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 12الرقـم:                                                   
 هـ1197رجب، سنة  21التاريخ: 

 بعون اهلل تعالى
 نحن سعود بن عبد العزيـز آل سـعود               

 وديـةملك المملكة العربيـة السع                                         
 

لضمان تداول الُعمـت  اـالودود اليـةيمق  دـ   ـم الممةعـق العرايـق اليـعوديقة ول مايـق 
 مصالح الجمهور اصورة ُمتئمقة و مايًق لةودد  م داخل الممةعق وخاِرجها.

 ( من وظام مجةس الوزراء.02و 91واعد اال تع عةى المادتين )
 هـ.7/7/9771وتاريخ  921واواًء عةى قرار مجةس الوزراء رقم 

 واواًء عةى ما عرضه عةيوا رئيس مجةس الوزراء.
 

 -رسمنا بما هو آت:
 :(  1)  المادة األولى
( الـواِردة  ـم هـاا الوظـامة الودـود المعدويـق عةـى اختتِ هـا  يـًا عـان وـوع المعـدن الميـعوعق نقـودتعوم لفظق )

 رايق اليعوديق  و خاِرجها.اهة وعالك الودود الورقيق الُمتداولق ِوظامًا داخل الممةعق الع
 

 :(  2)  المادة الثانية
ُعل من زيف  و قةد ودودًا ُمتداولق وظامًا االممةعق العرايق اليعوديق  و خاِرجهـا  و قـام اجةـق ودـود ُمتداولـق 
تعون ُمزيفق  و ُمدةدة  و  صدرها  و  شتغل االتعاُمِل ِاها  و الترويج لهـا اييـق ويـيةق  و  ب يـايل  و صـو  

و اقتوـــى  و امتةـــك اـــدون ميـــِو  ُعـــل  و اعـــ  وال  و دوا  ومـــواد وويـــائل التزييـــف ايـــوء ويـــق ُيعاقـــق  
االيــجن مــ  الشــغال الشــاقق لُمــدة تتــراوو اــين خمــس يــووا  وخمــس عشــرة يــوق مــ   رامــق ال تِدــل عــن 

 .1ثتثين  لف لايرة وال تتجاوز مائق  لف لاير
 

 :(  1)  المادة الثالثة
وء قصد تغيير معالم الودـود الُمتداولـق ِوظامـًا داخـل الممةعـق العرايـق اليـعوديق  و تشويِشـها ُعل من تعمد اي

 و تزيِفهــا  و  يــِةها االويــائل العيماويــق  و نودــاو وزِوهــا  و  جِمهــا  و نتتِ هــا جزئيــًا اــيب ويــيةق ُيعاقــق 
ثتثــق والف لاير وال تتجــاوز االيــجن ِلُمــدة تتــراوو اــين ثــتم يــووا  وخمــس يــووا ة وِاغرامــق ال تدــل عــن 

 عشرة والف لايرة  و اإ دى هاتين العدواتين.
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 :(  4)  المادة الرابعة
ُعل من صو   و  از ادصد الايـ  ل ـرا  ثدا يـق  و صـواعيق  و تجاريـق ِق عـًا معدويـق  و  وراقـًا مشـاِاهق 

وعــان مــن شــين هــاب الُمشــااهق نيدــاع   ــم مظهِرهــا لةُعمةــق الُمتداِولــق ِوظامــًا  ــم الممةعــق العرايــق اليــعوديقة
الجمهور  م الغة ة ُيعاقق االيجن لُمدة ال تزيـد عـن يـوق واِ ـدة واغرامـق ال تتجـاوز  لفـم لايرة  و اإ ـدى 

 هاتين العدواتين.
 

