
 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية  األسم  عدد

1 
NOORUDDEEN  AMBALAVAN 

KULAP 
 سنة28 ترويج املخدرات 20/26/2268 6882260882 6882260882 اهلند

اإلدارة العامة 
 لسجن جدة

2 ABDULRAZZAK  KOLAKKADAN  اإلدارة العامة  سنة  28 ترويج املخدرات 20/26/2268 6882260882 6882260882 اهلند
 لسجن جدة

3 ABOOBAKER  ZAINUDHEEN  سنة  06 ترويج املخدرات 20/26/2268 6882260886 6882260886 اهلند 
اإلدارة العامة 
 لسجن جدة

4 
MOHAMEDALI  

KALAMVALAPPIL  
 سنة  28 املخدراتترويج  26/22/2268 6882260206 6882260206 اهلند

اإلدارة العامة 
 لسجن جدة

5 SHAIK BADAR QUADRI  سنة  8 ترويج املخدرات 22/22/2200 0022220866 0022220866 اهلند 
اإلدارة العامة 
 لسجن جدة

اإلدارة العامة  سنة  62 خمدرات 62/22/2200 0082272272 0082272272 اهلند شيراق سانيل سانيل هندي  6
 لسجن جدة

7 
NOORUDDEEN  AMBALAVAN 

KULAP 
 سنة28 ترويج املخدرات 20/26/2268 6882260882 6882260882 اهلند

اإلدارة العامة 
 لسجن جدة

8 ABDULRAZZAK  KOLAKKADAN  سنة  28 ترويج املخدرات 20/26/2268 6882260882 6882260882 اهلند 
اإلدارة العامة 
 لسجن جدة

9 ABOOBAKER  ZAINUDHEEN  اإلدارة العامة  سنة  06 ترويج املخدرات 20/26/2268 6882260886 6882260886 اهلند
 لسجن جدة

11 
MOHAMEDALI  

KALAMVALAPPIL  
 سنة  28 ترويج املخدرات 26/22/2268 6882260206 6882260206 اهلند

اإلدارة العامة 
mejh لسجن جدة
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 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية  األسم  عدد

11 SHAIK BADAR QUADRI  سنة  8 ترويج املخدرات 22/22/2200 0022220866 0022220866 اهلند 
اإلدارة العامة 
 لسجن جدة

 سنة  62 خمدرات 62/22/2200 0082272272 0082272272 اهلند شيراق سانيل سانيل هندي  12
اإلدارة العامة 
 لسجن جدة

 الدمام سنوات 0سجن  تهريب اخلمور 2208/28/60 2419354112 3853211737 اهلند صديق باجغندي قادر 13

 تهريب خمدرات هـM2882722 60/2/2208 0880822088 اهلند رامانديب سينغ جاسفيندير 14

سجنه اثنيت عشر 
سنة وجلده ألف 
جلدة وتغرميه 
 مائة ألف ريال

 األحساء

 تهريب خمدرات هـZ0807027 60/2/2208 0880822082 اهلند موهيندر سينغ جرديف سينغ 15

اثنيت عشر سجنه 
سنة وجلده ألف 
جلدة وتغرميه 
 مائة ألف ريال

 األحساء

16 ABDUL JABBAR  2سنة  2 ترويج املخدرات 22/22/2208 0822622722 0822622722 اهلند  
اإلدارة العامة 
 لسجن جدة

17 
JALEESH AHMAD JAMEEL 

AHMAD  
 28/28/2208 0822222207 0822222207 اهلند

تهريب 
 املخدرات

  سنة 28
اإلدارة العامة 
 لسجن جدة

 66/27/2208 0882222268 0882222268 اهلند عابد عثمان محي الدين كنهاني  18
تهريب 
 املخدرات

 سنة  28
اإلدارة العامة 
 لسجن جدة

19 MANAF  MOIDU  تهريب  20/20/2207 0780222220 0780222220 اهلند
 املخدرات

اإلدارة العامة  سنة  22
mejh لسجن جدة
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 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية  األسم  عدد

 2338E+12 2207/20/22 3953111628 اهلند بالجيندر سينغ دالجيت سينغ 21
تعاطي وبيع 
 املواد املخدرة

سجن سنة وستة 
 اشهر

 الدمام

 1439/19/12 2415675954 3953112271 اهلند شناص بيلذي شثنبر مبل 21
بيع املواد 
 املخدرة

سجن سنة وستة 
 اشهر

 الدمام

 1439/19/18 2379214675 3953112354 اهلند راج كومار كاميري الل 22

حيازة وتعاطي 
وبيع املواد 

 املخدرة

سجن سنة 
 ونصف

 الدمام

 1439/11/11 2433948419 3953112391 اهلند غورديب سينغ جسفيندر سينغ 23

حيازة وتعاطي 
وبيع املواد 

 املخدرة
 الدمام سجن سنتني

 الدمام سجن سنة رشوة 1439/11/27 2141111611 3953112776 اهلند نافع خان نور خان 24
 الدمام اشهر 8سجن  تهريب اخلمور 2207/22/28 2452131152 3953211151 اهلند فيجيا كومار كريشنا على 25
 الدمام سجن سنة تزوير 1439/12/14 2297823862 3953211288 اهلند هاريس فاليا فيتيل محمد 26

