
 

رستم ماجد مزيد بن ثائر / الموقف

الجنسية سوري

 

لل الحصائية المعلومات: أو :

الرستم ماجد مزيد بن ثائر : الســـــــــــــــــــــــم  .

سوري : الجنـســيــــــــــــــــة  .

سعود آل عبدالعزيز بن سعود بن عبدا بن نواف بن تركي/ المير : الكفـــيــــــــــــــــــل  .

2135474399 رقم إقامة : الـهــويـــــــة رقـــــم

)حمص (سوريا ـ م1/1/1978 : الميلد وتاريخ مكان .

عامة ثانوية : التعليـــمي المستوى  .

مبيعات مندوب : المهنــــــــــــــــــــــة  .

متزوج : الجتماعيــــة الحالة  .

بن سعود بن محمد بنت نورة / قصرالميرة ـ الناصرية حي ـ الرياض : السكــــــــن عنــوان

. عبدالعزيز

الغا الدين سعد بنت فاتن : الم اســـــــــــــــــــم  .

0555411848 جوال : التــــــــــــــــلـفـــون

أقواله ملخص  :-

ددم م1978 عام ) حمص ( سوريا مواليد من انه أفاد -1  (وعمرة والدته مع المملكة إلى ق

وأكمل سوريا إلى عاد ثم , بالرياض والدته أسرة تقيم كانت حيث أبوية انفصل أن بعد ) سنوات9

ددم تقريبا م1997 عام وفي , بها الولية دراسته مراحل شركة لدى عمل بتأشيرة المملكة إلى ق

 -الغا الدين سعد (لوالدته جده بمنزل يسكن كان الفترة تلك في انه موضحا , بالرياض أوربت



شركة لدى) العملء اشتراكات(مبيعات كمندوب عمله طبيعة وبحكم الناصرية بحي) الجنسية سوري

عبدالعزيز بن سعود بن يوسف / المير أبناء على تعرف الناصرية بحي سكنه ومكان العلمية أوربت

بن سعود بن عبدا بن نواف /المير وأبناء ) يوسف بن سعود / والمير يوسف بن محمد / المير(

الجتماعية حالته المذكوربأن اضاف ). نواف بن عبدالعزيز/والمير نواف أبن تركي / المير(عبدالعزيز

في مسجل [سعدالدين بن هشام بنت دعاء/ المدعو) خطيبته( قريباته بأحدى مرتبط وانه اعزب

)]متزوج (الجتماعية حالته بأن القامه بيانات  

تركي / المير كفالة إلى العلمية أوربت شركة من كفالتة بنقل قام م2000 عام في انه أفاد -2

بن سعود بن محمد بنت نورة / الميرة قصر في يقيم فأصبح سعود بن عبدا بن نواف بن

تركي/ للمير مرافقا الباحة إلى المذكور انتقل م2001 عام وفي) , تركي / المير والدة (عبدالعزيز

برفقة يتردد وكان بالباحة سعود بن محمد/ المير كلية في دراسته فترة أثناء عبدا بن نواف بن

الرياض إلى عاد أن بعد و دراسته المير أنهى حتى والباحة الرياض بين ما نواف بن تركي / المير

لل أصبح حيث سعود بن محمد بنت نورة الميرة بقصر أقام م2004 عام القصر شئون عن مسئو

توطدت ذلك خلل) ريال 4000 (قدرة شهري مرتب مقابل سعود بنت نورة / الميرة قبل من مكلفا

نواف بنت مشاعل / الميرة ( سعود بن محمد بنت نورة / الميرة أسرة بأفراد المذكور علقة

طالبة عاما 22 عمرها ـ ندى / المدعوة بالتبني ابنتيها إلى بالضافة) نواف بنت لولوه / والميرة

عاما 13 عمرها ـ مضاوي / والمدعوة سعود الملك بجامعة .

 /والمير نواف بن تركي / المير (بأبنائها وعلقته نورة / الميرة بقصر إقامته بحكم انه أفاد -3

داخل بهما الخاصة بالفيل عليهما يترددون كانوا الذين أصدقاءهما على تعرف ) نواف بن عبدالعزيز

لل وهم القصر بن سعود/ والمير عبدالعزيز بن سعود بن عبدا بن خالد بن فيصل/ المير (من ك

بن سعود/ والمير عبدالعزيز بن سعود بن يوسف بن محمد/ والمير عبدالعزيز بن سعود بن يوسف

عبدالعزيز بن سعود بن عبدا بن سلطان/ والمير عبدالعزيز بن سعود بن عبدا بن متعب

فيصل/ والمواطن الشهراني عبدالعزيز/ والمواطن) موقوف (مبارك إسماعيل فهد/ والمواطن

عوض فيصل/ والمواطن الموسى عبدا/ والمواطن الشهراني بخيت محمد/ والمواطن العسيري

سعيد بندر/ والمواطن) أفاد حسبما مخدرات بقضية سجنه سبق (السالم تركي/ والمواطن السويد

 ,الشعلن فيصل/ والمواطن) القصر أمن عن المسئول (السبيعي عمر مقعد/ والمواطن العويس

ألمهدئه والحبوب والمسكرات المخدر الحشيش تعاطي من تخلوا ل التي الحفلت تقام كانت حيث

نواف بن عبدالعزيز/ والمير نواف بن تركي/ المير ييحضرها كان التي) أتيفان – لوكستنيل – زنكس(

الشخصي للستخدام متفاوتة بكميات المملكة خارج من  .

بن نواف بن تركي / المير رافق عندما الكوكائيين مادة تعاطي بدأ م2005 عام في انه أفاد -4



العسيلن عبدالرحمن ماجد / والمواطن عبدالعزيز / المير وشقيقه عبدالعزيز بن سعود بن عبدا

شهر لمدة سعود بن محمد بنت نورة / للميرة بمنزل كان بمدينة أقاموا حيث للسياحة فرنسا إلى

أيام وعشرة  .

 –فاليوم – زنكس (المهدئة والحبوب) حشيش - كوكائيين (المخدرات توفير كيفية عن بمناقشته -5

معهم يتعامل الذين بالرياض المخدرات تجار قبل من توفيرها يتم أنه أوضح ؟؟ ) لوفتريل – اتيفان

معهم يتعامل الذين التجار أولئك وغالبا عبدالعزيز/ المير وشقيقه عبدا بن نواف بن تركي / المير

عبدالعزيز/ المواطن بان موضحا , بهما الخاصة الفيل داخل برفقتهما ويتواجدون أصدقاءهما من

ـ 0505272568 (رقم الهاتف يستخدم الرياض يسكن) عزي (يلقب الشهراني خيرا

المذكور أوضح وقد , سعود بن محمد بن مشعل بن سعود / للمير مرافقا يعمل) 0505273685

الحشيش و الكوكائيين بتوفير ويقوم بالرياض المخدرات تجار كبار من يعتبر) الشهراني عبدالعزيز (بأن

بمشاركة الرياض داخل بترويجها ويقوم كبيره بكميات الكبتاجون وحبوب المهدئه والحبوب المخدر

]مخدرات بقضية الرياض سجون في مسجون انه ذكر [الجيزاني ناصر باسم / المواطن صديقه

صوره بعرض الشهراني عبدالعزيز / المواطن قام هـ1431عام منتصف في انه المذكور واستطرد

بخيت محمد / والمواطن نواف بن عبدالعزيز/ المير بحضور المذكور على الجوال جهازهاتفه من

به مستودعا الصورة تلك تظهر) الشهراني عبدالعزيز خالة ابن ( عسيري فيصل / والمواطن الشهراني

من كمية تظهر أخرى صوره إلى إضافة) طن من بأكثر لهم قدرها (الحشيش مادة من كبيره كميه

شرق بريه منطقه في يقع الرضي الخزان ذلك أن لهم ذكر ارضي خزان داخل مخبئه الحشيش مادة

باسم/ المواطن أقارب من لشخص تعود الكميات تلك بأن الشهراني عبدالعزيز واخبرهم ,, الرياض

التي الحفلت أثناء المخدرات يوفر الشهراني عبدالعزيز بأن المذكور أضاف) , خاله (الجيزاني ناصر

باهظة مالية مبالغ مقابل كبيرة بكميات نواف بن تركي / المير يقيمها  .

