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بالعرين       العامة  املانع قا�ضي املحكمة  اإبراهيم بن زيد  اأنا زيد بن  احلمد هلل وحده وبعد فلدي 

ويف يوم ال�ضبت املوافق .. /../1428هـ افتتحت اجلل�ضة بناًء على املعاملة الواردة لنا من 

املدعي العام ب�رشطة العرين برقم ..... يف ../ ../1428هـ املتعلقة بدعوى املدعي العام 

الأول  الرقيب  العرين  ب�رشطة  العام  املدعي  وادعى  اجلن�ضية،  .....باك�ضتاين  و   ..... �ضد 

عليها  وامل�ضدق   ..... رقم  املدين  بال�ضجل  .....�ضعودي  من  كل  حل�ضوره  وح�رش   .....

الإقامة رقم  اجلن�ضية مبوجب  باك�ضتاين  الأمواه  و.....  قبل �رشطة  الأ�ضل من  ب�ضورة طبق 

..... من حائل وادعى املدعي العام قائاًل يف حترير دعواه نعر�ض لف�ضيلتكم كامل املعاملة 

املتعلقة  برقم ..... يف ../../ 1428هـ وكامل م�ضفوعاتها  الأمواه  لنا من �رشطة  الواردة 

اأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  توجيه  �ضدر  وحيث  ....اإلخ،  ورفقاه،  املدعو/.....  بق�ضية 

فقرته  يف  جاء  حيث  فقرات،  عدة  به  ../../1428هـ  يف   ..... رقم  املرفق  ع�ضري  منطقة 

الأولى اإحالة املدعو/ ..... للحاكم ال�رشعي رفق املدعي العام ومدعي احلق اخلا�ض للنظر 

اجلن�ضية  باك�ضتاين  املدعو/.....  اإحالة  الرابعة  فقرته  ال�رشعي وجاء يف  بالوجه  الق�ضية  يف 

بالإقامة رقم ..... يف ../../1425هـ ال�ضادرة من جوازات حائل للحاكم ال�رشعي رفق 

املتهم  اأوراق  الثالثة، فقد مت فرز  الفقرة  واأما ما جاء يف  العام ومدعي احلق اخلا�ض،  املدعي 

..... بناًء على توجيه ف�ضيلتكم باخلطاب املرفق رقم ..... يف ../../1428هـ، وقد فرز 

له اأوراق واأحيلت اإلى مقر �ضجنه بنجران ح�ضب ما جاء يف خطاب �رشطة الأمواه املرفق رقم 

.....يف ../..1428هـ لفه ..... من هذه املعاملة واأما بقية النقاط الواردة يف خطاب �سموه 

فمعاجلتها من قبل �رشطة الأمواه، وبدرا�ضة املعاملة اأدعي مبا يلي:
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 اأوًل يوجه الإتهام للمدعو/ ..... لقيامه بعدة �رشقات وذلك للتايل:

1( اعرتافه امل�ضدق �رشعاً. 

2( ما جاء يف اأقواله.

 3( ما جاء يف حم�رش النتقال واملعاينة.

اأقوال العامل املدعو/ .....باك�ضتاين اجلن�ضية املدونة على  �ض ..... من   4( ما جاء يف 

امللف رقم .....، ما جاء يف الإخباريات وال�ضكاوي املرفقة باملعاملة.

 5( اعرتافه باحل�سور للعامل املذكور يف ور�سته.

 6( ما جاء يف تنازلت بع�ض من اأدعى عليه.

7( ما جاء يف اأقواله اأثناء التحقيق.

ثانياً/ يوجه التهام للمدعو/..... باك�ضتاين اجلن�ضية للقرائن التالية: 

1( اعرتافه امل�ضدق �رشعاً .

2( اعرتافه من اأنه يعمل يف تلك الور�ضة من مدة �ضتة اأ�ضهر وي�ضرتي ويبيع.

 3( �رشاءه لالأملنيوم مببالغ زهيدة ويبيعه مببالغ غالية.

 4( خمالفته ملهنته وعمله لدى �ضخ�ض غري كفيله. 

5( تعرفه على املتهمني واعرتافه باأنهم ح�رشوا له.

 6( اإنكاره بداية التحقيق ثم اعرتافه لحقاً عند مواجهته بالأدلة هذا وقد جرى بحث �سوابق 

املذكورين ح�سب ما يت�سح من كروت الب�سمات املرفقة ول يوجد عليهم �سوابق واملدعو/ 

..... �سجني على ذمة هذه الق�سية من تاريخ ../../1427هـ، واأما املتهم ..... فهو من 

تاريخ ../../1428هـ ح�سب ما يت�سح من مذكرات التوقيف املرفقة �سورها ال�سادرة من 

�رشطة ..... لفه ..... واأما احلقوق اخلا�سة فهي ل زالت قائمة لذا با�سم الدعاء العام اأطلب 

ادعى  هكذا  تهم  من  اإليه  ن�سب  ما  كل ح�سب  �سدهم،  العقوبة  وت�سديد  املذكورين  جمازاة 
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املدعي العام وبعر�ض الدعوى على املدعي عليه ..... اأجاب بقوله ما ذكره املدعي العام من 

ح�ضول عدة �رشقات، فغري �ضحيح وال�ضحيح فقط من الدعوى �رشقة الكيابل من �رشكة ..... 