 1439/11/15 2325168827 3953311656 اهلند بريت بال سوخ ديف سينغ 27
بيع املواد 
 املخدرة

 الدمام سجن سنة

 1439/11/15 2413921717 3953311684 اهلند سوكجيندر سينغ ساندو بهوبيندر 28
بيع املواد 
 املخدرة

 الدمام سجن سنة

 تهريب مخور هـ28/8/2207 6227288 0780822088 اهلند أجي ناريان شينتا 29

ملدة سنة سجنه 
فاشق اجلنائي 

والشق اجلمركي 
سجنه سنة وغرامة 

mejh االحساء
ara
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.co

m
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 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية  األسم  عدد
مالية قدرها 

سبعمائة ومخس 
وتسعون ألف 

  -ريال )نهائي
متبقي استحصال 

 الغرامة(
 األحساء سجنه عشرة أشهر ترويج اخلمور هـ2/7/1439 2195312119 3953511982 اهلند نارسيمهارودريغو 31

 هـ62/2/2207 بطاقة بديلة 2 0780822602 اهلند سوكهجيندرسنغ موال سينغ 31
تهريب املؤثرات 

 العقلية
قتله تعزيرًا ) 
 األحساء حكم ابتدائي(

 تصنيع اخلمور هـ22/11/1441 2241212775 3953511581 اهلند شيش كابليالنشاندران 32
سجنه سنة 

 ونصف
 األحساء

 تهريب اخلمور هـ9/11/1439 2421121433 3953511582 اهلند مهنن بلي مسكرن بلي 33
سجنه سنة 

وتغرميه عشرة 
 آالف ريال

 األحساء

 تهريب خمدرات هـ8/22/2207 2828062227 0780822267 اهلند رانجيتسينغكولديبسينغ 34

سجنه مخسة 
عشر سنة وجلده 
مثامنائة جلدة 
وتغرميه مائة 

 ألف ريال

 األحساء

 1439/11/15 245313373 3953611253 اهلند حاجي كومار شاداسيفان ناير 35
تصنيع وترويج 

 اخلمور
mejh الدمام اشهر 22سجن 
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 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية  األسم  عدد

 1439/17/15 2443393992 3953711446 اهلند ال سكير عبدول سالم 36
شرب اخلمر 

 والسرقة
 الدمام سجن سنتني

 1439/17/15 2195879198 3953711488 اهلند نهاب بلبت يوتف 37
شرب اخلمر 

 والسرقة
 الدمام سجن سنتني

 1439/9/22 2697339 3961311682 اهلند مانديب شرما جيندر بول  38
نقل احلبوب 
 احملظوره 

 2سنوات و 0
 اشهر 

 سجن اخلرج 

39 ANIS IQBAL  سنة   6 خمالفة تعليمات 22/27/2207 0726222220 0726222220 اهلند 
اإلدارة العامة 
 لسجن جدة

41 
AL AMEEN CHANTHULLY 

MUHAMMED KOYA  
 سنة  28 ترويج املخدرات 20/22/2207 0782220060 0782220060 اهلند

اإلدارة العامة 
 لسجن جدة

41 ASGAR ALI SHAIK  سنة 6 ترويج املخدرات 20/20/2207 0782222288 0782222288 اهلند 
اإلدارة العامة 
 لسجن جدة

سجن سنة  دعارة 1441/2/26 2415764155 4153111465 اهلند نور جحا بغم خان 42
 ومثانية اشهر

 الدمام

 1441/12/12 2286464942 4153111553 اهلند مصطفى كونهي محمد تائيل 43
حيازة مخور 
 الدمام اشهر 22سجن  بقصد الرتويج

 الدمام اشهر 22سجن  ترويج اخلمور 1441/13/17 232361111 4153111614 اهلند صديق راجا صديق 44

 1441/13/17 2439331386 4153111615 اهلند محمد نوشد جمال 45
حيازة وترويج 

 الدمام سجن سنتني اخلمور

 1441/14/17 2415564192 4153111757 اهلند ستيفن ميشيل 46
حيازة وتصنيع 

 اخلمور
mejh الدمام سجن سنة
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 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية  األسم  عدد

 1441/14/17 2345131757 4153111758 اهلند جوستين شيناتامبي شيناتامبي 47
حيازة وتصنيع 

 اخلمور
 الدمام سجن سنة

 1441/14/18 2399219184 4153111853 اهلند سري نيفلي باداال موتينا 48
شرب وحيازة 

 مخور
سجن سنة و ستة 

 اشهر
 الدمام

 1441/14/12 2211712564 4153111921 اهلند تانكابان مانو هاران 49
حيازة وشرب 
 وترويج اخلمور

 الدمام سجن ستة اشهر

 الدمام سجن سنتني تصنيع مخور 1441/14/18 2328962168 4153111935 اهلند فرجاسي اناندان 51