بن محمد بنت نوره / الميرة برفقة بيروت في للسياحة وجوده أثناء م2006 عام في انه أفاد -6

قام عبدا بن نواف بن عبدالعزيز / المير وشقيقه عبدا بن نواف بن تركي / المير وأبنائها سعود

من) دولر 10,000 (قيمتها المذكور قدر المهدئة الحبوب من كمية بشراء) عبدالعزيز/ المير(الخير

/الدكتور عنها المسئول) مازن صيدلية(بيروت في عبدالعزيز / المير معها يتعامل التي الصيدليات احد

لبناني – رياض / يدعى شخص من حشيش كيلو نصف بشراء قام كذلك , الجنسية لبناني – يوسف

لة بيروت في الواقع عبدالعزيز بن سعود بن يوسف / المير قصر في يعمل الجنسية كمية إلى إضاف

الرياض إلى عودتهم عند للمملكة بإدخالها نواف بن عبدالعزيز/ المير وقام الكحولية المشروبات من

عبدالعزيز بن ناصر بنت نوف / الميرة قبل من المستأجرة السعودية الخطوط طائره بواسطة

بن عبدالعزيز/ المير قام الرياض إلى عودتهم بعد انه مضيفا , سعود بن محمد بنت نورة / والميرة



ناصر بنت غالية / الميرة بإعطاء قام وأيضا المهدئه الحبوب من) علب 6 (عدد المذكور بإعطاء نواف

المهدئة الحبوب من عبدالعزيز بن  .

محمد بنت نوره / الميرة برفقة بيروت في المذكور وجود فترة م2006 عام نهاية في انه أفاد -7

الذي عبدالعزيز بن سعود بن محمد بن فيصل بن سلمان / المير على يتردد كان وأسرتها سعود بن

اسعد / والمدعو نور طارق / والمدعو الدوسري شويمي سعد / المواطن ومرافقيه يقيم آنذاك كان

عبدالعزيز بن عبدا بنت عاليه / الميرة الملكي السمو بصاحبة خاص بمنزل الجنسية سودانيي– 

 (بـ المذكور قدرها الكوكائيين من كمية على فيصل بن سلمان / المير أطلعه ذلك وأثناء بيروت في

الحشيش ومادة) فاليوم - روش – زنكس (المهدئة الحبوب من كبيره كمية إلى إضافة) جم 50

بواسطة الرياض إلى عودة عند المملكة إلى بإدخالها فيصل بن سلمان / المير قام التي المخدر

سلمان / المير قام حيث , بذلك علمها دون عبدالعزيز بن عبدا بنت عالية / بالميرة خاصة طائرة

إلى عودته بعد مقابل دون الكوكائيين من الكمية تلك من) جم5 (المذكور بإعطاء فيصل بن

بالمخدرات يتاجر) أعله إليه المشار (الدوسري شويمي سعد / المواطن بأن أضاف كما , الرياض

لل المملكة خارج من المخدرات إدخال في فيصل بن سلمان / للمير مرافقته مستغ  .

الحشيش مادة تتعاطى عبدالعزيز بن سعود بن عبدا بن نواف بنت لولوه / الميرة بأن أفاد -8

وقد , أمريكا من عودتها عند المملكة إلى) جم25(مقداره ما بإدخال تقوم وكانت) مروانه(المخدر

بن عبدالعزيز / المير شقيقها إعطاء وكذلك المادة تلك من المذكور بإعطاء لولوه / الميرة قامت

عقيل/ المواطن لولوه / الميرة زوج بأن المذكور أوضح كما م2008 عام خلل ذلك وكان نواف

يتعاطى) واشنطن في الشريفين الحرمين خادم بسفارة العسكرية بالملحقة يعمل(السعدون فهد

لعدم الرياض إلى أمريكا من عودة عند الشخصي للستخدام معه بإحضاره ويقوم المخدر الحشيش

لل المملكة لمطار وصوله عند الجمركي للتفتيش إخضاعه وظيفته مستغ  .

سعود بن عبدا بن نواف بنت لولوه / للميرة مرافقته استغل هـ1431 العام بداية انه أفاد -9

 :نوع حبة 20 (و ) مروانه جم1 (بإدخال المذكور قام للمملكة عودته وحين للسياحة هولندا إلى

عقيل / زوجها يرافقهما وكان) لولوه / الميرة (طريقها عن المملكة إلى) المنشطة سي سي إكس

المخدر الحشيش مادة من) جم5 (بإدخال قام الذي السعدون فهد .

انه أفاد ؟؟ المملكة خارج من المخدرة المواد إدخال في لمعارفه استغلله عن بمناقشته -10

نصيبا إدخال منهم يطلب المملكة لخارج سعود بن محمد بنت نوره / الميرة أبناء من أيا يرافق عندما

الكوكائيين بشراء يقوم كان حيث الشخصي للستخدام المخدرات من بإدخاله يقومون مما يخصه

منه ويطلب لبيروت نواف بن تركي / للمير مرافقا يكون عندما ألمهدئه والحبوب المخدر والحشيش



في انه أوضح كذلك , الرياض إلى عودتهم عند معه لدخالها الخاصة المير حقائب في بها الحتفاظ

وطلب بيروت في عبدالرحمن بن عبدا بن سعود بنت نوره / الميرة وجود استغل هـ1430 عام

بنت نوره / الميرة قامت وبالفعل للمملكة عودتها عند والكراك الكوكائيين من كمية إدخال منها

كان بيروت من قدومها عند المملكة إلى) كراك جم20 + كوكائيين جم20 (مقداره ما بإدخال سعود

المذكور استغل هـ1431 عام وفي ) , كراك جم 10 + كوكائيين جم10 (الكميه نصف للمذكور

له الكوكائيين من كمية إدخال منها وطلب بيروت في عبدالعزيز بن ناصر بنت غاليه / الميرة وجود

 (مامقداره قيمة اللي الصراف طريق عن) دولر 500 (مبلغ بتحويل وقام المملكة إلى عودتها عند

الرياض إلى كوكائيين) جم 50 (بإدخال ناصر بنت غاليه / الميرة قامت وقد الكوكائيين من) جم5

)رهبانول نوع مهدئة حبة 20 (إلى بالضافة الكوكائيين من نصيبه بإرسال قامت للرياض وصولها وبعد

بن سيف بن سعود / المير تواجد المذكور استغل هـ1431 شوال شهر وفي , سائقها بواسطة

 +كراك جم 8 + كوكائيين جم 2 (مقداره ما إدخال منه وطلب بيروت في عبدالعزيز بن سعود

من كمية بإدخال قام الرياض إلى سيف بن سعود/المير عودة وعند ) أتيفان نوع مهدئه حبه40

عندما منها نصيبه المذكور استلم حيث) كميتها المذكور يعرف ل (المهدئة والحبوب والكراك الكوكائيين

سعود بن محمد بن فيصل بن سلمان / المير بحضور نواف بن عبدالعزيز / المير لدى به التقى

سيف بن سعود / المير ادخلها التي الكمية من) كراك جم10 + كوكائيين جم10 (حينها استلم الذي

. 

يوسف بنت الجازي / للميرة مرافق – الجنسية سوداني – زكريا / يدعى شخص بأن أفاد -11

تهريبها بعد) الكوكائيين (بمادة يتاجر) للدراسة حاليا بيروت في المتواجدة (عبدالعزيز بن سعود بن

لل المملكة إلى يقوم حيث , بيروت من قدومها عند يوسف بنت الجازي / للميرة مرافقته مستغ

مادة كبيرة كميات بإدخال  

 /المير بوالدها الخاصة الحقائب أو الجازي / بالميرة الخاصة السفر حقائب داخل ( الكوكائيين )

زكريا قدوم عند الجمارك رجال قبل من للتفتيش لتخضع كونها عبدالعزيز بن سعود بن يوسف

تلك المذكور على عرض قد زكريا / المدعو بأن موضحا , بالرياض الدولي خالد الملك لمطار برفقتها

بن سعود/ المير اخبره كما بيروت من قدومه عند المملكة إلى بإدخالها يقوم انه واخبره المادة

الكوكائيين بإدخال يقوم زكريا بأن هـ1431 للعام شعبان شهر في عبدالعزيز بن سعود بن يوسف

معا الكوكائيين مادة يتعاطيا كان حينما وذلك المملكة إلى . 

 /المواطن برفقة في للسياحة لبنان في وجوده أثناء هـ1430 الحجة ذو شهر في انه أفاد -12

تجار احد على تعرف) موقوف (مبارك سرور إسماعيل فهد / والمواطن المحسن احمد تركي

 (رقم الهاتف يستخدم – الجنسية لبناني – الصعيدي محمد / يدعى بيروت في المخدرات



في بيروت في متواجد كان الذي الشعلن محمد فيصل / المواطن طريق عن) 009613998858

عودة وعند ورفقائه للمذكور والحشيش والكراك الكوكائيين مادة يوفر الصعيدي وكان , الفترة تلك

)لوكستنيل علب 3 +اتيفان علب 3 +زنكس علب 3 (المهدئه الحبوب بإدخال قام الرياض إلى المذكور

من علبه سعود بن عبدا بن نواف بن عبدالعزيز/المير بإعطاء وقام) حبه30 (على علبه كل تحتوي

الشخصي لستخدامه كانت الكمية وباقي نوع كل  .

