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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الحمــد    الــلي عاــل بــالقال ، عاــل ا يعــا، مــالل يعاــل ، وال ــ ة والعــ   
 عاى يبينا محمد وعاى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

عاصـرة باامعـة ا مـا  فاقد طاب مني مركز التميز البحثي فـي فقـه القضـايا الم
 -محمــــد بــــن ســــعود ا ســــ مية المالــــاركة فــــي يــــدوة  االجتهــــاد فــــي التعزيــــر
آليــة المبــادئ وضــوابط التطبيــق ، وقــد اســتعنع بــا  فــي إعــداد ورقــة بعنــوا،  

  ركــز  الضــوابط والمالــك   –التعزيريــة لــدق القضــا   تقــدير العقوبــا 
 ة العربية الععودية فيها عاى واقع العمل القضائي في محاكل المماك

 عاى ثمايية مباحث وماحق هي : اوقد رتبته

 املبحث األول : تعريف التعزير.

 املبحث الثاين : الفروق بني التعزير واحلد.

 املبحث الثالث :  مشروعية التعزير.

 املبحث الرابع :  مقاصد الشريعة يف التعزير.

 املبحث اخلامس :  ضوابط تقدير العقوبات التعزيرية.

 املبحث السادس : ضمانات العدالة يف األحكام التعزيرية.
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 املبحث السابع : مشكالت تطبيق العقوبات التعزيرية.

 .يةقضايا التعزير الاملبحث الثامن:  اجلانب اإلجرائي يف 

وملحقققق  يقققع : العقوبقققات التعزيريقققة اليهاميقققة قعققق   يقققع قيقققع العقوبقققات املقييقققة يف 
 .األنهمة السعودية

هلل أن جيعلققع لالًققاج لوجلققع الكققري ف وأن ييفققع بققع اإلسققالم واملسققلمني ف نققع وأسقق ل ا
 ويل ذلك والقادر عليع. 

 

 تعريف التعزير: املبحث األول :

 يطلق على عدة معاين ميلا: التعزير لغة :

وميققققع تققققال تعققققا  :هلل لتسميققققوا بققققاهلل ورسققققولع وتعققققزرو  وتققققوترو   أ/ ا عايــــة والن ــــرة:
 أي تعييو  وتيًرو  .( 9-)الفتح   هلل وتسبحو  بكرة وأصيالج 

 يقال عزرتع أي أدبتع . ب/ التأديب :

 ج/ الاو  .

 :ريفات هيهياك عدة تع اصط حاً :
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ــــف ا و : ت ديققققب و صققققالن ونجققققر عققققن ذنققققوال   تشققققر   يلققققا حققققدود و    التعري
 وهذا تعريف احليفية. . أو من لع تدرة على ذلكفكفارات من  اإلمام 

       ت ديب ونجر عن ذنوال   تشر   يلا حدود و  كفارات .  :التعريف الثايي 
 وهذا تعريف املالكية.
ت ديققققب عققققن ذنققققوال   تشققققر   يلققققا احلققققدود.  وهققققذا تعريققققف  التعريــــف الثالــــث :

 الشا عية.
 العقوبة املشروعة على جياية   حد  يلا.  وهذا تعريف احليابلة. التعريف الرابع :
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 التعزير:و  الفروق بين الحد املبحث الثاني:
احلد مقدر شرعاج   جيون الزيادة عليقع و  القيق، ف فقالل التعزيقر  لقو سقلطة  -1

 اجتلادية للحاكم أو املسدال.
احلققد جيققب  تامتققع وتيفيققذ ف أمققا التعزيققر  ققفن كققان حقققاج هلل  ل مققام  سقققا ع ف و  -2

  ن كان حقاج للمخلوق  ال يقام    بطلبع.
 جيون العفو  يع  ذا بلغ السلطانف أما التعزير  يجون العفو  يع.احلد    -3
 احلد   جيون الشفاعة  يع  ذا بلغ السلطان ف أما التعزير  تجون الشفاعة  يع. -4
أمقققا التعزيقققر  ف احلققد   يدللقققع التخيقققو يف العقوبقققة    حقققد احلرابققة عيقققد املالكيقققة -5

  اإلمام خيتار العقوبة املياسبة.
 يدرأ بالشبلة ف دون التعزير.احلد  -6
احلققققد   خيتلققققف بققققالتالل األنمققققان  والبلققققدان واألشققققخا  ف فققققالل التعزيققققر  -7