 1441/14/18 2361971639 4153111936 اهلند شاهير كاتوبراسل كونها 51
تصنيع وترويج 

 اخلمور
 الدمام سجن سنتني

 1441/14/22 2434142432 4153111944 اهلند اسلم علي اكبر 52
حيازة وترويج 

 الدمام اشهر 22سجن  اخلمور

 1441/14/22 2424895767 4153111945 اهلند رذيشكمار راجندران بهاسكاران 53
حيازة وترويج 

 اخلمور
 الدمام اشهر 22سجن 

 1441/15/21 2415791845 4153111141 اهلند كينادب بابو ناريانان 54
حيازة وتصنيع 
 وترويح اخلمور

 الدمام سجن سنتني

 1441/15/21 2424731238 4153111142 اهلند سلفيكر علي ثالبيل 55
حيازة وترويج 

 اخلمور
 الدمام سجن سنتني

 1441/15/17 2454117648 4153111223 اهلند فرقان بسايتي محمد ارفان 56

مثريي الشغب 
واالعتداء واتالف 

 املمتلكات
 الدمام سجن سنتني

mejh
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 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية  األسم  عدد

 1441/15/17 2452872417 4153111224 اهلند جافيد قزي يونس 57

مثريي الشغب 
عتداء واتالف واال

 املمتلكات
 الدمام سجن سنتني

 1441/15/17 2351476311 4153111226 اهلند محمد لطيف احمد بادود 58

مثريي الشغب 
واالعتداء واتالف 

 املمتلكات
 الدمام سجن سنتني

 1441/15/22 2394114117 4153111231 اهلند ساروك مني خان 59

مثريي الشغب 
واالعتداء واتالف 

 املمتلكات
 الدمام سنتني سجن

 1441/16/12 2414512349 4153111269 اهلند كيشور سيني غوكل رام 61
حيازة مخور 
 بقصد الرتويج

 الدمام سنوات 7سجن 

 1441/15/17 2385541436 4153111317 اهلند توتان دياسن بابوالل 61

مثريي الشغب 
واالعتداء واتالف 

 املمتلكات
 الدمام سجن سنتني

 1441/15/17 2354767192 4153111345 اهلند بهارتي فيندهياشالسانتوش  62

مثريي الشغب 
واالعتداء واتالف 

 املمتلكات
 الدمام سجن سنتني

 الدمام سجن سنة رشوة وتزوير 1441/15/23 2422116359 4153111355 اهلند تيجومون جوب تهومس 63
 الدمام اشهر 8سجن  تهريب اخلمور 1441/15/16 2417191457 4153111398 اهلند سرث بليبر فن هريداس 64
mejh الدمام اشهر 8سجن  تهريب اخلمور 1441/15/25 2458725237 4153111442 اهلند راييس فايل بيديكيل 65
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 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية  األسم  عدد

 1441/16/13 2417688611 4153111519 اهلند شيرهان شيرهان كوزين 66
شرب وحيازة 

 مخور
 الدمام اشهر 8سجن 

 الدمام سجن مسنني تهريب اخلمور 1441/16/17 4528712311 4153111656 اهلند شهاز تهوبل سبير 67
 الدمام سنوات 0سجن  ترويج اخلمور 2222/22/22 2319199426 4153111744 اهلند سوفيش كومار براساد 68

 1441/16/13 3145519111 4153111771 اهلند نصير الدين محمد 69
استعمال حمرر 
 الدمام سجن سنة مزور بسوء قصد

 الدمام سجن سنة تزوير 1441/17/11 2444821471 4153111896 اهلند محمد فهيم محمد نسيم 71

 1441/17/25 2385648164 4153111977 اهلند سيد اناندهام اروموغام 71
خمالفة امن 

 الدمام يوما 42 احلدود

 1441/17/25 2419728353 4153111979 اهلند راجيش عاروموغام  عاروموغام 72
خمالفة امن 

 احلدود
 الدمام يوما26حمكوم  

 1441/17/26 2261776477 4153111991 اهلند جيتو ليفيستو 73
خمالفة امن 

 احلدود
 الدمام ستون يوما

 الدمام سنوات 8سجن  تهريب اخلمور 1441/17/21 4575511964 4153112111 اهلند جيسون كنان تهوماس 74

 1441/17/21 2351686684 4153112157 اهلند نيهاس نثار نيهاس 75
شرب وحيازة 

 مخور
 الدمام سجن سنتني

 1441/17/15 2449657457 4153112162 اهلند محمد فيروز نذير 76
شرب وحيازة 

 الدمام سجن سنة مخور

 1441/17/15 2311612981 4153112163 اهلند سريجيت جاتدهارن جانجدهارن 77
شرب وحيازة 

 مخور
mejh الدمام سجن سنة

ara
lja

ze
era

.co
m

سري للغایة



 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية األسم عدد

415311211724522718111441/12/13 اهلندونسيت رايبن رايبن78
خمالفة نظام امن 

 احلدود
 الدمام يزم 72سجن 

415311211824555828881441/12/13 اهلندفرانسيس ديوا سهايم79
خمالفة نظام امن 

 احلدود
 الدمام يوم 28سجن 

415311211924522717681441/12/13 اهلندمنيكندان شيلدوري سيلوم81
خمالفة نظام امن 

 احلدود
 الدمام يوم 28سجن 

415311211124114211281441/12/13 اهلندساهايا انتو راجال ماتياس81
خمالفة نظام امن 

 الدمام يوم 28سجن  احلدود

415311211124114198491441/12/13 اهلندديفاساهايام انجالوس روبان82
 
 