 :(  5)  المادة الخامسة
مثـل وجهـًا ُعل من  ا   و وشر  و ايتعمل لأل ـرا  المـاعورة  ـم المـادة الرااعـق مـن هـاا الوظـام صـورًا تُ 

 و جـــزءًا مـــن وجـــه ِلُعمةـــق ورقيـــق ُمتداولـــق ِوظامـــًا  ـــم الممةعـــق العرايـــق اليـــعوديقة اـــدون  ن ي ُصـــل عةـــى 
تــرخيو مــن الِجهــا  الُمختصــق ويعمــل اــالديود المفروضــق  ــم هــاا التــرخيوة ُيعاقــق االيــجن ِلُمــدة ال 

 ن.تتجاوز يوق واغرامق ال تتجاوز  لف لايرة  و اإ دى هاتين العدواتي
 

 :(  6)  المادة السادسة
ــل اُ يــن ويــق ُعمةــق ُمدةــدة  و ُمزيفــق ثــم تعامــل ِاهــا اعــد ِعةمــه اعيِاهــا ُيعاقــق االيــجن لُمــدة ال  ُعــل مــن قِا

 تتجاوز يوقة واغرامق ال تتجاوز  لفم لاير  و اإ دى هاتين العدواتين.
 

 :(  9)  المادة السابعة
الموصــوو عةيهــا  ــم هــاا الوظــام يــواء اـــالت ري   و  ُعــل مــن اشــترك  ــم اقتــراف جريمــق مــن الجــرائم

 الُمياهمق  و الُمياعدة ُيعاقق ااا  العدواا  الُمدررة لةجريمق.
 

 :(  8)  المادة الثامنة
ُيعاقــق عةــى الشــروع  ــم  يــق جريمــق مــن الجــرائم الموصــوو عةيهــا  ــم هــاا الوظــام اعدواــق ُتعــاِدل وصــف 

 العدواق الُمدررة لةجريمق التامق.
 

 :(  7)  لمادة التاسعةا
ُيعاقــق عةــى الجــرائم الموصــوو عةيهــا  ــم هــاا الوظــام يــواء ُارُتِعاــ  داخــل الممةعــق العرايــق اليــعوديق  و 

  م خاِرجها.
 

 :(  11)  المادة العاشرة
الشــخاو الُمرتعاــون لةجــرائم الموصــوو  –اوــاًء عةـى اقتــراو رئــيس مجِةــس الـوزراء  –ُيعفـى اــيمر مةعــم 

ا الوظـام ناا  خاـروا الُيـُة ا  الُمختصـق اتةـك ال عـال قاـل تماِمهـا ويـهةوا الدـا  عةـى اـاقم عةيها  م هـا
 ُشرعائهم.

 

 :(  11)  المادة الحادية عشرة
ُت جز وُتصادر جمي  الودود الُمزيفق  و الُمدةدة وُتيةم نلـى مسييـق الودـد العراـم اليـعودبة وال ُيـد   ُمداِاـل 

 .2من ال وال لها  ب تعوي  عوها اييق  ال
                                                 

 هـ. أُنظر ما صدر بشأن النظام.5/11/1182( وتاريخ 51ُعدِلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم ) -  2
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 :(  12)  المادة الثانية عشرة
لةُ عومق ال ق  ـم اقتضـاء الغرامـق ا ريـق التوفيـا الجاـرب عةـى  مـتك الم عـوِم عةيـه الثاِاتـق والمودولـق  و 
ا ريق اإلعراب ا اس الم عوم عةيه يومًا وا دًا عـن ُعـل خميـق ريـاال  يـعوديقة عةـى  ن ال تتجـاوز ُمـدة 

 ال اس يتق  شهر.
 

 :(  11)  ادة الثالثة عشرةالم
يجـــوز لة عومـــق وِلُعـــِل مـــن  صـــااُه ضـــرر ايـــاق الجـــرائم الموصـــوو عةيهـــا  ـــم هـــاا الوظـــام  ن ي الـــق 

 الم عوِم عةيه اتعويضه عمَّا لِ دُه من ضرر مادب  و معووب.
 

 :(  14)  المادة الرابعة عشرة
الداخةيــق توفيــا هــاا الوظــام ُعــًل ِمــوُهم  عةــى رئــيس مجةــس الــوزراء ووزيــر الماليــق واالقتصــاد الــو وم ووزيــر

  يما يُخصه.
 