وم�رشوع التنمية الواقعة يف مركز الأمواه وهذه الكيابل تقع يف حو�ش بيت يعود للمدعو/ 

..... هو قام بالتغرير بي وهو املدعو/ ..... ودوري يف اجلرمية كان م�ضاعدة ال�ضارقني على 

حتميل الكيابل يف �ضيارة ..... وقد �رشقنا مائة وخم�ضون كيلوا غراماً من الكيابل نحا�ض وقد 

قمنا ببيعها على املدعو/..... باك�ضتاين اجلن�ضية مببلغ وقدره األفان ومائتان وخم�ضون ريال 

2250 – اأخذت منها مبلغ مائتان و�ستون ريال 260 – علماً اأن اأفراد الع�ضابة هم كل من ..... 

و ..... و..... و ..... واأما الباك�ضتاين فهو من يقوم ب�رشاء امل�رشوقات ول اأدري هل يعلم 

بها اأم ل واأما امل�رشوقات من املوا�ضالت فلم اأ�رشق �ضيء منها اأبداً واأنا نادم على ما فعلت واأنا 

قد غرر بي هكذا اأجاب كما اأجاب املتهم الثاين ..... باك�ستاين اجلن�سية بقوله وهو يجيد اللغة 

العربية بطالقه ما ذكره املدعي العام من اأن الور�ضة غري م�رشحة فغري �ضحيح بل هي م�رشحة 

ويوجد عليها لوحة وما ذكره املدعي العام من قيامي ب�رشاء امل�رشوقات فاأنا ل اأعلم عنها �ضيء، 

هكذا  اأبداً  العام  املدعي  لدعوى  �سحة  فال  عليه  وبناًء  ال�رشطة  قبل  من  باإكراه  اعرتفت  واإمنا 

اأجاب كما ح�رش املدعي باحلق اخلا�ض مندوب اإدارة الطرق املكلف من قبل مدير عام الطريق 

مبنطقة ع�ضري باخلطاب رقم ..... يف ../../1428هـ املندوب ..... �ضعودي بالبطاقة رقم 

 ..... املدعو  على  تدعي  الإدارة  اأن  بقوله  وادعى  الق�سية  هذه  يف  للتدافع  املكلف   .....

بقيمة اللوحات التي �رشقها وهي عدد مائة وواحد لوحة قيمتها الإجمالية اأربعة وع�رشون األف 

وخم�ضمائة وخم�ضة وع�رشين ريال 24525 ريال وقد �رشقها هو وقام بفكها من على الطريق 

اأطلب  اأحرقها وقام ببيعها وقد �سدق اعرتافه �رشعاً بذلك وب�سفتي ممثاًل عن الإدارة  لياًل ثم 

الباك�ستاين  دفع قيمتها وهو املبلغ املذكور بعاليه ودعواي على املدعو/ .....  دون ..... 

يف هذه الدعوى وبعر�ش ذلك على املدعى عليه .....  فاأجاب بقوله ما ذكره املدعي ممثل 
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الطرق غري �ضحيح، واأنا اعرتفت بال�رشقة من �ضدة ال�رشب. واإنني مل اأقم باأي �رشقة من اإدارة 

الطرق هكذا هو جوابي ول�سيق الوقت قررت رفع اجلل�سة لالإطالع وتاأمل املعاملة ورفعت 

رفع  جرى  عليه  �ضباحاً  التا�ضعة  ال�ضاعة  ../../1428هـ  املوافق  الثنني  يوم  اإلى  اجلل�ضة 

اجلل�ضة وباهلل التوفيق و�ضلى اهلل و�ضلم على نبينا حممد ويف يوم الثنني ../../1428هـ 

املدعى عليهم  الطرق وح�رش حل�ضوره  العام ومندوب  املدعي  افتتحت اجلل�ضة وفيها ح�رش 

الباك�ضتاين ثم جرى �ضوؤال ..... هل ك�رشمت القفل املوجود على  كاًل من .....  و .....  