 الدمام سجن سنتني

415311211824285211641441/17/28 اهلندهاني اتاش كنارة فيلل83
خمالفة نظام امن 

 احلدود
 الدمام اشهر 2سجن 

415311212624218687511439/11/12 اهلندوينيش اليكس84
خمالفة نظام امن 

 احلدود
 الدمام يوم 72سجن 

415311212822397911541439/12/11 اهلندميشيل ارولجيا ابوروسي 85
 
 

 الدمام سجن سنتني

415311212922133154981439/12/11 اهلندجيسو انتوني86
خمالفة نظام امن 

 احلدود
 الدمام يوم 28سجن 

415311213122693176211439/11/12 اهلندرايموند انتوني87
خمالفة نظام امن 

 احلدود
mejh الدمام يوم 28سجن 
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عملية أمنية

هجوم مسلح



 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية األسم عدد

415311215822869177261441/14/12 اهلندناغاريشنان ناغار اتينام ناغار88
خمالفة نظام امن 

 احلدود
 الدمام يوم 62سجن 

415311221123123619221441/18/16 اهلنددهارم رابيعا89
حيازة مخور 
 بقصد الرتويج

سجن سنة وستة 
 اشهر

 الدمام

41531122199111439831441/18/15 اهلندكومار كوتيانديارسا 91
خمالفة نظام امن 

 احلدود
 الدمام يوم 28سجن 

41531122219215416941441/18/15 اهلندمورقب انديان كاتان91
خمالفة نظام امن 

 الدمام يوم 28سجن  احلدود

41531122218813566711441/18/15 اهلندبرابو سيكر92
نظام امن خمالفة 

 احلدود
 الدمام يوم 28سجن 

41531122229115434851441/18/15 اهلندانبوفاليان93
خمالفة نظام امن 

 احلدود
 الدمام يوم 28سجن 

415311226521911325371441/18/27 اهلندراجان ال94
خمالفة امن 

 احلدود
 الدمام (يوما62سجنة )

415311226624151621981441/18/27 اهلندربيون بابو لينديما95
خمالفة امن 

 الدمام (يوما62سجنه ) احلدود

415311226723153814711441/18/27 اهلند اروكسي روبستان فيناس96
خمالفة امن 

 احلدود
 الدمام (يوما62سجنه )

415311226822534377151441/18/27 اهلندسيالن بير كمانس97
خمالفة امن 

 احلدود
mejh الدمام (يوما62سجنه)
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 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية األسم عدد

 تهريب اخلمور 415311228523394618211441/18/21 اهلندسوبير اليارو كونجو98
سجن سنة وستة 

 اشهر
 الدمام

 الدمام سجن سنة تهريب اخلمور 415311239323195938571441/18/23 اهلندشاجي كومار باال99
 الدمام سجن سنتني ترويج اخلمور415311242324315716511441/18/28 اهلندحري كومار كرشنن ناير111
 الدمام سجن سنة رشوة415311248724387352171441/19/16 اهلندبشير اركاثوند يييل نور الدين111

415311263622826158521441/19/28 اهلندهيرا الل ساين112
تصنيع وترويج 

 الدمام سجن سنة اخلمور

 الدمام سجن سنة تصنيع مخور415311265145217465481441/19/28 اهلندكومار سانور مالموكيش 113

 415311271524285547252222/22/27 اهلندمحمد شاه نواز منان114
بيع املواد 
 الدمام سجن سنتني املخدرة

 الدمام سجن سنتني اخلمرحيازة 415311275224316223871441/11/19 اهلندراحل عيالبالتهر راجهاكرشن115

415311277131511387541441/11/17 اهلندسوناج بوليجارام سليمان116
ترويج وشرب 

 الدمام سجن سنة اخلمر

415311277246127547661441/11/17 اهلندرينيز رحيم117
ترويج وشرب 

 اخلمر
 الدمام سجن سنتني

 الدمام سجن سنة تهريب اخلمور415311281223994961211441/11/26 اهلندشهاب الدين ناراكودان فيران كوتي118
 الدمام سجن سنة حيازة اخلمر 415311283724581647772222/22/68 اهلندشانيش تانوتو كندي119

 415311297624285211642222/20/22 اهلندهاني اتاش كناره فيلل111
حيازة خمدرات 
 الدمام اشهر 2سجن  بقصد االستخدام

mejh الدمام سجن سنتني تهريب اخلمور 415311316443627479922222/22/22 اهلندسينج جوربريت111
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هجوم مسلح