مادة يوفر أن منه وطلب هاتفيا الصعيدي مع تواصل هـ1431 عام بداية في انه أفاد -13

في بيروت في متواجده كانت التي عبدالرحمن بن عبدا بن سعود بنت نورة / للميرة الكوكائيين

 ,الكوكائيين مادة لها يوفر بيروت في شخص عن لها يبحث أن المذكور من طلبت أن بعد الفترة تلك

عبدا بن سعود بنت نوره / الميرة قامت وقد , هاتفيا بينهما فيما بالتنسيق المذكور قام وبالفعل

 ,الصعيدي طرف من امرأة بواسطة استلمتها ) كراك جم20 + كواكائيين جم 20 (مقداره ما بشراء

جم10 ( له تشتري أن منها وطلب المملكة إلى الكوكائيين إدخال الميرة استطاعة استغل انه موضحا

إل , المملكة إلى عودتها بعد نوره / للميرة قيمتها المذكور يدفع أن على ) كراك جم10 + كوكائين

ثم بجدة عبدالعزيز الملك مطار إلى بيروت من الميرة وصول بسبب منها الكميه تلك يستلم لم انه

المذكور بها يلتقي أن قبل سويسرا إلى غادرت  .

بن ناصر بنت غاليه / الميرة على بالتصال قام هـ1431 لعام شعبان شهر في انه أفاد -14

من كراك) جم5 (له تحضر أن منها وطلب الفترة تلك في بيروت في متواجده كانت التي عبدالعزيز

استلمت حيث بها لللتقاء معه ونسق بالصعيدي بالتصال المذكور قام حيث الصعيدي محمد / المدعو

تلك قيمة غاليه / للميرة دولر 500 بتحويل المذكور قام ثم الكمية تلك الصعيدي من غاليه / الميرة

)جم5 (الكمية تلك المذكور منها استلم الرياض إلى عودتها وعند الصراف أجهزة طريق عن الكمية

. كراك

المذكور مع ضبطت التي التخزين وسائط باستعراض -15  

باد أي "جهاز" – توب لب "اللي الحاسب جهاز - الجوال الهاتف جهاز – ميموري فلش ) " )
عن وبمناقشته , بالداب مخلة صور منها الجنسين من لشخاص الصور من مجموعة على يحتوي

النساء من عدد مع بعلقة ارتبط انه أفاد ؟؟ بها احتفاظه وسبب الصور تلك بأصحاب علقته طبيعة

الصور تلك ضمن من انه موضحا المذكور يحضرها كان التي الماجنة الحفلت بعض بهن جمعته

عليها تعرف التي عبدالرحمن بن عبدا بن سعود بنت نورة / للميرة صور ضمنهن من لفتيات صورة

بعض لنهاء عبدا بن نواف بن تركي / المير برفقة جدة في كان عندما م2008 عام المذكور

لل المذكور تلقى الفترة تلك وفي نواف بن تركي / بالمير الخاصة العمال حصة / الميرة من اتصا



الموقع خلل من م 2008 العام ذلك في عرفها التي الكبير سعود بن محمد بن سعود بنت

 (إلى دعته حصة / الميرة من المذكور تلقاه الذي التصال ذلك وفي ) , بوك الفيس (اللكتروني

 /الميرة استضافته حيث إليها المذكور ذهب التالي اليوم وفي وأسرتها يتقيم حيث) جدة وستون فندق

مضاوي / الميرة بشقيقتها المذكور والتقى جدة وستن بفندق الخاصة شقتها في سعود بنت حصة

سعود بنت سارة / والميرة عبدالعزيز بن فهد بن سعود بنت نورة / والميرة محمد بن سعود بنت

لدى يعمل الجنسية سعودي – عبدا / يدعى شخص كذلك صديقاتهن وبعض عبدالعزيز بن فهد بن

ثم والمسكرات المخدر الحشيش تعاطوا ذلك وأثناء عبدا بن سعود بنت نورة / الميرة والدة

بن عبدا بن نواف بن تركي/ المير برفقة الرياض إلى وعاد اليوم نفس في المذكور انصرف

. سعود

بن سعود بنت نورة / الميرة مع هاتفيا يتواصل أصبح الرياض إلى عودته بعد انه أفاد -16

لة ودعته عبدا توجه وبالفعل ) جدة وستن فندق (في تقيم حيث جدة في لمقابلتها اخرى مر

يتردد المذكور كان ذلك وخلل أيام ثلث لمدة الفندق بنفس ) غرفة (في وأقام جدة إلى المذكور

قريباتها ببعض ويلتقي بها الخاصة الشقة في عليها  

اعله اليهن المشار ) إلى بالضافة) حشيش - كراك – كوكائيين (المخدرات معهن يتعاطى وكان ( 

بن سعود بنت نورة / الميرة مع بمفردة المذكور بقي قريباتها انصراف بعد انه موضحا , المسكرات

خلل بينهما ] مرات 3 [ ذلك وتكرر) ضاجعها (جنسيا معها تواصل المخدرات تأثير وتحت عبدا

محمد بن سعود بنت حصة / والميرة فهد بن سعود بنت نورة / الميرة بأن مضيفا , معها وجودة

 )اسمه بقية ليعرف ( الجنسية سعودي - نجم / يدعى شخص طريق عن المخدرات يوفرن الكبير

الهيلتون فندق في أجسام كمال مدرب ويعمل جدة في يقيم  . 

بن سعود بنت نورة / الميرة دعته الرياض إلى عودته من أسبوع بعد انه المذكور أوضح -17

لة لديها للحضور عبدا جدة إلى جوا المذكور توجه ذلك عند) جدة وستن (الفندق بنفس أخرى مر

)ذكرهن النف (قريباتها معها يتواجد وكان بالفندق الخاصة شقتها في نورة / الميرة لدى وحضر

 /المدعو الخاص سائقها على بالتصال عبدا بن سعود بنت نورة / الميرة قامت إليها وصوله وعند

منه طلبها تضمن الذي السائق مع الهاتفي حديثها المذكور وسمع – الجنسية مصري – النوبي عبدا

تقريبا ساعة وبعد !! بالميرة الخاصة الطلبات بعض لحضار الدكتور بـ يلقب شخص إلى التوجه

ــ تتسع برادة كل كانت برادات" 5 "عدد (المسكرات من كمية النوبي عبدا / السائق أحضر 30 "ل

 )كراك جم 15 + كوكائيين جم 10 ( المخدرة المواد إلى إضافة) النواع مختلفة مسكرات معبئة" لتر

التي والمخدرات المسكرات تلك عن مادي مقابل منهن يأخذ يكن لم الدكتور بأن المذكور عرف وقد

وقريباتها نوره / الميرة إلى يرسلها كان  .



به بالمحيطين علقته وصفة شخصيته لتحديد" الدكتور"بـ يلقب من عن المذكور بمناقشة -18

عمله أو سكنه عنوان تحديد أمكانية أو باسمه معرفته نفى السابقة؟؟ بالفقرة إليهن أشير ممن

بن عبدا بن سعود بنت نوره / بالميرة قوية علقة على الدكتور بأن موضحا هواتفه وأرقام

سعود بنت مضاوي / والميرة عبدالعزيز بن فهد بن سعد بنت نوره / الميرة وقريباتها عبدالرحمن

ساره / والميرة الكبير سعود بن محمد بن سعود بنت حصة / والميرة عبدالرحمن بن عبدا بن

الماجنة والسهرات الحفلت يقيم كان الدكتور بـ الملقب أن موضحا عبدالعزيز بن فهد بن سعود بنت

بنت سارة / الميرة بإيواء يقوم وكان بأنواعها والمخدرات المسكرات لهن ويوفر منزلة في لهن

كما , شقيقه أبناء بأحد عاطفيه علقه على كونها أيام لعدة منزلة في عبدالعزيز بن فهد بن سعود

 –الدكتور بـ المعني بأن عبدالرحمن بن عبدا بن سعود بنت نورة / الميرة من المذكور عرف

كان حيث أشقاءه احد وفاة بعد المملكة إلى قدم العمر من الرابع العقد في الجنسية سعودي

تبين ما وحسب وأبنائه المتوفي شقيقة بقصر يقيم حاليا وأصبح طويلة لفترة أمريكا في يعيش

بجده الكورنيش بمنطقة فاخر قصر في يسكن" الشربتلي "عائلة من بالدكتور الملقب أن للمذكور

ولديه جدا ثري رجل وأنه النفس علم مجال في الدكتوراه شهادة ولديه) السكنية عطاا (أبراج خلف

بجده العروس درة منتجع في الفلل من مجموعة  .