  يختلف بالتالل ذلك.  
أمقققا التعزيقققر  يقيمقققع اإلمقققام واحلقققاكم والقققزو   احلقققد   يقيمقققع    اإلمقققام أو نائبقققة ف-8

 واألال واملعلم وحنوهم.
أمقا التعزيقر  ميقع حقق هلل  ف فيع لقاللاحلدود كللا حقوق هلل    حد القذل  -9

 لال، ف وميع حق للمخلوق.
 ة.ا التعزير  يختلف بالتالل اجلياياحلد   خيتلف بالتالل اجلياية ف أم -11
 احلد   يقام على الًيب ف فالل التعزير. -11
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احلد   يسقط بعقد وجوبقع  علقى املكلقف ف أمقا التعزيقر  يسققط  بعقد وجوبقع    -12
 حلقوة اليت   يتحقق  يلا الرد .كاجلياية ا

احلقققد   يكقققون    علقققى معًقققية ف أمقققا التعزيقققر  ققققد يكقققون علقققى معًقققية أو  -13
 للمًلحة.

احلد   يسقط بالتوبة ف فالل  التعزير  يسققط  بالتوبقة مقا  يتعلقق بقع حقق  -14
 آدمي .
دا الزنقا احلد يشرتط يف  ثباتقع بالشقلادة عقدداج معييقاج  يققش عقن شقاهدين ماعق -15

  البد من أربعة شلودف أما التعزير  يثب  بشاهد واحد.
 

 مالروعية التعزير:المبحث الثالث : 

 التعزير مشرو  بالكتاال والسية واإلقا 

أمققا الكتققاال:  قققول اهلل تعققا  )) والققالش زققا ون  نشققونهن  عهققوهن واهجققروهن يف 
 (( اج  ن اهلل كقان عليقاج كبقو ن سقبيالج املضاجع واضربوهن  ان أ عقيكم  قال تباقوا علقيل

 (.34-)اليساء

أمققا السقققية:  حقققديث عمقققرو بققن شقققعيب عقققن أبيقققع عققن جقققد   تقققال: تقققال رسقققول اهلل 
صلى اهلل عليع وسلم ))مروا أبياءكم بالًالة لسبع سقيني ف واضقربوهم عليلقا لعشقر 

 سيني(( روا  أمحد وأبو داود
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   ((عليققع وسققش يقققول :وحققديث أب بققردة  األنًققاري تققال :كققان اليققيب صققلى اهلل 
 جيلد  وق عشر جلدات    يف حد من حدود اهلل(( ألرجع البخاري ومسلم .

 .  1أما اإلقا  :  قد اتفق العلماء أن التعزير مشرو  يف كش معًية ليس هلا عقوبة
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 مقاصد الالريعة في التعزير : املبحث الرابع :

رةمققة أمققر ملققم ف  ققفذا عققزم علققى  ن نجققر اجلققاين  عققن الوتققو  يف اجل : الزجررر-1
الوتققو  تققذكر مققا ييتهققر  مققن العقوبققة  كققف عققن املعًققية  لققذا ناجققر لققع عققن اإلتققدام 

 على اجلرةمة.

 ذا أتيم  العقوبقة علقى اجلقاين  وتقد  عقن الوتقو  يف اجليايقة  قو   قا  الردع:-2
ليكقققال تسقققول لقققع نفسقققع ارتكقققاال اجلرةمقققة تقققال ابقققن الققققيم :))و  قققا املقًقققود الزجقققر وا
 1والعقوبة على اجلرةمة وأن يكون    كف عدوانع أترال وأن يعترب بع  و ((

اسقققتقامة اعتمقققع عالمقققة :  إصررراجمل اع ورررع وما  رررة  ررر  ا ر ررر  -3
صققالحع وهققو مقًققد شققرعيع لققذا شققر  اإلسققالم األمققر بققاملعرل واليلققى عققن امليكققر 

كن أ راد اعتمع مقن  تامقة وتاية للمجتمع من الفسادف  زوال امليكرات أو تقليللا ةم
شقققعائر ديقققيلم وصقيقققق مًقققاحللم الديييقققة والدنيويقققة ف لقققذا جيقققب علقققى احلقققاكم  تامقققة 
احلقدود والتعزيقرات   صقالحاج للمجتمققع ف ومحايقة لقع مققن اجلرةمقة ف ويكقون شققديداج يف 
 تامقققة احلقققدود والتعزيقققرات   ت لقققذ  رأ قققة يف ذلقققك  يعطللقققا ف ويكقققون تًقققد  رمحقققة 