 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية األسم عدد

 415311311824242315282222/26/28 اهلنديونس بالط كو ياكوتي112
خمالفة نظام امن 

 احلدود
سجنة ملدة 

 شهر28
 الدمام

 الدمام سجن سنة تهريب اخلمور 415311312424617563112222/26/22 اهلندبدر الدين سبير ابراهيم113

 415311319824312649412222/22/62 اهلندراجيش ثانكاموني114
شرب وحيازة 
 وترويج اخلمور

 الدمام سجن سنة

 الدمام سجن سنة عملية أمنية415321113722634947711439/12/14 اهلندمحمد قدير باشا115
 الدمام سجن سنة ترويج املخدرات415321115524236589511441/11/12 اهلندمنغلجيت بلوندر سينق116
 الدمام سنوات 0سجن  رشوة415321114423246424751441/11/24 اهلندس ك استاك احمد117

415321117424537831331441/12/15 اهلندجيسنو كورافاريت فينو غوباالن118

حرمة انتهاك 
منزل وخلوة غري 

 شرعية
 الدمام اشهر 0سجن 

 الدمام اشهر 7سجن  تهريب اخلمور415321126124213446871441/12/25 اهلندفجيش فيلثروثي فجين119
 الدمام اشهر 8سجن  خيانة امانة415321128724575784621441/13/11 اهلندمحمد مونا عفاف خان121

415321131921467412261441/13/11 اهلندموتايان بونابان121
حيازة مخور 
 بقصد الرتويج

 الدمام سجن سنني

 الدمام سجن سنتني تزوير 415321131124427261772222/20/20 اهلندفجيندر كمر تجنريا سينغ122
 الدمام اشهر 0سجن  ترويج اخلمور415321131623732625631441/13/19 اهلندنوفال كانجير ابوكان ابوبكر123
 الدمام سجن سنة ترويج اخلمور 415321131724142387961441/13/19 اهلندبيجو شرا ليل جون124

415321132623881483141441/13/24 اهلندساالمودين ساالمودين خان125
حيازة مخور 
mejh الدمام سجن سنة بقصد الرتويج
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 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية  األسم  عدد

 تهريب اخلمور 1441/14/12 2448137214 4153211361 اهلند سريهاري جيديفان سوما 126
سجن سنة وستة 

 اشهر
 الدمام

 الدمام سجن سنتني تهريب اخلمور 1441/14/15 2344826637 4153211375 اهلند سنتريا سيليان سيليان 127
 الدمام سجن سنة تصنيع اخلمور 1441/14/12 2248991349 4153211387 اهلند رفعي حسن 128
 الدمام سجن سنتني تهريب اخلمور 1441/14/27 2441592868 4153211442 اهلند تشاندرابيني اشرفابوزهير  129

 1441/13/13 2435948977 4153311214 اهلند بلوندر سينغ غيل 131
بيع املواد 
 الدمام سحن سنة املخدرة

 1441/14/14 2431585719 4153311269 اهلند يوغيش سينغ ميال سينغ 131
املوثرات بيع 

 الدمام سجن سنتني العقلية

 1441/15/22 2415671427 4153311373 اهلند ذيلدان راجندان 132
خمالفة نظام امن 

 احلدود
 الدمام اشهر 22سجن 

133 
NOUSHAD SOORIKUMERU 

AMEERUDDIN  
اإلدارة العامة  سنة 6 نقل متخلفني 68/26/2207 2280822208 2280822208 اهلند

 لسجن جدة

 تهريب اخلمور هـ23/1/1441 4492167618 4153511148 اهلند سانديبسينقتدالفير سينغ 134
سجنه ثالث 

 األحساء سنوات

 ترويج اخلمور هـ21/2/1441 2429673111 4153511294 اهلند اجمير شاجا عبدالغني 135
سجنه سنة 

وتغرميه مخسون 
 ألف ريال

 األحساء

 ترويج اخلمر هـ21/2/1441 2381893177 4153511295 اهلند روج كومارياداف 136
سجنه سنة 

وتغرميه مخسون 
 ألف ريال

mejh األحساء
ara
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سري للغایة



 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية  األسم  عدد
 األحساء سجنهسنة تهريب اخلمور هـ2/3/1441 4519325891 4153511346 اهلند غور شان سينغ سانت 137
 األحساء سجنه سنة حيازة اخلمر هـ2/3/1441 4519325874 4153511347 اهلند كير نيل كيندان سينغ 138

 تهريب اخلمر هـ22/0/2222 280827702 2280822222 اهلند جيت رام مليخي رام 139

سجنه ستة أشهر 
وجلده مائتني 
جلدة وتغرميه 

ثالمثائة ومخسة 
وسبعون ألف 
ريال ) انتهت 

حمكوميته وتبقى 
استحصال الغرامة 

 املرتتبة عليه (

 األحساء

 تهريب اخلمور هـ18/3/1441 4536172816 4153511454 هلندا سوهان سينغ برار سوكهديال 141
سجنه ثالث 

 سنوات
 األحساء

تهريب املؤثرات  هـ2/2/2222 2802022722 2280822882 اهلند دالجيبت سينغ جيل جورميل سينغ 141
 العقلية