منذ عبدالرحمن بن عبدا بن سعود بنت نوره / بالميرة علقته استمرت المذكورانه أفاد -19

)المملكة - الفيصليه (فندقي في بالرياض بها لقائه وتكرر م2010 عام منتصف حتى م2008 عام

احد من بشرائه المذكور يقوم أن بعد ) الكواكائيين ( ومادة المسكرات يتعاطيان وكانا مرات عدة

 (الهاتف يستخدم الحمام أم حي – بالرياض يقم البشير مشعل مشاري / المواطن المخدرات تجار

 . )الفيصلية فندق في مرتين ضاجعها (معها الجنس بممارسة قام انه موضحا ) 0558586868

شعبان شهر في كان عبدا بن سعود بنت نورة / الميرة مع جمعه لقاء آخر بأن أوضح -20

)أصيل أبو (منذر/ المدعو يرافقه المذكور حضر حيث جدة في) النتركونتيننتال (بفندق هـ1431 عام

سعود بن محمد بنت نورة / الميرة قصر في يعمل عمره من الثالث العقد في – الجنسية فلسطيني

 /الميرة لدى الفندق بنفس منذر ورفيقة المذكور أقام وقد) 0506601160 (رقم الهاتف يستخدم

و الكراك (مادة جميعهم تعاطوا أيام ثلثة لمدة حصة / الميرة وشقيقتها عبدا بن سعود بنت نورة

 /المواطن لدى يعمل كان) أصيل أبو(منذر / المدعو أن المذكور أضاف , والمسكرات) الكوكائيين

بقصر ويقيم يعمل أصبح عبدا بن نواف بنت لولوه / الميرة من الخير زواج وبعد السعدون عقيل

لشخص المذكور هاتف بجهاز مخزنه صورة على عثر [سعود بن محمد بنت نورة / الميرة والدتها

واسعة علقات على منذر بأن المذكور بين حيث منذر / للمدعو بأنها أوضح ؟؟ الكراك مادة يدخن

 .  ]المخدرات معهن يتعاطى الميرات من بعدد



بن عبدا بن سعود بنت نورة / بالميرة الخاصة الصور من بعدد احتفظ انه أوضح -21

تخزين وحدة في عبدالرحمن  

ميموري فلش ) الفيصلية فندق في معا بتصويرهما مضاوي / الميرة شقيقتها قامت أن بعد (

بنقل المذكور وقام الجوال الهاتف جهاز خلل من للمذكور بإرسالها نورة / الميرة قامت أخرى وصور

دورها واعتاد المذكور عليهن تعرف لخريات صور ضمن) ميموري فلش (التخزين وحدة إلى ص

معهن الصور تبادل بعد بصورهن الحتفاظ  .

بنت نوره / للميرة صور) ميموري فلش (التخزين بوحدة المخزنة الصور تلك ضمن انه أفاد -22

وذلك هـ1430 عام بداية منذ بالعاطفية وصفها بعلقة بها ارتبط التي عبدالعزيز بن فهد بن سعود

أرقام وتبادل بالرياض الفيصليه بفندق عبدا بن سعود بنت نوره / الميرة لدى ـبها لقائه بعد

لدى ـبها المذكور لقاءات احد وفي هاتفيا يتواصلن وأصبحا بينهما فيما العلقة وتطورت هواتفهما

يشاهدها وأصبح بينهما فيما التواصل استمرار على اتفقا عبدا بن سعود بنت نوره / الميرة

وذلك المذكور يقيم حيث سعود بن محمد بنت نوره / الميرة قصر على تتردد كانت عندما المذكور

خطوبة فترة ذلك وكان مشاعل / الميرة وشقيقتها عبدا بن نواف بنت لولوه / للميرة زيارتها عند

كانت بأنها موضحا , عبدالعزيز بن مقرن بن منصور / المير على فهد بن سعود بنت نوره / الميرة

والديها قبل من ذلك على مجبرة كانت أنها إل منصور / المير من الزواج رغبتها عدم له تشكو  .

وسفرها مقرن بن منصور/ المير من فهد بن سعود بنت نوره / الميرة زواج بعد انه أفاد -23

أثناء صورها من عدد إليه وأرسلت معها هاتفي تواصل على كان العسل شهر لقضاء أمريكا إلى معه

أمريكا من عودتها وبعد) , بيري بلك (الهاتف خلل ومن اللكتروني البريد عبر بأمريكا وجودها فترة

مادة تعاطيا حينها , أيام ثلثة لمدة مؤقتا به تسكن كانت حيث الفيصليه فندق في المذكور ـبها التقى

معها أمضى أن بعد المذكور غادر ثم , كاملة الجنسية العملية معها ومارس والكراك الكوكائيين

 /الميرة بقصر) المذكور غرفه (ـبه الخاص بالسكن بمفردهما لقاءاتهما وتكررت , تقريبا ساعتين

الحشيش مادة تعاطيهما بعد كاملة الجنسية العملية معها مارس وقد سعود بن محمد بنت نورة  .

من العاطفي الرتباط من حدا بلغت فهد بن سعود بنت نورة / بالميرة علقته بأن أفاد -24

 (بإرسال قامت قد الميرة بأن بينهما العلقة تلك عمق على المذكور ودلل جانبها من وأيضا جانبه

لة ) الداخلية ملبسها احمر صندوق (داخل) سيف تعليقة بها الفضة من مصنوعة سلسلة (إلى إضاف

عامل من باستلمها المذكور يقوم ثم القصر سنترال إلى الخاص سائقها مع) كارتير ماركة اللون

ذلك وكان سعود بن محمد بنت نوره / الميرة بقصر الخاصة بغرفته الغراض بتلك واحتفظ السنترال

الحبوب – الكراك – الكوكائيين (بإرسال تقوم كانت كذلك , به العاطفي ارتباطها قوة على منها تعبيرا



يطلق مخدرة مادة من منه ماتطلبه بإرسال يقوم المذكور كان كما , سائقها مع للمذكور ) ألمهدئه

 (مبارك إسماعيل فهد/ المدعو من يوفره خام اصفر كوكائيين عن عبارة) شوقر براون (عليها

تركي بن عبدالعزيز / يدعى شخص مع علقة لها كانت حيث لغيره لجوئها عدم اجل من) موقوف

لة] شخصيته تحديد أو اسمه بقية المذكور ليعرف) [عزيز(يلقب (بـ الملقب بالشخص علقة إلى إضاف

أنفا إليه المشار) الدكتور  . 

عبدالعزيز بن فهد بن سعود بنت نورة / الميرة علقة فتور فترات يستغل كان انه أفاد -25

بالهروب إقناعها محاولة إلى دفعة ما بوالديها علقتها واضطراب مقرن بن منصور / المير بزوجها

احيانا ذلك على توافقه كانت بأنها موضحا , معين بلد تحديد دون معا والعيش المملكة خارج إلى معه

لة على وإجبارهما لحريتها وسحبهما بالشدة له تصفها والتي والديها معاملة من له تشكو حينما خاص

معه الزوجيه حياتها استقرار وعدم مقرن بن منصور/ المير من الزواج  .

يتنهي أن من وخشية فهد بن سعود بنت نورة / بالميرة علقته بقاء سبيل في انه أقر -26

تصوير ترتيب المذكور تعمد ,, الفترات بعض في علقتهما توقفت أن بعد لسيما العلقة تلك الميرة

جهاز كاميرا بواسطة علمها دون ـبها يجمعه فيديو تسجيل بواسطة فهد بن سعود بنت نورة / الميرة

لمكان الكاميرا عدسة موجها التسجيل حالة في الكاميرا بوضع قام حيث , به الخاص توب اللب

لة بها تستقبل التي الفيل في الرضي بالدور ) صالون (في جلوسها نواف بنت مشاعل / الميرة عاد

الخاصة المذكور غرفة بها التي الفيل نفس وهي صديقاتهما لولوه / الميرة وشقيقتها عبدا بن

على التسجيل باختبار المذكور قام وقد سعود بن محمد بنت نورة / الميرة قصر داخل) الثاني الدور(

فهد بن سعود بنت نورة / الميرة قدوم قبل) مبتغاة تحقيق من والتأكد التسجيل نجاح لضمان (نفسه

باستقبالها المذكور قام نورة / الميرة قدمت وحينما مسبقا معها المذكور له رتب موعد حسب إليه

بينهما اللقاء ذلك تسجيل وتم الكاميرا عدسة أمام به جلوسها رتب الذي المكان إلى بيدها ممسكا

بنت نورة / الميرة علمت التسجيل من النتهاء بعد انه زاعما , بتقبيلها المذكور قيام ييظهر كان الذي

التسجيل على اعتراضها دون علية الخرين اطلع عدم منه وطلبت بذلك فهد بن سعود  .

عبدالعزيز بن فهد بن سعود بنت نوره / الميرة مع هاتفيه محادثات تسجيل تعمد انه أقر -27

وقد منفردين لقاءاتهما أحداث لبعض ضمني وصف تضمنت والتي بينهما العلقة طبيعة و نوعية تصف

خارجية تخزين وحدة) ميموري فلش (في الوصف ذلك تتضمن بمحادثتين احتفظ  .

بن فهد بن سعود بنت نورة / الميرة تخص تقريبا صورة) 25 (بعدد احتفظ انه أفاد -28

الخاص) اللكتروني البريد (اليميل طريق عن إليه بإرسالها الميرة تقوم منها البعض كان عبدالعزيز

البلك (جهاز طرق عن إليه يأرسل ما إلى إضافة زواجها بعد هـ1429 عام بأمريكا وجودها أثناء به



أمريكا من عودتها بعد) بيري  .