الباب حني �رشقة الكيابل فقال مل نك�رش قفاًل وما قلته يف اإقراري امل�ضدق �رشعاً فاأنا قلته من 

�سدة التعذيب واأنا مرتاجع عنه اإذ هو غري �سحيح هذا هو جوابي وب�سوؤال املدعي العام عن 

كالم املدعى عليهما اأجاب بقوله ال�ضحيح ما ذكرته وبيناتي وم�ضتنداتي جميع اأوراق املعاملة 

من العرتافات وامل�سدقة �رشعاً فقرات التحقيق وحما�رش املواجهة هذا هو جوابي وبالرجوع 

اإلى اأوراق املعاملة اطلعت على ملف التحقيق الأ�ضفر ذو الرقم ..... وال�ضحيفة ..... منه 

بقيامه بعدة �رشقات وهي �رشقت كيابل من  وفيها اعرتاف املدعى عليه ..... املعرتف �رشعاً 

�رشكة ..... ولوحات اإر�ضادية من الطرق وهي خم�ض لوحات اإر�ضادية وثالث مثلثات واثنني 

اأن�ساف من الطرق التابعة لوزارة النقل ورا�ش خروف من ..... وماعزين وثالثة خراف تعود 

التنموية  املباين  من  الواحدة مرتين  القطعة  بطول  قطعة  ثالثة ع�رش  ..... و�رشقة  للمدعو/ 

..... كما جرى الإطالع على تنازل كاًل من .....  على الفه.....  وتنازل املراأة ..... على 

الفة ..... من ملف التحقيق امل�سدق �رشعاً كما جرى الإطالع على اعرتافات املدعى عليه 

الثاين ..... الباك�ستاين والذي اأقر فيه بقيامه ب�رشاء لفات اأ�سالك �سغط عايل مك�سوف من 

..... و�سخ�سني معه واأنه يعرف اأنها م�رشوقة كما جرى الإطالع على الفة ..... من املعاملة 

ببيع  بقيامه   ..... امل�ضدق �رشعاً  العرتاف  .....  من  .....  يف �ض  التحقيق  وهو ملف 

جمموعة من احلديد الأملنيوم على ..... الباك�ستاين كما جرى الإطالع على الفة .....  وفيها 
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�سوابق ..... حيث مل توجد عليه اأي �سابقة كما جرى الإطالع على الفة .....  من املعاملة 

وفيها بحث �سوابق املدعى عليه ..... حيث مل توجد عليه اأي �سابقة كما جرى الإطالع على 

الطرق  مندوب  املدعي  �ضوؤال  جرى  الطرق  اإدارة  من  امل�رشوقات  تق�ضيم  وفيها    ..... الفة 

..... هل له بينة على قيام املدعى عليه ..... ب�رشقة ما جمموعه مائة وواحد من اللوحات 

اأنه  وجد  امل�سدق �رشعاً  اإقراره  اإلى  وبالرجوع  امل�سدق �رشعاً  اإقراره  �سوى  لدي  لي�ش  فقال 

�رشق خم�ض لوحات دائرية بقيمة 1589،53 ريال واأنكر �رشقة خم�ضني لوحة وثالث مثلثات 

اأن�ضاف وب�ضوؤال  باثنني  بالعرتاف  قام  واأنكر واحد وثالثني مثلث كما  بقيمة 409،41 ريال 

املدعي قال ل اأعلم ما يق�ضده فاأفهم اأن له ميني املدعى عليه على نفي ما اأنكره فقال نعم واأنا 

اأطلب ميينه وبعر�ض اليمني على املدعى عليه ..... وهل هو م�ضتعد باأدائها قال اأعرتف بـ 12 

وقيمتها  مثلثه   13 بـ  واأعرتف  دائرية  واأربعني  ثالثة  �رشقة  واأنكر  ريال   3814،8 وقيمتها  دائرة 

1774،1175 ريال واأنكر 21 منها واأما الأن�ساف فال اأعرتف بها هذا هو جوابي الأخري ف�ساألته 

هل حتلف على نفي �رشقتك 43 دائرة وواحد وع�رشين مثلثة 12 من عالمات الكيلومرتية، فقال 

نعم فجرى تخويفه باهلل فقال اأعرف عظم اليمني فحلف بعد الإذن له قائاًل: »واهلل العظيم الذي 

ل اإله اإل هو اأنني مل اأقم ب�رشقت ما يدعيه مندوب الطرق من اإدارة الطرق وما يدعي من 43 

دائرية من لوحات الإر�ضادية و 21 مثلثة ول 12 عالمات كيلو مرتية واهلل العظيم« فبناًء على 

ما تقدم من الدعوى املدعي العام واأحد املدعني باحلق اخلا�ض وجواب املدعى عليه وحيث 

اأنكر املدعى عليه .....  قيامه ب�رشاء �سكراب م�رشوق واأن اعرتافه �رشعاً يكذبه ومبا اأن املدعى 

اأقر ب�رشقته ملوؤ�ض�ضة .....  وبع�ض اللوحات الإر�ضادية لإدارة الطرق واأنكر  عليه .....  قد 