 :(  15)  المادة الخامسة عشرة
 ُيعمل اهاا الوظام من تاريخ وشرب  م الجريدة الريميق.. ة ة ة 
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 51الرقـم:                                                                
 هـ1182ذو القعدة  5التاريخ: 

--------------------- 
 بعون اهلل تعالى

 بن عبد العزيـز آل سـعود فيصـلنحن         
 نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة                                         

 هـ.1/92/9719( وتاريخ 10اعد اال تع عةى المر المةعم رقم )
مـــن وظـــام مجةـــس الـــوزراء عـــد اال ـــتع عةـــى المـــادتين التايـــعق عشـــرة والعشـــرين وا

 هـ.00/92/9777( وتاريخ 71الصادر االمريوم المةعم رقم )
ـــــى المريـــــوم الصـــــادر ـــــ واعـــــد اال ـــــتع عة ـــــاريخ  (991)رقم ا  هــــــ06/99/9712وت

( وتـــــاريخ 90تصـــــديق عةـــــى وظـــــام معا  ـــــق التزويـــــرة وعةـــــى المريـــــوم الصـــــادر اـــــرقم )اال
 هـة االوظام الجزائم عةى تزوير وتدةيد الودود.02/7/9771

 هـ.7/99/9710( وتاريخ 552واعد اال تع عةى قرار مجةس الوزراء رقم )
 -بما هو آت: نرسم

 :(  1)  المادة األولى
( وتـاريخ 114نظـام مكافحـة التزويـر الصـادر بالمرسـوم رقـم )ُيستبدل بنص المادة الرابعـة مـن 

 :بالنص اآلتيهـ، 26/11/1181
مــــن قةــــد  و زور الوراق الخاصــــق االمصــــارف  و يــــودا  الشــــرعا  يــــواء عاوــــ  المصــــارف  و 
يـواد الصـرف  الشرعا  يـعوديق  و  جوايـقة  و قةـد  و زور ال وااـ  الاريديـق والميريـق اليـعوديق وال

يصــاال  ايــو  المــال ودوائــر الماليــق  و صــو   و  قتوــى الدوا  العائــدة لتزويـــر  عةــى الخزيوــق وال
اليودا  وال وااـ  المـاعورة ادصـد ايـتعمالها لوفيـه  و لغيـرب عوقـق االيـجن مـن ثـتم نلـى عشـر 

 يووا ة واغرامق تتراوو من ثتثق نلى عشرة والف لاير.
اـــا  اليــــاادق اجميـــ  الماـــال  التـــم تيــــاق ويغـــرم الفاعـــل الصـــةم والشــــريك ااإلضـــا ق نلـــى العدو 
 اخيارِتها لةخزيوق  و لةشرعا   و لةمصارف  و لأل راد.

وُيعفى من العدواق من  واي اـالجرائم الموصـوو عوهـا  ـم هـاب المـادة قاـل نتماِمهـا عـامًتة  مـا مـن 
لــى ُثةــم  خاــر عــن الفــاعةين  و المشــترعين  يهــا اعــد اــدء الُمت دــا  الوظاميــق  ــُتخف  عدواتــه ن

ال د الدوى من العدواق عما يجوز االعتفاء اال د الدوى من الغرامق  دـ . ويشـتر  لتيـتفادة مـن 
 هاا التخفي   ن ُيعيد الشخو جمي  ما دخل  م امته من الموال اياق التزوير.
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 :(  2)  المادة الثانية
هـا و دـًا ل عـام الوظـام الجزائـم عةـى ُيعاقق عةى تزييـف الُعمةـق الُمتداولـق وعا ـق الجـرائم الُمتعةدـق اِ 

 هـ.02/7/9771( وتاريخ 90تزوير وتدةيد الودود الصادر االمريوم رقم )
 

 :(  1)  المادة الثالثة
هــ، 21/9/1197( وتـاريخ 12ُيستبدل بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم )

 بالنص اآلتي:
دةــدة وعا ــق الدوا  والمــواد الُميــتعمةق  ــم الجريمــق  و ُتضــا  وُتصــادر جميــ  الودــود الُمزيفــق والمُ 

المت صةق عوها وُتيةم نلى مسييق الودد العراـم اليـعودبة وال ُيـد   مدااـل لهـا  ب تعـوي  عوهـا 
 اييق  ال من ال وال.