سعود بنت نورة / بالميرة الخاصة والتصويرية الصوتية المواد بجميع بالحتفاظ قام انه أفاد -29

 (خارجية تخزين بوحدتين بينهما ) هاتفية محادثتين - الفيديو التسجيل - فوتغرافية صور ( فهد بن

والدته لدى هناك ـبها والحتفاظ سوريا إلى إحداها ببعث يقوم أن مقررا كان حيث) ميموري فلش

الميرة قيام حالة في وذلك فهد بن سعود بنت نوره / بالميرة علقته عمق يثبت ما بقاء لضمان

بينهما العلقة تلك أنكرت أو نهائيا به علقتها بإنهاء  . 

الخاصة الصور استغلل في يستخدمها سوف التي الكيفية عن بتوسع المذكور بمناقشة -30

؟؟ لها الفيديو وتسجيل الهاتفية للمحادثات بالضافة عبدالعزيز بن فهد بن سعود بنت نوره/ بالميرة

من المواد تلك بجمع القيام تعمد انه أوضح ميموري فلش في المواد تلك بتخزين قام أن بعد

رتب قد وانه فهد بن سعود بنت نورة / للميرة فوتغرافيه وصور فيديو وتسجيل هاتفيه محادثات

لم بآخرين سابقه علقات لها فهد بن سعود بنت نوره / الميرة بأن لمعرفته له وخطط المر لذلك

علقتها بأن صارحته عندما كذلك متقطعة فترات على به علقتها توقف تكرر وان لسيما معهم تستمر

إلى ) أشهر ستة (منذ المذكور دفع ما , زوجها من طلقها حصل وان حتى ذلك من أكثر تتعدى لن به

تسجيل) عليه القبض تاريخ من أشهر ثلثة (منذ بعمله قام ما آخر وكان المواد تلك تخزين على العمل

بنت نورة / الميرة بقصر المذكور بها يسكن التي الفيل) صالون (داخل بينهما جمع الذي الفيديو

بنت نورة / الميرة بأن المذكور شعر ما متى وتهديدها ابتزازها محاولة بقصد وذلك سعود بن محمد

علقتهما انكشاف حالة في العلقه تلك من تتنكر او نهائيا به علقتها بأنهاء تقوم قد فهد بن سعود

/المير والدها إلى المواد تلك بإرسال أو زوجها إلى المواد تلك بإرسال يقوم بان وذلك ذويها قبل من

لل زوجها من الطلق على ودفعها لجبارها عبدالعزيز بن فهد بن سعود من الميرة خشية مستغ

دديا كان انه المذكور أوضح كما , العتدال وشديد متدينا كونه والدها والتخطيط ـبها علقته في ج

من النفصال في رغبتها ذلك على شجعه وقد , زوجها من طلقها بعد البلد خارج معها للعيش

معها) والديها (أسرتها تعامل من وشكواها زوجها  . 

فلش (الخارجية التخزين وحدتي من بنسختين بالحتفاظ قيامة سبب عن المذكور بمناقشة -31

لة سوريا إلى مرسله بشحنه النسختين تلك إحدى بعث قرر) ميموري لل أخرى أغراض ضمن مخفي بد

الصوتيه المواد وتجميع فرز إلى ععمد انه أفاد ؟ سوريا إلى السفر أراد ما متى معه يحملها أن من

جمعه فيديو تسجيل – محادثتين – صور (فهد بن سعود بنت نورة / الميرة تخص التي والتصويرية

خارجية تخزين وحدة في مسبقا مخزنه) معها  

ميموري فلش ) ويضعها باستمرار بها يحتفظ كان (   



لة ) برقبته معلق وحدة في فهد بن سعود بنت نورة / الميرة يخص ما جميع بنقل قام حيث ( 

المتواجدة والدته قبل من لستلمها سوريا إلى إرساله بقصد) ميموري فلش (أخرى خارجية تخزين

ما وتنفيذ حاجته في كان ما متى إيجاده لضمان) زعمه حد على (محتوياته عن تعلم ل والتي هناك

يخصها شي بأي الحتفاظ في يرغب يكن لم وانه , سبب لي المملكة من خروجه حالة في له بيت

التي الخرى النسخة إرسال في الستعجال فضل وانه معه يحملها التي ميموري الفلش بنسخة

يحمله الذي ميموري الفلش ضياع خشية فهد بن سعود بنت نورة / الميرة يخص ما على تحتوي

إلى المرسلة الخرى النسخة وصول يضمن ولكي , ظرف لي غيره عليه يطلع أن أو باستمرار معه

والدته منه طلبتها أخرى أغراض ضمن بإخفائها المذكور قام شخص أي من بها العبث دون سوريا

إلى سفرة عند معه حمله عدم فضل لذلك) ريال4500 مبلغ - شاهي - ديجيتل كاميرا - عطور(

]حيالها اللزم واتخاذ التخزين وحدتي ضبط تم [ سوريا .

معه بها يحتفظ كان التي) ميموري الفلش (التخزين وحدة محتويات عن المذكور بمناقشة -32

به علقه على أخريات لفتيات وصور صور من يخصه بما الحتفاظ اعتاد انه أفاد ؟؟ مستمرة بصفه

فهد بن سعود بنت نوره / الميرة قيام وبعد) سوني نوع لبتوب (به الخاص اللي الحاسب جهاز في

لة عليها الغير اطلع من وخشية اللكتروني البريد عبر له صورها بعض بإرسال عبدالعزيز بن أن خاص

الصور جميع بنقل قام المذكور جهاز باستعارة احيانا تقوم كانت عبدا بن نواف بنت لولوه / الميرة

من إليه أرسلت ما منها الفتيات من عدد صور على تحتوي كانت أنها موضحا خارجية تخزين وحدة في

تعمد أخرى وصور) بيري البلك (جهاز ماسنجر خلل من أو اللكتروني البريد خلل من قبلهن

خاصة صور) 4 (بعدد احتفظ حيث , مختلفة أوضاع في بعضهن مع جمعته بنفسه تصويرها

وستن جده فندق في بها جمعته صورتين منها عبدالرحمن بن عبدا بن سعود بنت نورة / بالميرة

معا بتصويرهما عبدا بن سعود بنت مضاوي / الميرة شقيقتها قامت أن بعد هـ1429 عام نهاية

 /الميرة إليه أرسلتها قد كانتا الخيرتين الصورتين أما, إليه إرسالها ثم الجوال هاتفها جهاز كاميرا من

العام صيف اليونان إلى رحلتها أثناء الجوال الهاتف جهاز طريق عن عبدا بن سعود بنت نورة

كان فهد بن سعود بنت نورة / الميرة تخص تقريبا صورة) 25 (بعدد احتفظ كما , هـ1431الحالي

بأمريكا وجودها أثناء به الخاص اللكتروني البريد طريق عن إليه بإرسالها الميرة تقوم منها البعض

لة زواجها بعد هـ1429 عام من عودتها بعد) بيري البلك (جهاز طريق عن إليه يأرسل ما إلى إضاف

بقصر (يسكنها التي الخاصة الفيل في معها جمعه الذي الفيديو تسجيل إلى بالضافة , أمريكا

بنت لولوه / الميرة تخص بصور احتفظ كذلك) , عبدالعزيز بن سعود بن محمد بنت نوره / الميرة

مع أو بمفردها كانت بعضها) بيري البلك (الجوال طريق عن إليه أرسلتها سعود بن عبدا بن نواف

بنفسه قام كما والرياض أمريكا في وجودهم أثناء وأبنيها السعدون عقيل / المواطن زوجها



 /للميرة بصورة احتفظ كذلك , أمستردام في لهما مرافقته أثناء زوجها مع وأيضا بمفردها بتصويرها

جواله كاميرا بواسطة المذكور التقطها لولوه / الميرة شقيقتها مع عبدا بن نواف بنت مشاعل

لة , بالرياض والدتهما بقصر أصل من الجنسية سعودية – الفاسي خديجة / تدعى فتاه لصور إضاف

الجوال) بيري البلك(جهاز ماسنجر خاصية طريق عن إليه أرسلتها دائمة بصفة بالقاهرة تقيم مغربي

لة , محمد بن فيصل بن سلمان/ المير طريق عن المذكور عليها تعرف  /تدعى فتاه صورة إلى إضاف

لوالدته وصورتين) بوك الفيس (اللكتروني الموقع طريق عن المذكور عليها تعرف لمى  . 