جميع امل�رشوقات الباقية اإل اأن اعرتافه م�ضدق �رشعاً بقيامه بعدة �رشقات وباأن ال�رشقة والإعانة 

عليها و�رشاء امل�رشوقات مع علم امل�ضرتي بعدم ملكية البائع لها كلها جرائم ت�ضتحق العقوبة 

دوره  كان  واإمنا  القفل  بك�رش  بقيامه  �رشعاً  امل�سدق  اعرتافه  عن   ..... عليه  املدعى  وبرجوع 
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امل�ساركة ب�رشقة مما ل يتوفر فيه احلد واإمنا يوجب تعزيره ومبا اأن املدعي باحلق اخلا�ش املندوب 

عن الطرق قد اعرتف املدعى عليه ..... ب�رشقة 12 دائرية و13 مثلثه و2 من الأن�ضاف وقيمة 

الدوائر واملثلثات خم�ضة اآلف وخم�ضمائة وثمانية وثمانني ريال ومائة وخم�ضة ع�رش هلله واأنكر 

خالف ذلك كله وبقول الر�ضول –�ضلى اهلل عليه و�ضلم- فيمن �رشق بال حرز له )فعليه غرامة 

مثليه والعقوبة( )راجع املغني ج12 �ض438-439( ولإغرام  عمر –ر�ضي اهلل عنه- حاطب 

بن بلتعه حيث انتحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثل قيمتها لذا كله فقد حكمت على املدعى 

عليهم بالتايل/ اأوًل بالن�سبة للحق العام ..... فقد ثبت قيامه بعدة �رشقات تعزيره ب�سجنه ملدة 

�ضنة وخم�ضة اأ�ضهر من تاريخ اإيقافه وجلده اأربعمائة وخم�ضون جلدة مفرقة على خم�ضة ع�رش 

دفعة بني كل دفعة والأخرى �ضبعة اأيام الدفعتني الأولى منها علنية عند اجلامع الكبري بالعرين 

ثانياً/ تعزير املدعى عليه .....  لقيامه ب�رشاء م�رشوقات وهو يعلم ذلك وذلك ب�سجنه ملدة 

اإيقافه وجلده مائة وخم�ضون جلدة مفرقة على خم�ض دفعات كل دفعة  اأ�ضهر من تاريخ  �ضتة 

والأخرى ثالثة اأيام الأولى منها علنية والو�ضاية باإبعاده عن البلد ثالثاً/ حكمت على .....  

واأربعون  وثالثة  ريال  و�ضبعون  و�ضتة  ومائة  األف  اإحدى ع�رش  ريال  قدره 11،176،43  مببلغ 

هلله �ضعف قيمة ما �رشقه من املثلثات والدوائر الإر�ضادية يف احلق اخلا�ض وعليه ت�ضليم اثنان 

من الأن�ساف التابعة لنقل و�رشف النظر فيها زاد عن ذلك وبذلك كله حكمت على اأن باقي 

العام قرر  املدعي  اأ�ضحاب احلق اخلا�ض على دعواهم فمتى ما ح�رشوا وبعر�ض ذلك على 

عدم رغبته يف رفع احلكم للتمييز كما قرر املدعي باحلق اخلا�ش رغبته يف رفع احلكم للتمييز 

بدون لئحة كما قرر املدعى عليه .....  و .....  قناعتهم باحلكم وعليه �ضوف يتم رفع احلكم 

لتدقيقه وباهلل التوفيق وبه حرر يف ../../1428هـ.

قا�ضي حمكمة �لعرين �لعامة

زيد بن �إبر�هيم بن زيد �ملانع
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التمييز  ق�ساة  نحن  منا  جرى  فقد  بعده  نبي  ل  من  على  وال�سالم  وال�سالة  وحده  هلل  احلمد 

وتاريخ  رقم .....  القرار  الإطالع على  املكرمة  التمييز مبكة  الثالثة مبحكمة  اجلزائية  بالدائرة 

../../1428هـ ال�ضادر من ف�ضيلة ال�ضيخ زيد بن اإبراهيم املانع القا�ضي يف املحكمة العامة 

كيابل ولوحات  املتهمان يف �رشقة  العام �ضد ..... ورفيقه  املدعي  املت�ضمن دعوى  بالعرين 

اإر�ضادية من على الطريق املحكوم فيه مبا دون باطنه. وبدرا�ضة القرار و�ضورة �ضبطه تقررت 

املوافقة على احلكم واهلل املوفق و�ضلى اهلل على نبينا حممد واآله و�ضحبه اأجمعني.

الدائرة اجلزائية الثالثة

قا�سي متييز

اأحمد بن عبداهلل العجالن 

قا�سي متييز

عبدالرحمن بن مبارك الع�ضفور

رئي�ض الدائرة

عبداهلل بن حممد الهوميل

 