لم عققن امليكققرات ولققيس مققراد  شققفاء الاققيل وا سققتعالء علققيلم و ققذا اخللققق   ققيكف
 يتحقق صالحلم واستقامتلم.
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 :ضوابط تقدير العقوبا  التعزيرية املبحث اخلا س :

 شرعي  ال جر م : الضبط األول /

 الشقققر  ضقققبط مقققا يعقققد جرةمقققة توجقققب التعزيقققز ف ومقققا  يعقققد كقققذلك ف  لققققد نًققق  
ي: القققردة ف والزنقققا ف واحلرابقققة ف والسقققرتة ف وشقققرال الشقققريعة علقققى جقققرائم احلقققدود وهققق

 املسكر ف والقذل . 
وأ لقققق  عقوبقققة التعزيقققر علقققى مقققا يقتضقققع اليهقققر القضقققائي ف القاضقققي يلتقققزم ب صقققش 
شققرعية ميققري الفعققش وأن العقوبققة عليققع تعزيريققة ف  ققال جرةمققة و عقوبققة يف التعزيققر باققو 

 دليش.
 الشار . : كش معًية  حد  يلا من وضابط التعزير

أو ّمقققاج يقققع يعقققد جرةمقققة سقققواء كانققق  ضقققرراج عاوكقققش فالفقققة ألمقققر الشقققار  وارتكقققاال ليل
 .اج لاصّ 

كما أن التعزير يكون بياء على املًلحة كما نفى عمر بقن اخلطقاال رضقي اهلل عيقع 
 نًر بن احلجا     البًرة ملا ا تتي  بع نساء املديية .

 اخلوس: عاق  ا ر   بالضرور ات /ثاني الضابط ال

 -الققيفس -اخلمققس ) الققدين ت قيققع الشققرائع باةا هققة علققى الضققرورياتءلقققد جققا
 ضققققروريات اجلرةمققققة  بققققد أن تقققدر  صقققق  أحقققد هققققذ  ال فاملقققال( –العقققققش  –اليسقققش 
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زيققش العقوبققة املياسققبة هلققا ف  لققي املعيققار التقققرييب يتيف واإل ققادة فاخلمققس ملعر ققة أثرهققا 
 ملعر ة تدر اجلرةمة.

اب صح ع اس يف القضي   راعاة الوصف األقوى  /لث االضابط الث

 بقي  األوصاف :

 حييمققا يقققع اجلققاين يف عققدة جققرائم  ييهققر يف الوصققف األتققوق مققع عققدم   فققال بقيققة 
 الوصقققف  اوبيعلققق اوحيانتققق باسقققتعمال املخقققدراتكمقققا لقققو ادعقققي عليقققع فاألوصقققال 
 ال األلرق .مع عدم   فال األوص تعدير املضر من ال علكونع األتوق البيع 

كمقا لققو ادعققي عليققع احاولقة اللققواط وقاولققة السققرتة  الوصقف األتققوق قاولققة اللققواط 
 مع عدم   فال الوصف اآللر.

 

 وضعفًا : النظر إىل بواعث ا ر   قوًة / رابعالضابط ال

احلقققدود  فرتققق  بققققني حقققد القققزاين اةًقققن والقققزاين  ققققو البواعقققث يف الشقققريعة راعققق   
لققع التعزيققر لققذا تققال اليققيب مثو فتة مققن حققزر والسققرتة مققن  ققو حققزر اةًققن فوبققني السققر 

ييهقر اهلل  لقيلم يقوم القيامقة و  يقزكيلم وهلقم عقذاال  صلى اهلل عليع وسقلم )ثالثقة  
ش اهلل بضقققققاعتع  قققققال يبيقققققع    جعقققققشقققققيمط نان فوعائققققققش مسقققققتكرب فورجقققققش القققققيم : أ

 . و  مسلموألر  حن بيمييعفو  يشرتي    بيمييع ( ألرجع الطرباين
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وتكرارهرا  ر     ،قل ها النظر يف كثرة ا ر   و / ا سالضابط اخل

 ا اني وندرتها: 