إلى إضافة هاتفية ومحادثات صور تخزين من قصد قد يكون أن بإصرار المذكور نفى -33

)ميموري فلش (تخزين وحدة في فهد بن سعود بنت نورة / الميرة مع يجمعه فيديو تسجيل

أو تسليمه اجل من) المان زمن (مكتب طريق عن سوريا إلى جوية شحنة ضمن كشحنه وإرساله

ذلك على ودلل شخص لي وصوله عدم على حريصا كان وأنه سوريا في أخر طرف لي استلمه

وإبلغها سوريا في المتواجدة والدته مع تحدث بالرياض الشحن مكتب من الشحنة استلم فور بأنه

يخص خطئا شحنه تم) ميموري فلش ( يوجد بوالدته الخاصة) أنفا إليها المشار ( الغراض ضمن انه

بواسطة الشحنة تلك بإرسال قام قد انه مضيفا , عبدا بن نواف بن تركي/ المير يقصد) تركي(

عبدالعزيز بن سعود بن محمد بنت نورة / الميرة بقصر) معقب(يعمل الذي الحارثي احمد / المدعو

الحارثي احمد بتكليف قيامه وسبب المرسلة الغراض ضمن ميموري الفلش ذلك وجود عن يعلم ول

أوهم قد المذكور أن باسمه وتسجيلها الشحن لمكتب الشحنة بتسليم  

بن تركي/ المير لدى يعمل وانه ايرلندا في المملكة خارج آنذاك متواجد بأنه والدته على (كذب )

سوريا في إليها بالسفر والدته تلزمه ل حتى , دبلن في الشريفين الحرمين خادم بسفارة نواف  . 

عبدالعزيز بن مشعل بن محمد بنت مشاعل / الميرة على تعرف م2004 في انه أفاد -34

البديعة حي بالرياض الكائن منزلها إلى المذكور حضر عندما) 0555449601 (رقم الهاتف تستخدم

بن ناصر بن عبدا بن تركي/ المير من بدعوى عبدا بن نواف بن تركي/ المير برفقة مرات عدة

سيف بن منصور / المدعو حاضرا وكان والمسكرات المخدر الحشيش مادة تعاطوا حيث عبدالعزيز

ورفقاءه المذكور حضور تكرر التالي اليوم وفي) ذكر حسبما للدراسة لندن في حاليا يقيم (العساف

الحبوب إلى إضافة المسكرات الحشيش وتعاطوا مشعل بن محمد بنت مشاعل / الميرة منزل في

عملية معها ومارس الليلة تلك في رفقاءه انصرف أن بعد لديها المذكور وبقي) زنكس(ألمهدئه

الجنس معها مارس أشهر ثمانية لمدة بها علقته واستمرت هاتفيا يتواصلن وأصبحا ,, كاملة الجنس

/الميرة بأن موضحا إليه دعته كلما عليها يتردد كان حيث منزلها في ) تقريبا مرات 5 ( مرات عدة

توفر بأنها مضيفا بكثرة المخدر الحشيش وتتعاطى المسكرات مدمنه مشعل بن محمد بنت مشاعل

ليعرف – (الجنسية مصري – اشرف / المدعو الخاص سائقها طريق عن والمسكرات الحشيش مادة



المخدر الحشيش مادة ببيع يقوم اشرف / المدعو بأن مضيفا, الميرة كفالة على يعمل) هاتفه رقم

لل والمسكرات  ,منه المسكرات بشراء المذكور قام أن سبق وقد الميرة بقصر الدائمة إقامته مستغ

عبدالعزيز بن مشعل بن محمد بنت مشاعل / الميرة تخص صور بأي بالحتفاظ قيامة نافيا  .

 )متزوج (الجتماعية حالته بأن وجد الطرفية بالنهاية المذكور إقامة رخصة لبيانات بالرجوع -35

 (الجتماعية حالته تسجيل سبب عن المذكور وبسؤال ! أعزب لزال انه التحقيق لجهة تأكيده رغم

محمد بنت مشاعل / الميرة من متزوجا كان بأنه أقر ؟؟ ذلك إنكاره رغم إقامته بيانات في ) متزوج

بداية منذ) 0555449601 (رقم الهاتف تستخدم ) عاما38 العمر من تبلغ ( عبدالعزيز بن مشعل بن

يتردد ما كثيرا وأصبح بها علقته تطورت أن بعد انه موضحا , م2008 عام نهاية حتى م2005 عام

بن خالد بنت نوف / الميرة وابنتيها ذويها ـقبل من خاصة بها بعلقته للشتباه وتفاديا منزلها على

من تبلغ الجلوي منصور بن خالد بنت سلطانه / والميرة ) عاما 18 ( العمر من تبلغ الجلوي منصور

بمساعدة منها بطلب مشعل بن محمد بنت مشاعل / الميرة من المذكور زواج تم) عاما14 (العمر

عهود / الميرة كفالة على يعمل)هاتفه برقم ليحتفظ – (الجنسية مصري – مصطفى إيهاب / المدعو

أن إيهاب / المدعو من مشاعل / الميرة وطلبت) نسائي كوافير ( بمهنة عبدالعزيز بن ناصر بنت

عرفي زواج عقد وثيقة مصطفى إيهاب احضر وبالفعل مصر من عرفي زواج عقد نموذج لها يحضر

الجنسية سعودي - اسمه يتذكر ل ) أنكحه مأذون (شيخ قبل من الزواج عقد توثيق وتم مصر من

النكحه بدفتر العقد تسجيل وتم مصطفى إيهاب/ المدعو لدى معروف) هاتفه برقم ليحتفظ(

يعمل ( الجنسية سوداني - نور / المدعو : من كل الزواج عقد على شهد وقد الشيخ بذلك الخاص

)عبدالعزيز بن سعود بنت سلطانه / الميرة مشعل بن محمد بن مشاعل / الميرة والدة لدى

مخدرات قضية في سجنه سبق (مشاعل / الميرة لدى يعمل الجنسية مصري – اشرف / والمدعو

بن محمد بنت مشاعل / الميرة بواسطة المملكة الى وعاد م 2007 عام ترحيله وتم بالرياض

 –احمد / والمدعو) 0556627192 (رقم الهاتف يستخدم) محمد الى تغيراسمه بعد مشعل

 /الميرة : من كل الزواج عقد وقت حاضرا وكان , مشاعل / الميرة لدى يعمل - الجنسية سوداني

ناصر بن عبدا بن تركي/ المير ) أبيها من مشاعل / للميرة أختا (مشعل بن محمد بنت نورة

الميرة منزل في النكاح عقد كتابة تم وقد ) بالرضاع مشاعل / للميرة أختا ( حسين أمل / والمدعوة

متزوج الجتماعية حالته تسجيل سبب بأن المذكور أوضح وقد ) , البديعة حي (محمد بنت مشاعل/ 

وانه الرياض محكمة بسجلت الزواج عقد رقم بتسجيل قام الشيخ بأن القامة رخصة بيانات في

المذكور حاول) م2008 عام واحده طلقه (طلقها وبعد بالمحكمة الخاصة بالبيانات مسجل لزال

الميرة بقصر لقامته كانت منه طلقها أسباب بأن موضحا تحقيق يستطيع لم انه إل البيانات تلك إلغاء

بن سعود بنت نورة / بالميرة المذكور بعلقة مشاعل / الميرة وعلم سعود بن محمد بنت نورة/ 



أمل على لديها النكاح بعقد تحتفظ لزالت مشاعل/الميرة بأن المذكور أضاف كما , عبدالعزيز بن فهد

نوع - توب لب - آلي حاسب بجهاز (مشاعل / الميرة بمنزل يحتفظ لزال وانه , إليها المذكور رجوع

ملبسة بعض إلى إضافة) بالمذكور الخاص النكاح عقد من صورة – ديل  .

بن محمد بنت مشاعل / بالميرة زواجه عن يعرفون الذين الشخاص عن المذكور بمناقشة -36

لة بان أفاد ؟؟ عبدالعزيز بن مشعل ذلك بعد عرف والشهود الزواج عقد كتابة حضر من إلى إضاف

لل عبدالعزيز بن مشعل بن محمد بنت مشاعل / الميرة من بزواجه بنت سلطانه / الميرة : من ك

بن مشعل بن محمد بنت نوره / الميرة) محمد بنت مشاعل / الميرة والدة (عبدالعزيز بن سعود

سارة / الميرة سعود بن عبدا بن نواف بنت لولوه / الميرة) مشاعل / الميرة شقيقة (عبدالعزيز

بن نواف بن تركي / المير عبدالعزيز بن ناصر بنت غاليه / الميرة عبدالعزيز بن محمد بن بندر بنت

محمد بن فيصل بن سلمان / المير عبدالعزيز بن ناصر بن عبدا بن تركي/ المير سعود بن عبدا

الغا الدين سعد فاتن / المدعوة المذكور والدة إلى بالضافة عبدالعزيز بن سعود بن  . 