سجنه مثان 
سنوات وجلده 
أربعمائة جلدة 
وتغرميه مائة 

 ألف ريال

 األحساء

 األحساء سجنه تسعة أشهر ترويج اخلمور هـ27/4/1441 2417115853 4153511631 اهلند ايم كوومار را 142

 هـ22/8/2222 2862670202 2280822006 اهلند لياقت خان إبراهيم خان 143
تهريب املؤثرات 

 العقلية
سجنه مخسة 

mejh األحساءعشر سنة وجلده 
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 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية األسم عدد
سبعمائة 

ومخسون جلدة 
وتغرميه مائة 

 ألف ريال

 ترويج اخلمور هـ415351184223513124569/6/1441 اهلندماريا اروالبانرافي 144
سجنه سنة وستة 

 أشهر
 األحساء

 األحساء سجنه ستة أشهر ترويج اخلمورهـ4153511931229516791127/6/1441 اهلندسراج الدين تاج الدين شيخ145
 األحساء سجنه ثالثة أشهر ترويج اخلمور هـ4153511135232296176219/7/1441 اهلندمحمد ابرار خان146

 هـ20/0/2222 2822276006 2280822220 اهلندماجار خان ياسين خان147
تهريب املؤثرات 

 العقلية

سجنه مخسة 
عشر سنة 

وتغرميه مائة 
ألف ريال )حكم 

 مبدئي(

 األحساء

سجنه عشرون  شرب املسكر هـ4153511191242892988525/8/1441 اهلندراميشجاجوي148
 يوم

 األحساء

 ترويج اخلمور هـ62/7/2222 6222727287 2280822080 اهلندساسيدار أنيلي سوريشكومار149
سجنه ملدة سنة 

 االحساء وثالث أشهر

 تهريب دخان هـ4153511461455327283413/8/1441 اهلندشهاب تانيكاتودي151
أشهر سجنه ستة 

وتغرميه ثالثة 
وعشرون ألف 

 األحساء

mejh
ara
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ze
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.co

m

سري للغایة

سجن سنتنيهجوم مسلح



 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية  األسم  عدد
ومائة وستون 

 ريال

 تهريب دخان هـ13/8/1441 4553273394 4153511462 اهلند مختار شاكو نجا بارامبيل 151

سجنه ستة أشهر 
وتغرميه ثالثة 
وعشرون ألف 
ومائة وستون 

 ريال

 األحساء

 تزوير هـ22/22/2222 6200220220 2280822820 اهلند سهيجوبلكات 152
سجنه سنة 

وتغرميه ألف 
 ريال

 األحساء

بيع املؤثرات  هـ27/22/2222 6622260086 2280822822 اهلند شبوزا ابو كالم كالم 153
 العقلية

سجنه سنة وثالثة 
أشهر وجلده 

مائتان ومخسون 
جلدة وتغرميه 
مخسة آالف 

 ريال

 األحساء

 هـ12/2/1441 2131915124 4153611153 اهلند اكرامبيل تيشير 154
شرب املسكر 

 وحيازته
 اخلفجي سنة

 هـN8131493 5/7/1441 4153611235 اهلند موتي رام 155

حماولة اخلروج 
للكويت بطريقة 

 غري مشروعه
mejh اخلفجي اربعة أشهر
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 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية  األسم  عدد

 هـM5684774 5/7/1441 4153611236 اهلند سمير رام 156

حماولة اخلروج 
للكويت بطريقة 

 غري مشروعه
 اخلفجي اربعة أشهر

 هـ68/22/2222 6606867268 2280222086 اهلند مانيكام كولنت 157
تصنيع اخلمور 
وحيازتها بقصد 

 الرتويج
 اخلفجي سنه

 اجلبيل سنة تزوير أقامة هـ2/22/2222 6022080000 2280822220 اهلند اميت كومار براساد 158

 هـ62/22/2222 6022270287 2280822267 اهلند سوهاج ديوان مسلم ديوان 159
من  02بيع 

احلبوب 
 احملظورة

 اجلبيل ثالث سنوات

 هـ31/2/1441 2393884834 4161211989 اهلند سيلفا كومار 161
حيازة املسكر 
 بقصد التصنيع

 اخلفجي سنتني

 سجن احلائر  حكم سنه ترويج اخلمور 1441/13/12 2441861174 4161211117 اهلند رياز أبو بكر أبو بكر 161
 سجن احلائر  شهور 8حكم  ترويج اخلمور 1441/17/27 2437534379 4161212895 اهلند ارشاد اوزاكيريبارامبيل 162
 سجن احلائر  حكم سنة ترويج اخلمور 1441/18/14 2416479424 4161213137 اهلند محمد اسيك فاليكوالنغار 163
 سجن احلائر  حكم سنة ترويج اخلمور 1441/18/14 2435911391 4161213138 اهلند فيرانكني بذلت محمد 164
 سجن احلائر  حكم سنة ترويج اخلمور 1441/18/14 2398917622 4161213139 اهلند فهد خان مانا كدفان 165

 1441/18/14 2441821418 4161213141 اهلند محمد نجين عبد ال سالم 166
حيازة اخلمر 
 بقصد الشرب