 

 :(  4)  المادة الرابعة
فيـا هـاا الوظـام عـل عةى رئيس مجةس الوزراء ووزير الماليق واالقتصاد الو وم ووزير الداخةيـقة تو

 موهم  يما يخصه وُيعمل اه من تاريخ وشِرب  م الجريدة الريميق. ة ة ة
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 هـ1/11/1182وتاريخ  551قرار رقم 
 

 إن مجلس الوزراء 
 

اعد اال تع عةى المعامةق المرا دق لهاا الواِرد من ديوان رئايق مجةس الوزراء ارقم 
رقــم  ا ةـق وزيــر الماليـق واالقتصـاد والـو وم اخ ااـهق ةدـتعهــ المُ 5/9/9710وتـاريخ  076

وتــــــــــاريخ  991تعــــــــــديل المريــــــــــوم الصــــــــــادر اــــــــــرقم  هـــــــــــ9/9/9710وتــــــــــاريخ  1/99/9
هــــ االوظـــام الجزائـــم 02/7/9771وتـــاريخ  90هــــ والمريـــوم الصـــادر اـــرقم 06/99/9712

 .عةى تزوير وتدةيد الودود
 لو وم المشار نليه.واعد اال تع عةى خ اق وزير الماليق واالقتصاد ا

 هـ.7/7/9710وتاريخ  12واواًء عةى توصيق ل وق الوظمق رقم 
 

 يقـرر ما يلـي:
 

هــ، 26/11/1181وتـاريخ  114الموافقة على تعديل المرسـومين الصـادرين بـرقم   –1
 هـ.21/9/1197وتاريخ  12وبرقم 

 نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا التعديل صورته مرفقة لهذا. – 2
 

 كر ُحِرر ، ، ،ولما ذُ 
 

 رئيس مجلس الوزراء
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 18م/الرقـم: 
 هـ21/11/1421التاريخ: 

 بعون اهلل تعالى
 نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود        

 لمملكة العربيـة السعوديـةملك ا                                        
( 12اوـاًء عةــى المــادة اليــاعين مــن الوظــام اليايــم لة عــم الصــادر اــالمر المةعــم رقــم ) /

 هـ.07/1/9190وتاريخ 
( 97واواًء عةى المادة العشرين من وظـام مجةـس الـوزراء الصـادر االمريـوم المةعـم رقـم ) /

 هـ.7/7/9191وتاريخ 
شرة والثاموق عشرة من وظام مجةـس الشـورى الصـادر اـالمر واواًء عةى المادتين اليااعق ع

 هـ.07/1/9190( وتاريخ 19المةعم رقم ) /
واعد اال تع عةى الوظام الجزائم الخاو اتزييف وتدةيد الودـود الصـادر االمريـوم المةعـم 

 هـ.5/99/9710( وتاريخ 57هـة الُمعدل االمريوم المةعم رقم )02/7/9771( وتاريخ 90رقم )
 هـ.00/7/9102( وتاريخ 01/01عد اال تع عةى قرار مجةس الشورى رقم )وا

 هـ.02/92/9109( وتاريخ 075واعد اال تع عةى قرار مجةس الوزراء رقم )
 

 -رسمنا بما هو آت:
ُتعدل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسـوم الملكـي    – أولا 

( وتـــــاريخ 51هــــــ. الُمعـــــدل بالمرســـــوم الملكـــــي رقـــــم )21/9/1197وتـــــاريخ  (12رقـــــم )
 :بالنص التاليهـ. لُتصبح 5/11/1182