جلوي آل جلوي بن عبدا بنت غادة / الميرة على تعرف هـ1428 عام في انه أفاد -37

بن سعود بن عبدا بن نواف بن عبدالعزيز / المير برفقة الشرقية المنطقة إلى سافر عندما

لل يرافقهم سعود بن يوسف بن محمد / المير و عبدالعزيز  (الجيزاني ناصر باسم / المواطن من ك

 /والمواطن الشهراني خيرا عبدالعزيز / والمواطن ) الرياض سجون في مخدرات بقضية مسجون

نورة / بالميرة الخاصة بالفيل أقاموا حيث الشمري سويلم فهد / والمواطن الشهراني بخيت محمد

ارتبط الرحلة تلك وأثناء) السياحية الخليج قرية(بالخبر الواقعه عبدالعزيز بن سعود بن محمد بنت

 /الميرة وشقيقتها حضرت التي جلوي آل جلوي بن عبدا بنت غادة / الميرة مع محرمه بعلقة

عدة غادة / الميرة مع الجنس بممارسة المذكور قام خللها) أيام سبعه (لمدة معهم وأقامتا ساره

بأن موضحا) مسكرات - مهدئة حبوب - حشيش - كراك - كوكائيين (المخدرات جميعهم تعاطوا , مرات

وفر الحشيش مادة من) كيلوجرام5 (وبحوزته الرياض من رافقهم الذي الجيزاني باسم / المواطن

الكمية وترويج ببيع وقام الشرقية بالمنطقة ورفقائه المذكور وجود أثناء للتعاطي) كيلوجرام1 (منها

أثناء المسكرات بتوفير عبدالعزيز بن سعود بن يوسف بن محمد / المير قام كما , هناك المتبقية

صناديق 3 ( كميته ما بإدخال قام يوسف بن محمد / المير بأن موضحا الشرقية بالمنطقة وجودهم

فهد الملك جسر عبر المملكة إلى البحرين من ) المسكرات من  .

بن نواف بن عبدالعزيز / بالمير وعلقته الجيزاني باسم / المواطن عن المذكور بمناقشة -38

 /المير لدى يتواجد ما غالبا مخدرات تاجر الجيزاني باسم / المواطن بان أفاد ؟؟ سعود بن عبدا

الحشيش مادة وبيع ترويج في عبدالعزيز /بالمير علقته يستغل وكان عبدا بن نواف بن عبدالعزيز

ثم تقريبا عام لفترة لكزس نوع - عبدالعزيز / المير بأسم المسجلة الخاصة السيارة مستخدما المخدر



 /بالمير خاصة أخرى سيارة استعمال في استمر الجيزاني أن إل عبدالعزيز / المير من بشرائها قام

أفاد حسبما هـ1430 عام بداية عليه القبض تم حتى المخدرات وبيع ترويج في نواف بن عبدالعزيز

المذكور به  .

بمختلف السلحة جمع يهوى سعود بن عبدا بن نواف بن عبدالعزيز/ المير بأن أفاد -39

منها ذكر السلحة من عدد ويقتني أنواعها  :

يدوية قنبلة" 2 "عدد -  .

جلوك نوع مسدس" 2 "عدد -  .

شذقن سلح بندقية" 2 "عدد -  .

كلشنكوف رشاش سلح" 2"عدد -  .

ملم 9 مسدس -  .

خرازه بندقية -  .

ابومحالة ملم9 مسدس -  .

ديقر ديزرت نوع ملم 50 مسدس -  .

العتيبي مبارك / يدعى شخص من السلحة تلك بشراء يقوم نواف بن عبدالعزيز / المير وكان

المكنى عرض وقد عبدالعزيز بن سعود بن يزيد بن مشعل / المير مع مرافقا يعمل شرار أبو/ يكنى

يرغب لم عبدالعزيز/ المير أن إل قذيفتين مع ) جي بي أر (سلح عبدالعزيز/المير على شرار أبو

. بشرائها

عام منذ عبدالعزيز بن سعود بن محمد بنت نوره / الميرة بقصر ويقيم يعمل انه أفاد -40

لل منهم ذكر والمقيمين العاملين ومراقبة بمتابعة يقوم حيث هـ1419 من ك  :

الذي) 0506601160 (رقم الهاتف يستخدم الجنسية فلسطيني – أصيل أبو يكنى منذر / المدعو -

عبدا بن نواف بنت لولوه / الميرة ابنتها زواج بعد سعود بن محمد بنت نوره / الميرة بقصر أقام

لولوه / بالميرة الخاصة بالعمال منذر ويقوم هـ1427 عام السعدون فهد عقيل / المواطن من

يتعاطى وانه عاما عشرون منذ للسعدون مرافقا ذلك قبل كان منذر بأن موضحا , نواف بنت

له) منذر (أن المذكور عرف كما ) مسكرات – مهدئه حبوب – حشيش – كراك – كوكائيين (المخدرات

نافيا الميرات احد مزرعة في ماجنة حفلت لحضور المذكور دعى أن وسبق محرمه نسائية علقات



له منذر دعوة يلبي ولم الميرة بتلك معرفته  .

بقصر يقيم تقريبا ) عاما 65 (العمر من يبلغ الجنسية ي سور - ابوجورج يكنى نائل / المدعو -

القصر داخل محدد عمل لدية ليس ) , سنوات5 (منذ – سعود بن محمد بنت نورة / الميرة .

ملك على عسكري) 0531686300 (رقم الهاتف يستخدم – السبيعي عمر بن مقعد / المواطن -

الخاصة بالفيل القصر داخل ويقيم هـ1425 منذ القصر وأمن بحراسة مكلف الباحة منطقة أمارة

نوره / الميرة مع خاصا مرافقا الخيرة الونة في أصبح مقعد بأن موضحا بالقصر العاملين ببعض

 /الميرة بعلم) المسكرات- المخدر الحشيش مادة (يتعاطى وانه عبدالعزيز بن سعود بن محمد بنت

 /المير من الحشيش على ويحصل المسكرات شراء قيمة له توفر التي سعود بن محمد بنت نورة

نواف بن عبدالعزيز  .

من اثنان سائقين ) 3(عدد الحدائق بأعمال مكلفين اليمنية الجنسية من ) أشخاص 4 ( عدد -

 ,الفلبينية الجنسية من النظافة لخدمة) اشخاص 6(عدد الجنسية سعودي والخر السودانية الجنسية

الفلبينية الجنسية من طباخين) 2 (عدد , السودانيه الجنسية من القصر سنترال مسئولي) 2 (عدد

كهربائي عامل) 1(عدد نورة / الميرة قصر داخل النظافة لخدمات) نساء 4(عدد , والسودانية  .

يحتوي" بغرفته ضبط "سوني نوع المحمول اللي الحاسب جهاز إفراغات على بالطلع -41

اللي الحاسب جهاز بأن أفاد ؟؟ له استخدامه وطبيعة محتوياته عن وبمناقشته لشخاص صور على

للتواصل) بوك الفيس (موقع إلى الدخول في ويستخدمه بغرفته به يحتفظ وكان يخصه سوني نوع

الكتروني البريد فتح إلى إضافة الغنائية المواقع إلى والدخول الجنسين من أصدقائه من آخرين مع

خلل من عليهم يتعرف ومن بأصدقائه الخاصة الصور من كبيرة بمجموعة احتفظ وأنه به الخاص

 /للميرة صورة المذكور بها يحتفظ كان التي الصور تلك ضمن ومن اللكترونية المحادثات مواقع

تظهر صورة) - بوك الفيس (موقع من مسحوبه عبدالعزيز بن سعود بن ماجد بن منصور بنت جوهرة

 /بالمير الخاصة بالفيل لها المذكور تعاطي أثناء الحشيش ومادة المهدئة والحبوب للمسكرات عبوات

 /بالمير خاص ملم9 مسدس سلح يحمل المذكور تظهر صورة - عبدالعزيز بن نواف بن تركي

الحشيش مادة يتعاطيان نواف بن عبدالعزيز / المير مع للمذكور صورة - نواف بن عبدالعزيز

تظهر صور مجموعة - المسكر شراب عبوة بيده يحمل نواف بن تركي / للمير صورة - والمسكرات

إلى رحلتهم أثناء المذكور يرافقهم السعدون عقيل / وزوجها عبدا بن نواف بنت لولوه / الميرة

الفيس (موقع ومن النترنت من الكترونية مواقع من مسحوبة خليعة نسائية صور ومجموعة هولندا

 -المملكة خارج الخمور لبيع محل داخل) موقوف (مبارك إسماعيل فهد/ للموطن صور) - بوك

 -سعود بن محمد بن فيصل بن سلطان / المير زواج حفلة في المراء لبعض الصور من مجموعة



 ,,محمد بن فيصل بن سلمان / المير صورة - سعود بن عبدا بن متعب بن سعود / للمير صورة

الخاص اللي الحاسب استخدام اعتادت عبدا بن نواف بنت لولوه / الميرة بأن المذكور أضاف كما

. بالمذكور

نوع جوال ذاكرة محتويات إفراغ على بالطلع -42  (GP) [ بغرفته ضبطت على تحتوي [

نوع إضافية بذاكرة يحتفظ بأنه أفاد ؟ محتوياتها عن وبمناقشته الجنسين من لشخاص صور  gp
على الذاكرة تلك تحتوي) اللون حمراء حقيبة (في الخاصة أغراضه ضمن بغرفته الجوال الهاتف لجهاز

لخطيبته صورة) - سوريا في تقيم (الدين سعد فاتن / المدعوة لوالدته وصورة للمذكور صور

نواف بن تركي / للمير صور ومجموعة) سوريا في تقيم ( الدين سعد هشام بنت دعاء / المدعوة

 -عبدا بن نواف بن عبدالعزيز / للمير صورة - محمد بن فيصل بن سلمان / والمير عبدا بن

ورفيقهم عبدالعزيز / المير وشقيقة عبدا بن نواف بن تركي / بالمير المذكور تجمع صورة

 /للمواطن صورة - م2006 عام بيروت إلى رحلتهم أثناء العسيلن عبدالرحمن ماجد / المواطن

الصور بتلك احتفظ انه موضحا) , عبدا بن نواف بن تركي / المير وكيل ( العويس سعيد بندر

السابق من يستخدمه كان جوال لهاتف الضافية بالذاكرة  .