 سجن احلائر  حكم سنة

 سجن احلائر  شهور 22حكم  ترويج اخلمور 1441/11/15 2343871511 4161213786 اهلند نوفال ريس شيفال كونان 167
mejh سجن احلائر  حكم سنة بيع املخدرات 1441/11/23 2379545532 4161213846 اهلند مصطفى محبوب بادسيا شيخ 168
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 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية األسم عدد
 سجن احلائر  حكم سنه بيع املخدرات416121431522172465191441/12/13 اهلند محمد ناصر محمد زهيد169
 سجن اخلرج شهور22سنه و مخور 416131171223641569191441/9/21 اهلندانيل كومار 171
 سجن الزلفي  سجنه سنه  تزوير 41612111912449198161441/12/24 اهلندكليما الدين سك 171

172
SIDHEEQUE MANJAMMATTIL 

MOIDEENKUTTY 
اإلدارة العامة  سنة 6 صناعة املسكرات 20/22/2222 2282222877 2282222877 اهلند

 لسجن جدة

173
MOUBARACK ALY 

MOUGAMADDU ZEMILE 
 شهر 2سنة + 2 ترويج املسكرات 62/28/2222 2282220882 2282220882 اهلند

اإلدارة العامة 
 لسجن جدة

174
SUFIYAN KURUNIYAN ABDU 

KURUNIYAN 
 سنة 2 ترويج املسكرات 28/27/2222 2282228682 2282228682 اهلند

اإلدارة العامة 
 لسجن جدة

175
MUSTHAFA THOTTIYIL 

ABOOBECKER 
 سنة 2 تهمة سكر 66/27/2222 2282228027 2282228027 اهلند

اإلدارة العامة 
 لسجن جدة

176 ANAS ODIYAM VALLY  اإلدارة العامة  سنة 6 ترويج املسكرات 22/22/2222 2282228222 2282228222 اهلند
لسجن جدة

177
ADERSH KUMAR JAYAKUMAR 

SHEELA 
2282228800228222880027/22/2222اهلند

تزوير وثائق 
سنة 2رمسية

اإلدارة العامة 
لسجن جدة

تزوير + رشوة هـ2282222280622728067762/2/2222اهلندعبدالحكيم باندار178

سجنه ملدة سنه 
يف التزوير 

وغرامة مخسمائة 
ريال وعدم إدانته 
يف قضية الرشوة 

ومشله العفو 

سجن الطائف

mejh
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مكان السجن احلكم القضيةتاريخ التوقيفرقم اهلوية رقم السجنياجلنسية األسم عدد
وعليه قضيه 

أحرى ) اختالس 
مبلغ مالي ( 
الزالت منظورة

415311117191173442812222/26/67اهلندمحمد اسلم اسماعيل شيخ179
التزوير واستعمال 

حمرر رمسي 
بسوء قصد

الدمام سجن سنة

415311118623516634771441/11/11اهلندنوفل محمد علي181
حيازة مخور 
بقصد الرتويج

سجن سنة وستة 
الدمام اشهر

415311118724481684231441/11/11اهلندشهد كوتم برمبث181
حيازة وترويج 

اخلمور
سجن سنة وستة 

اشهر
الدمام

الدمامشهر 22سجن تزوير415311111724661732651441/12/14اهلندفتيل ملبه تلوار182
الدمامشهر 22سجن تزوير415311111824661731831441/12/14اهلندبيابه تلوار مالبا183
الدماماشهر 22سجن  تهريب اخلمور 415311122523275739172222/22/22اهلندساجد بارا بييران184

تزويرهـ2280822262220020608222/26/222اهلندمصطفى كويا تانجل185
سجنه ثالثة أشهر 
األحساء) حكم ابتدائي(

ترويج اخلمر هـ2280822078628020006820/0/2222اهلندكونجو براميل ماني186

سجنه أربعة أشهر 
وجلده سبعني 
جلدة )حكم 

ابتدائي(

األحساء
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 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية األسم عدد

 هـ2/8/2222 6608822062 2280822262 اهلندمحمد ارشاد شيخ187
خمالفة نظام أمن 

 احلدود

سجنه مخسة 
أشهر )حكم 

 ابتدائي(
 األحساء

 سجن احلائر  شهور 22حكم  ترويج اخلمور 416121145523576469631441/11/21 اهلندرحمة الله بطحان188
 سجن احلائر  شهور 2حكم  ترويج اخلمور416121153423629256421441/12/12 اهلندقور كيرات سينغ سونق189
 سجن احلائر  شهور 2حكم  ترويج اخلمور416121157523666118511441/12/12 اهلندامرجيت سينغ كيشان سينغ191
 سجن احلائر  شهور  2حكم  ترويج اخلمور41612115762366146491441/12/12 اهلندكيرمجيت سينغ جيسوانت سينغ191
 سجن احلائر  شهور 2حكم  ترويج اخلمور416121157723651796191441/12/12 اهلندسانديبكومار شارين داس192
 سجن احلائر  شهور  2حكم  ترويج اخلمور416121157823235481521441/12/12 اهلندهاربريت سنجه كيسار سنجه193