كانقق    ن  يشققدد فلققد وتلتلققابأن ييهققر    تفشققي اجلرةمققة يف ال يتعققني علققى القاضققي
)وأمققا ) :متفشقية أمققا  ن كانق  تليلققة الوتقو  أو نققادرة  يقلقش العقوبققة فتقال ابققن تيميقة

لققا حققد مقققدر و  كفققارة ....  لققس ء يعققاتبون تعزيققزاج وتيكققيالج املعاصققي الققيت لققيس  ي
ف  ققفن   ب يف اليققاس وتلتققعذنلققك الققيققرا  الققوايل علققى حسققب كثققرة ذ وت ديبققاج بقققدر مققا

ف وعلققى حسققب حققال املققذنب  كققان كثققواج ناد يف العقوبققة فققالل مققا  ذا كققان تلققيالج 
وعلققى فقلققش مققن ذلققك  ققفن كققان مققن املققدميني علققى الفجققور نيققد يف عقوبتققع فققالل امل

 .1((حسب  كرب الذنب وصار 

 : راعاة الظروف املشددة والظروف املخفف  الضابط السادس/

ومعر ققة تلققك الهققرول يفيققد يف تًققوير ف كققش جرةمققة هلققا  رو لققا ومالبسققتلا وأدواتققا 
ف  ليقاك  قرول هلقا  املياسقبةحقلقا مقن التوصقيف و صقدار العقوبقة اجلرةمة و عطائلا 

وارتكا قققا ضقققمن عًقققابة ميهمقققة ف كتكقققرار اجلرةمقققة مقققن املقققتلمف   :شقققدة تزيقققد العقوبقققة
واسققتخدام ف ف واسققتاالل السققلطة  اهرة بققاجلرمواعققف وتعققدي ضققرر اجلرةمققة ل لققرين 

برجقال األمقن  ةسقتلانا و  والسقوابق اجليائيقة ففووجود العدوانية ف ذلك يف األسلحة 
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ة يف شققلر رمضققان ف أو حرمققة أو كحرمققة الزمققان كوتققو  اجلرةمقق ف وسققبق التخطققيط ف
 .احلرم وحنوهااملكان كوتوعلا يف 

وعقققدم ف والتوبقققة واليقققدم ف وصقققار السقققن فكقققاملر    وهيقققاك  قققرول زفقققف العقوبقققة: 
والهققققرول الرتبويققققة ف وتًققققر اجلرةمققققة وضققققررها علققققى املققققتلم  فوجققققود سققققوابق جيائيققققة

 .وهاواليفسية اليت يعيشلا اعرم مثش تشت  األسرة و مهال الوالدين وحن

  ناسب  العقوب  للجاني : /سابع الضابط ال

 ذا كان  العقوبقة مياسقبة  قال    و  يكون الزجر  ف من مقاصد العقوبة نجر اجلاين
حلقديث سقعد ف اجلقاين حال يقًد من  يقا  العقوبة التشفي و  األذية  يتم مراعاة 

هو على أمقة مقن  بن عبادة تال : كان بني أبياتيا رجش فد  ضعيف ف  لم ير    
 مققاء القققدار خيبققث  قققا ف  ر ققع شققق نع سققعد بقققن عبققادة    رسقققول اهلل صققلى اهلل عليقققع 

نيب اهلل هو أضعف من ذلك ف لو   قالوا : يا ()اجلدو  مائة سوط()وسلم  قال : 
) خققذوا لققع عثكققا ج  يققع )ضققربيا  مائققة سققوط مققات ف  قققال صققلى اهلل عليققع وسققلم : 

  ليا راعى حال اجلاين . ة فألرجع ابن ماج (واحدة(مائة مشراخ  اضربو  ضربة 

ولقققذلك  تلفقققون لقولقققع اهلل تعقققا  ))و يزالقققون فتلفقققني    مقققن رحقققم ربقققكخللقققق فوا 
(ع لققذا زتلققف عقوبققة الرجققش عققن املققرأةف والكبققو عققن 119-118)هققود:((للقلققم

صقققق  مقاصققد  الًققاوف والًققحيح عققن املققري  فوصققاحب اهليفققة عققن  ققو   مققى
عزير يف  يقا  العقوبة من الزجر والرد  ومحاية اعتمع من اجلرةمة أصقبح  العقوبقة الت
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ألرجع  (   احلدود : )أتيلوا ذوي اهليفات عثراتم مياسبة تال صلى اهلل عليع وسلم
 . أمحد و أبوداود