كانون (نوع كاميرا محتويات عن بمناقشته -43 - (sd 32 أفاد ؟؟] بغرفته ضبطت [ميغا

الجنسية سعودي – المحسن احمد تركي / المدعو أصدقائه احد تخص بالكاميرا الخاصة الذاكرة بأن

منها حدد الصور من مجموعة على تحتوي لديه بها الحتفاظ المذكور من طلب يمني أصل من

وصوره المحسن تركي / المدعو والد تخص صوره المذكور عليهم تعرف لشخاص صور المذكور

الشرقية بالمنطقة المسلحة بالقوات ضابط يعمل – عبدالعزيز بن سعود بن يوسف بن محمد / للمير

سويد / يدعى احدهما عبدا بن نواف بن عبدالعزيز/ المير رفقاء من شخصين تجمع صوره– 

الشهراني عوض فيصل / المواطن صورة – الجنسية سعوديي – تيفا / يدعى والخر] مخدرات تاجر[

قضية اثر على الرياض سجون في مسجون [الجنسية سوداني – نور خالد / يدعى لشخص صورة– 

بن محمد بن سعود / للمير مرافقته اثناء هـ1428 عام بجده العروس درة منتجع في نار إطلق

بن عبدا بن خالد بن فيصل / للمير صور مجموعة] – المذكور أفاد حسبما عبدالعزيز بن مشعل

عبدالعزيز بن سعود بن عبدا بن نواف بن عبدالعزيز / للمير صوره – عبدالعزيز بن سعود  . 

كان أين والى بالرياض الدولي خالد الملك بمطار عليه القبض ظروف عن المذكور بمناقشة -44

خالد الملك بمطار عليه القبض تم انه أفاد ؟؟ معه يحملها كان التي الغراض هي وما متوجها

 /المواطن وزجها سعود بن عبدا بن نواف بنت لولوه / للميرة مرافقته أثناء بالرياض الدولي

وكان نواف بنت لولوه / الميرة من بدعوى السياحة لغرض بيروت إلى متوجهين السعدون فهد عقيل

حاسب جهاز معه يحمل كان كذلك وأحذيته الخاصة ملبسه على تحتوي سفر حقيبة معه يحمل حينها



تم) [ريال وخمسمائة ألف عشر إحدى (قدره ومبلغ) بيري بلك (نوع جوال وهاتف) باد آي (نوع آلي

]حيالها الجراءات واتخاذ أليها المشار العيان ضبط  .

الخاصة بغرفته بها والحتفاظ حملها عدم اعتاد التي الغراض عن المذكور بمناقشة -45

الفلل بأحد الخاصة غرفته في إغراضه بجميع يحتفظ انه أفاد ؟؟ سفره أثناء آخرين لدى أوحفظها

التالي النحو على وهي سعود بن محمد بنت نوره / الميرة قصر داخل  :

لونها) المجوهرات لتخزين ( الحجم صغيرة حقيبة -  

عبارة المذكور تخص إكسسوارات بداخلها ( أحمر )  

سيف شكل على تعليقه عن عبارة السلسل تلك احد" سلسل "رقبة تعليقات -ساعات - خواتم : عن

عبدالعزيز بن فهد بن سعود بنت نورة / الميرة من له مرسله كانت  .

سعود بنت نورة / الميرة تخص داخلية ملبس بداخله يوجد" كارتير " ماركة اللون احمر صندوق -

علقتهما انقطاع فترة بعد للمذكور أرسلتها عبدالعزيز بن فهد بن  .

من وفارغ موجهه غير خطاب) 1 (عدد منها الوراق من مجموعة بداخلها اللون سوداء حقيبة -

)1 (وعدد المير بعلم سعود بن عبدا بن نواف بن تركي / المير بأسم ومختوم موقع الكتابة

 (عدد عبدا بن نواف بن عبدالعزيز/المير من ومختوم موقع الكتابة من وفارغ موجهه غير خطاب

يتم الخطابات تلك بأن موضحا , سعود بن عبدا بن نواف بنت مشاعل / الميرة بأسم خطاب) 1

كتفويض طارئ ظرف لي تحريرها لغرض المملكة خارج سفرهم أثناء المذكور لدى بها الحتفاظ

عنهم له وكالة عمل أو الملكي الديوان من تخصهم أمول لستلم  . 

اللزمة الجراءات واتخاذ ضبطه تم.[ المذكور يخص سوني نوع ) توب لب ( آلي حاسب جهاز -

]حياله  

بالمذكور خاص دفتر -  .

سوريا في خطوبته حفلة أثناء للمذكور صور - .

)القامة رخصة – السفر جواز (للمذكور رسمية وثائق من صورة -  . 

عبدا بن نواف بن تركي/ المير يخص احمر لون ) فراري فيرتو ( نوع جوال جهاز -  .

المذكور تخص وأحذية ملبس -  .



من قدومه عند للمملكة المذكور ادخلها) خليعة صور(تحمل المنيبولي اللعب كروت من مجموعة -

 /المواطن وزوجها عبدا بن نواف بنت لولوه / الميرة برفقة الهولندية الجوية الخطوط عبر هولندا

السعدون فهد عقيل .

/ب/م المصدر لسيطرة الخاضعة (الجوال بهاتفه المخزنة الرقام عن المذكور بمناقشة -46

بالتي أفاد ؟)37  :

سعود بن عبدا بن نواف بن تركي/ المير يخص) 0500499999 – 0505410888 (الرقم -

.

هاتفين يستخدم - الرياض يسكن – العويس بسام / المواطن يخص) , 0505188856 (الرقم -

بن تركي / المير على العويس تعرف وقد 0551896875 ورقم 0555188856 برقم آخرين

 /المدعو سعود بن محمد بنت نورة / الميرة مستشار طريق عن م2004 عام عبدا بن نواف

لل العويس عمل ذلك وبعد الجنسية مصري – عفيفي خالد في عبدا بن نواف بن تركي / للمير وكي

العويس قيام اكتشف إن بعد وكالته أنهى الذي نواف بن تركي / للمير تجارية مؤسسة إدارة

سعود بن محمد بنت نورة/الميرة لصالح يعمل العويس أصبح ذلك وبعد , المؤسسة بأموال بالتلعب

تلك وفي , سعود بن محمد بنت نورة / الميرة بأسم ] والتوزيع للعلم تاله مؤسسة [فتح حيث

لحدى موجه خطاب تزوير قضية في العويس بسام على القبض تم ) 2009 – 2008 ( الفترة

عبدالعزيز بن نايف/ المير الداخلية وزير الثاني النائب مكتب من صادر أراضي بتطبيق يتعلق الوزارات

 )سعود ( إلى اسمه بتغيير قام السجن من خروجه وبعد) أشهر ثلثة ( لمدة سجنه وتم" ا حفظة"

0551896875 الرقم يستخدم العويس بأن موضحا محمد بنت نورة / الميرة مع بالعمل واستمر

سعود بن محمد بنت نورة / الميرة مع تعاملته في .

احدهما شخصين بإحضار العويس بسام/ المدعو قام هـ1431 العام منتصف في انه أفاد -47

يدعى الميرة لدى يعمل شخص يرافقهما - أسمائهما ليعرف – الجنسية مصري والخر سعودي

بن محمد بنت نورة / الميرة اسم لستغلل) الديني اللتزام ( هيئة عليهما - الجنسية إثيوبي ) أيمن(

 (مقابل المملكة خارج إلى دفعات على) دولر 50,000,000 ( قدرة مبلغ لخراج سعود

الميرة قصر إلى حضرا قد الشخصين أولئك بأن مضيفا) دولر1,000,000(لكل) ريال200,000

تقوم لم نوره / الميرة بان موضحا الفترة تلك في بالرياض المملكة بفندق ييقيمان كانا وأنهما مرتين

موظفا كان انه ) العويس ( عن إفاداته في المذكور استطرد كما) , علمه حد على (المر ذلك بإتمام

العويس خروج وبعد, التزوير قضية في سجنه بسبب عمله من فصله وتم السعودية بالخطوط يعمل

أموال غسيل عمليات يدير العويس بان المذكور ويعتقد ثريا أصبح السجن من .



من مع بها قام التي الجنسية للممارسات صوتي أو تصويري تسجيل بأي قيامة المذكور نفى -48

عليهن تعرف  .

 

 