" ُكــل مــن زيــف أو قلــد نقــوداا ُمتداولــة نظامــاا بالمملكــة العربيــة الســعودية أو خاِرجهــا أو قــام 
ا أو التــروي  بجلـب نقــود ُمتداولــة تكــون ُمزيُــة أو ُمقلـدة أو أصــدرها أو أشــتبل بالتعاُمــِل ِبهــ

لهـا بأيــة وسـيلة أو أي ســبيل أو صــنن أو اقتنـى أو امتلــك بــدون مسـوال ُكــل أو بعــ  آلت 
وأدوات ومواد ووسائل التزييـف بسـوء نيـة ُيعاقـب بالسـجن مـن األشـبال الشـاقة لُمـدة تتـراو  
بين خمس سنوات وخمس عشـرة سـنة مـن مرامـة ل تِقـل عـن ثلثـين ألـف ج، ول تتجـاوز 

 ف ج ".مائة أل
 على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنُيذ مرسومنا هذا ، ، ،  – ثانياا 

 

 فهد بن عبد العزيز



  [11 ] 

 هـ21/11/1421وتاريخ  215قرار رقم 
 ن مجلس الوزراء إ

 117/1اعـــد اال ـــتع عةـــى المعامةـــق الـــواِرد مـــن ديـــوان رئايـــق مجةـــس الـــوزراء اـــرقم 
ـــق رقـــم هــــ المُ 1/1/9102وتـــاريخ  ـــى ارقيـــق صـــا ق اليـــمو المةعـــم وزيـــر الداخةي شـــتِمةق عة

هــــ اشـــين  ةـــق يـــموب تعـــديل المـــادة الثاويـــق مـــن 05/90/9191ش وتـــاريخ 96/0705/0
( وتــاريخ 90الوظــام الجزائــم الخــاو اتزييــف وتدةيــد الودــود الصــادر االمريــوم المةعــم رقــم )

 هـ. 5/99/9710 ( وتاريخ57هـ. الُمعدل االمريوم المةعم رقم )02/7/9771
 هـ.01/7/9102( وتاريخ 10واعد اال تع عةى م ضر هيئق الخاراء ارقم )

 هـ.00/7/9102( وتاريخ 01/01واعد الوظر  م قرار مجةس الشورى رقم )
( 911هـــــة ورقــــم )90/0/9109( وتــــاريخ 10واعــــد اال ــــتع عةــــى الم ضــــر رقــــم )

 هـ الُمعدين  م هيئق الخاراء.02/6/9109وتاريخ 
( وتــــاريخ 721اال ــــتع عةــــى توصــــيق الةجوــــق العامــــق لمجةــــس الــــوزراء رقــــم ) واعــــد

 هـ.92/1/9109
 

 يقـرر 
ــادة الثا ــة ُتعــدل الم ــود الصــادر نظــام الجالمــن ني ــد النق ــف وتقلي ــي الخــاص بتزيي زائ

هـــ. الُمعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم 21/9/1197( وتــاريخ 12بالمرســوم الملكــي رقــم )
 :بالنص التاليلُتصبح هـ. 5/11/1182( وتاريخ 51)

" ُكل من زيف أو قلد نقـوداا ُمتداولـة نظامـاا بالمملكـة العربيـة السـعودية أو خاِرجهـا 
أو قام بجلب نقود ُمتداولة تكون ُمزيُـة أو ُمقلـدة أو أصـدرها أو أشـتبل بالتعاُمـِل ِبهـا أو 

ُكــل أو  التــروي  لهــا بأيــة وســيلة أو أي ســبيل أو صــنن أو اقتنــى أو امتلــك بــدون مســوال
بع  آلت وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية ُيعاقب بالسجن من األشبال الشـاقة 
لُمدة تتراو  بـين خمـس سـنوات وخمـس عشـرة سـنة مـن مرامـة ل تِقـل عـن ثلثـين ألـف 

 ج، ول تتجاوز مائة ألف ج ".
 نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيبته مرفقة بهذا.وقد ُأعد 
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