416121179524177318721441/12/29 اهلندكانكيابراغنابارفينكاتيا194
اخلمر حيازة 

 للرتويج
 سجن احلائر  شهور 22حكم 

416121179727187841441/12/29 اهلندانجل ريدي195
حيازة اخلمر 

 سجن احلائر  شهور 2حكم  للرتويج

416121173631153328551441/14/19 اهلندكليم أحمد شيخ196

إزعاج االخرين 
واقامة عالقة 

 حمرمة
 سجن احلائر  شهور 2حكم 

416151113123411839111441/4/6 اهلندساتانا نهان دورايك اننو 197
شرب وتصنيع 

 سجن االفالج سته اشهر  اخلمور 

 سجن الدوادمي  سنتني  مخور 416161113224116894991441/1/25 اهلندالياس نيتودين 198

199CHHAJU LAL KHETA RAM اشهر 2سنة + 2 تزوير 26/26/2222 2282262222 2282262222 اهلند 
اإلدارة العامة 
mejh لسجن جدة
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 مكان السجن  احلكم  القضية تاريخ التوقيف رقم اهلوية  رقم السجني اجلنسية األسم عدد

  447585971118269841439/12/7 اهلنديةشينا انصاري انور 211
مخس سنوات 

 وغرامه
 سجن النساء 

 إدارة سجن تبوك  سنتني )مبدئي(  أموال غسيل هـ 41641116282336548678202222 اهلندعبدالقادر ناصر 211
 مخيس مشيط ستة أشهر عملية أمنية /212581189241519114716/8 اهلندبابو خان قيوم خان212
 مخيس مشيط سنه وشهرين مخدرات /2394679498415131111720/2 اهلندمحمد صدام خان213
 مخيس مشيط ستة أشهر مخدرات 24243519534151911251 اهلندانير حسين اججر مندل214
 مخيس مشيط ستة أشهر جمهولني نقل 228354688141519112498/0/2222 اهلندمونا سويران كوما ررياه215
 مخيس مشيط سنه وأربعة أشهر اخالقية 2459665961415191166668/8/2222 اهلندراحل ساجان بابي216

 غسيل اموال 3952311399226974496320/8/2207 اهلندسافان كار يكدان217
سنتني+مخسة 

 آالف غرامه
 بيشه

 بيشه سنه اخلمور تصنيع 415231156523957641910/22/2222 اهلندجافيد سالمات218
 جماردة ستةأشهر رشوه 415161112424184182977/6/2222 اهلندنافيت سينق مانجيت219

 خمدرات 4151511166243288514928/6/2222 اهلندكولديب سينغ درشان211
مبدئي سبعة 

 حمايل أشهر

 خمدرات 4151511157238355669920/6/2222 اهلندسوكويندر سينغ هاربهاجان211
مبدئي عشرة 

 أشهر
 حمايل

 حمايل مبدئي عشر أشهر خمدرات 4151511158238797357720/6/2222 اهلندغوربريت سينغ جبث سينغ212

هـ4191611416311691161913/4/1441 اهلنددوري مورغيسانراجا 213
ترويج اخلمور 
واملشاركة يف 

 تصنيعها
 إدارة السجن العام سنتني

mejh إدارة السجن العام سنتني صناعة اخلمورهـ4191611418224416791813/4/1441 اهلندتشيناتامبي باال كريشنان214
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/6/

خمدرات

خمدرات
2207
2222

1441/4/13هـ

2222



مكان السجن احلكم القضيةتاريخ التوقيفرقم اهلوية رقم السجنياجلنسية األسم عدد
حائلستة اشهراخالقية415861114623912865298/2/2222اهلندفين محمد سياكيل215
سجن االجانبسبع سنواتخمدراتهـ3991112211241373217268/22/2207اهلندارشاد علي اصغر علي216
سجن االجانبسنوات 8هـ3991112182419547968/22/2207اهلندشميم احمد217
سجن االجانبسنوات 8خمدراتهـ3991112211915362168/22/2207اهلندمحمد مجسم218
سجن االجانبسنتنيغسيل اموالهـ4191111611461251465766/7/2222اهلندسفير كوز هيميبل ميتال219
سجن االجانبسنةحترشهـ4191111424235338266260/8/2222اهلندمحمد امتياز احمد محمد221
سجن االجانبسنوات 7خمدراتهـ419111182257381937792/2/2222اهلندنعيم جولفام221

4191111611اهلندشاجي مون فكر يانت222
 Z جواز

2992968
سجن االجانبسنتنياالموال غسيلهـ22/7/2222

سجن االجانبسنةحترش جنسيهـ4191111312241439212468/0/2222اهلندموهد غفور شاه موهد223
سجن العالسنتنيخمدراتهـ4191511121233376111128/6/2222اهلندمحمد الطف يشير224
إدارة سجن تبوك  سنتني )مبدئي( أموال  غسيل هـ 4164111628233654867820/8/2222اهلندعبدالقادر ناصر 225
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حترش جنسي




