاكمة ووضعه على قائمة الترقب



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

جرائم 17
معلوماتية

نشر معلومات سرية والتعرض ألشخاص 
وأعراضهم بالقدح وحيازة تعاويذ وطالسم 

سحرية وصور تتضمن إيحاءات جنسية يف اجلوال
116

جرائم 18
معلوماتية 

ابتزاز فتاة واستغالل العمل للعالقات احملرمة 
وحيازة مقاطع إباحية وحرز وطالسم سحرية 

وإقراره بذلك
139

جرائم 19
معلوماتية

إقامة عالقة محرمة وابتزاز امرأة وتهديدها 
باملالحقة ونشر أسمها على إحدى القنوات 

الفضائية
150

جرائم 20
160نشر أخبار وأسرار وصور مبوقع تواصل اجتماعيمعلوماتية

خروج على 21
ولي األمر

نقل أشخاص إلى منطقة حدودية بغرض 
175املشاركة يف القتال دون إذن ولي األمر

خروج على 22
ولي األمر

عدم اإلخبار عن واقعة متس أمن البالد والتخابر 
191مع دولة أجنبية 

خروج على 23
ولي األمر

الدعوة للخروج على ولي األمر بالتحريض على 
204التظاهر

خروج على 24
ولي األمر 

تخزين ما من شأنه املساس بالنظام العام 
227واإلخالل بأمن الوطن

249املشاركة يف التجمع والتظاهر وإثارة الفتنةمظاهرات25



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

259 إطالق عيار ناري بقصد الترويعسالح 26

265إطالق نار بقصد الترويعسالح 27

إطالق نار بقصد الترويع والتشديد عليه كونه سالح 28
271رجل أمن

277حيازة سالح بدون ترخيصسالح 29

عقوق والدين 30
ضرب املدعى عليه لوالدته وشقيقته ورد دعوى 

املدعي العام لعدم أهليته وإيداعه يف مصحة 
نفسية

283

289عقوق أم وتهديدها بالقتل وإيذاء أقاربعقوق والدين31

عقوق أم باالعتداء عليها بالضرب والبصق عقوق والدين32
295ومطالبتها باحلق اخلاص 

إشهار سالح وإطالق النار على األب وتهديده عقوق والدين 33
312وسبه 

318شرب مسكر  وتهديد وعقوق والدينعقوق والدين34

325إقرار بلعب القمار وشراء اليانصيبميسر 35

إقامة دعوى عامة على رب أسرة لتركه أوالده تسول36
333ميتهنون التسول



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

السفر مببلغ جتاوز احلد املسموح به نظامًا وعدم غسل أموال37
339اإلفصاح عنه جهاًل بالنظام

حيازة مبلغ من املال نتيجة لبيع أمر محرم شرعًا غسل أموال38
344ونظامًا

السفر مببلغ جتاوز احلد النظامي دون اإلفصاح غسل أموال39
352عنه

حتويل مبلغ بغير  اسمه لشخص ال يعرفه وعدم غسل أموال41
359اإلفصاح عنه



كشاف موضوعات القضايا ) املجلد اخلامس والعشرون (

الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

5محاولة انتحار وإيذاء النفس بآلة حادةمحاولة انتحار 1

تستر على 2
جاني 

التستر على هارب وهروب من رجال البحث 
11اجلنائي

تستر على 3
18إقرار املدعى عليه بالتستر على مطلوب أمنيًاقاتل 

تخلف عن 4
33تخلف عن صالة اجلماعة من غير عذر صالة اجلماعة

ترويج أجهزة 5
39بيع أجهزة استقبال قنوات إباحيةممنوعة 

سرقة سيارة بوضع التشغيل وسرقة بعض سرقة سيارة 6
47محتوياتها

58سرقة جوال من املسجد النبوي سرقة 7

سرقة محل جتاري ومبلغ مالي وبطاقات اتصال سرقة 8
62مسبقة الدفع

مقاومة قوات الشرطة وسرقة نقود وأوراق من سرقة 9
80شركة 



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

انتهاك حرمة منزل وسرقته وسرقة صور خاصة سرقة 10
102وشهادات

انتهاك حرمة منزل وسرقة بعض محتوياته سرقة 11
111وسرقة ذهب

125شروع يف السرقة ومراقبة يف سرقةسرقة12

133نهب وسرقة سرقة 13

مشاركة يف سرقة وسرقة معدات ثقيلة وشراء سرقة 14
141معدات مسروقة

انتهاك حرمة منزل وسرقة دراجة نارية من فناء سرقة 15
147املنزل

كسر قفل إحدى املراكز التجارية والشروع يف سرقة 16
154السرقة وتستر الشريك على شريكه

شروع يف السرقة وسرقة بعض احملتويات من سرقة 17
162بعض احملالت التجارية 

سرقة سيارة وأغنام وبطارية سيارة ومقاومة سرقة18
188رجال األمن



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

نشل وسرقة 19
نشل وسرقة مبلغ مالي من شخص والقبض على 

السارق وصرف النظر عن حد السرقة لعدم 
وجود موجبها 

215

سرقة بعض محتويات غرفة بداخل فندق سرقة 20
223واملطالبة بإقامة حد السرقة وانتفاء شرط احلرز

سرقة مزرعة وأغنام واشتراك يف السرقة وبيع سرقة 21
239املسروقات 

سرقة وانتهاك 22
حرمة منزل 

انتهاك حرمة عدة منازل وسرقتها وسرقة مبالغ 
273مالية وترويع الساكنني

سرقة من 23
منزل

انتهاك حرمة منزل وسرقة جواالت واشتراك يف 
291السرقة 

سرقة من 24
منزل

انتهاك حرمة منزل وسرقة بعض محتوياته 
والرجوع عن إقرار مصدق شرعًا ودرء حد 

السرقة والتعزير بالسجن واجللد
306

324خطف مبلغ مالي من مقيم سرقة وخطف25

سرقة حرز بعد هتكه وبيع املسروقات وسقوط سرقة من حرز26
331حد السرقة لعدم توفر كامل شروط السرقة 

تخطيط للسرقة وتكسير عدد من السيارات سرقة 27
341وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية وعينية 



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

سرقة من 28
منزل 

سرقة مجوهرات من حرز من داخل املنزل 
351ومقاومة الفرقة القابضة ومحاولة الهرب منها 

سرقة من 29
مطعم 

سرقة مبالغ مالية وأسطوانات غار من املطعم 
واإلقرار حتقيقًا ومن ثم الرجوع ومت درء حد 

السرقة والتعزير بالسجن واجللد 
363

سرقة من 30
منزل 

سرقة بعض محتويات املنزل ومبلغ مالي والرجوع 
عن اإلقرار وادعاء اإلكراه بانتزاع اإلقرار  ودرء 

حد السرقة والتعزير بالسجن واجللد
375

سرقة من 31
منازل 

انتهاك حرمة عدة منازل وسرقة بعض محتوياتها 
381وسرقة من بيت اجلار 

اشتراك يف سرقة وتعاطي احلبوب احملظورة سرقة 32
394وتهديد الغير بالقتل ومضايقتهم بالسيارة 



كشاف موضوعات القضايا ) املجلد السادس والعشرون (

الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

سرقة1
دعوى عامة ضد أشخاص : األول والثاني خلعا 
ماكينة صراف آلي وجراها بواسطة سيارة 

ومحاولة سرقة ما بداخلها والثالث تستر عليهما 
5

سرقة2
دعوى عامة ضد أشخاص لتكوينهم عصابة 
لسرقة السيارات ؛ حيث قاموا بتنفيذ عدة 

سرقات 
14

سرقة3
دعوى عامة ضد شخص النتهاكه حرمة منزل 
بالدخول إليه بالقفز على السور اخللفي وسرقة 

بعض محتويات املنزل 
69

دعوى عامة ضد عدة أشخاص أحدهم بالغ سرقة4
75والباقون قصر بسرقة سيارتني والتفحيط عليها 

سرقة5
دعوى عامة ضد أشخاص لتكوينهم عصابة 
نشل يف املسجد احلرام فاألول ينشل من زوار 

املسجد والثاني يستلم املسروق ويخفيه والثالث 
يراقب ويغطي عليهما

85

سرقة6

دعوى عامة ضد 9 مواطنني  اتهم الرابع بسرقة 
سيارة وبيعها وقام األول والثاني والثالث بشرائها 

وقيادتها واخلامس والسادس والسابع بدور 
الوساطة يف البيع وحضورهم مع الثامن والتاسع 

ملشاهدة التفحيط

112



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

سرقة7
دعوى عامة ضد 3 أشخاص فاألول اشترك يف 
سرقة حمام من مزرعة وجهاز هاتف محمول  
والثاني والثالث قفزا إلى داخل عدة مزارع مع 

االشتراك يف السرقة 
127

سرقة8
دعوى عامة ضد مقيم بطريقة غير مشروعة 

لسرقته إبل من حوش صاحب اإلبل الذي يعمل 
لديه مبشاركة راعي اإلبل وشخص ثالث 

وانتحاله لشخصية الغير 
139

سرقة9
دعوى عامة ضد شخص لكسره زجاج سيارة 
وسرقة حقيبة حتتوي أوراقا رسمية وبطاقات 

أحوال 
145

دعوى عامة ضد شخص لشروعه يف سرقة سرقة10
152كيابل من موقع شركة 

سرقة11
دعوى عامة ضد شخصني اشتركا يف سرقة 
أسالك نحاسية من مستودع بعد هتك احلرز 
والتستر مع شريكهما واشتراك الثاني يف 

سرقة استراحة 
156

سرقة12
دعوى عامة ضد شخص باالشتراك مع هارب 
يف تكوين عصابة لسرقة السيارات وأجزائها 

واستغالل عمله يف الورشة لتحريف أرقام 
الهياكل وتركيبها على سيارات أخرى 

166

سرقة13
دعوى عامة ضد مواطن لسرقته سيارة وإحداث 

تلفيات بها والتصرف مبا كانت حتتويه من 
بضاعة 

183



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

سرقة14
دعوى عامة ضد مقيم يعمل يف ورشة لسرقته 
سيارتني ولوحة سيارة مبشاركة أشخاص 

آخرين تستر عليهم 
193

دعوى عامة  ضد شخص ملشاركته يف سرقة سرقة15
199مسجالت وسماعات من سيارات 

سرقة16
دعوى عامة ضد خمسة أشخاص يحملون 
بطاقات بديلة لسرقتهم مجموعة أغنام من 

حظيرة 
204

سرقة17
دعوى عامة ضد ثالثة أشخاص بتهمة االشتراك 

يف سرقة سيارة والتجول بها وإخفائها 
والتخطيط لذلك

211

سرقة18
دعوى عامة ضد شخصني يحمالن بطاقتني 
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مبلغا ماليا وجهاز جوال 
176

دعوى عامة ضد شخص الستدراجه فتاة وفعل حرابة18
190الفاحشة بها بالقوة بعد التغرير بها 

دعوى عامة ضد شخصني لفعلهما الفاحشة حرابة19
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264جتارية( لعدم اختصاص احملاكم العامة بها 

الصفة يف 44
الدعوى 

إفهام الدائن مبطالبة الورثة مبا يف ذمة مورثهم 
وليس وكيل الورثة كون الوكيل ليس خصمًا 

يصح احلكم عليه
271

الصفة يف 45
الدعوى

مطالبة املدعني للمدعى عليهما بإزالة إحداثات 
بأرض واحلكم بصرف النظر  كون األرض من 

األراضي العامة وعدم حتقق الصفة يف املدعني
275



الصفحةموضوع القضيةالتصنيفم

وقف نظر 46
الدعوى 

مطالبة برد شيك لإلفراغ والتزوير ووقف احلكم 
281مبوضوع الدعوى لتعلقه بالفصل يف قضية أخرى 

وقف نظر 47
الدعوى 

طلب رفع يد املدعى عليه عن أرض واحلكم 
بوقف النظر يف هذه الدعوى تعليقًا حلني انتهاء 

دعوى منظورة متعلقة بها 
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