تققال قمققد القرشققي ) ققفن كققش  نسققان أدبققع اققا يياسققبع ويياسققب ذنبققع ومققا يليققق بققعف  
جع    ما يرا  من التعزير من ضرال وصفع وحبس ولوم وتوبيخ( معقا  وهذا كلع را

 (1/221القربة يف  لب احلسبة )

 عدم تعدي العقوب  إىل غري ا اني: بط الثا    /الضا

العقوبققققات الشققققرعية شخًققققية   تتعققققدق اجلققققاين لقولققققع تعققققا  ))و  تققققزر وانرة ونر  
))أ    جيق  جقان      عليع وسلمصلى اهلل( ف وتول الييب 164 -ألرق(( )األنعام 

    على نفسع (( ألرجع أمحد والرتمذي وابن ماجة .

 كققش انسققان مسالققذ  يايتققع و  يتحمققش جيايققة  ققو ف  ققال وكققم علققى اجلققاين بعقوبققة 
 تتعدق معرتا    أهلع أو عشوتع أو تبيلتع.

 شرعي  العقوب  : / اسع الضابط ال

وتسدي الار  بت ديقب اجلقاين واستًقالحع ونجقر   كش عقوبة مشروعة يف أصللا ف
 يتم  يقاعلا على اجلاين. و  من الوتو  يف جرمع ومحاية اعتمع من اجلرةمة 

 ومن أشهر العقوبا  : 
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 –و يققالتا –األلققذ  )املققال  -التلديققد -اهلجققر –اإلشققلار  -التققوبيخ  -) الققوعل 
اليفققي  –ن مققن بعقق  احلقققوق التقق لو أو احلرمققا –العققزل مققن الو يققة  - (اإلتققالل 

 (. القتش –الًلب حياج  –اجللد  –السجن  –والتاريب من البلد 
 ققال جيققون  هققدار كرامققة اجلققاين فأو  هققدار آدميتققع  ققال يعققزر  لققق اللحيققة فأو ضققرال 
 وجلع أو التمثيش بعف أو ميعع من الطعام والشراال فأو حبسع يف الشمس وحنوها.

 العقوب  وا ر  :ال وازن بني  / عاشرالضابط ال

  عليققع  ققال يسققرل اجلققرائم فتلفققة ف  تختلققف العقوبققة بققالتالل اجلرةمققة واعققرم واعقق
ومققن املعلققوم ببداهققة   :((تققال ابققن القققيم . و يسققتلني  رةمققة  فالقاضققي يف عقققاال

 ت اجلقققرائم  قققو مستحسقققيع ف بقققش ميقققالالعققققول أن التسقققوية يف العقوبقققات مقققع تفقققاو 
عقوبقققات   صًقققش مًقققلحة  انقققع  ن سقققاوق بيقققيلم يف أد  الللحكمقققة واملًقققلحة ف 

 . 1ساوق بييلم يف أعهملا كان لالل الرمحة واحلكمة(( ن الزجرف و 

وأن تكون     ، د  نهااحلعدم بلوغ العقوب   /ادي عشر الضابط احل

 جنس العقوب  احلد   :

ة التعزيققر جيققون أن تبلققغ عقوبقق لققش لجرةمققة حققد ميلققا للتلققف الفقلققاء  ذا كققان القققد 
 ذلك احلد ميلا على أربعة أتوال :

                                 
 ( .4/544إعالم الموقعين )  1
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  يزاد يف التعزير على عشر جلدات    يف ثالث حا ت : القول األول /
 مع احلد . اخلمر يف رمضان  يجلد عشرين سو اج أ / من شرال 

 ال / من و ئ أمة امرأتع اليت أحلتلا لع  يجلد مائة سوط .
 . تسعني سو اج  يلا شرك  يجلد تسعع و   / من و ئ أمة  لع 

 وهذ  الرواية املشلورة عيد احليابلة.
وهقذا تقول ( . الثمانون أو األربعون  ) يبلغ بالتعزير أد  احلدود القول الثاني /
 بع  احليابلة.

رةمققة وجيققون الزيققادة علققى حققد  يبلققغ بققالتعزير احلققد مققن جققيس اجل القررول الثالررث /
 يابلة. ا بع  احل وهو رواية عن أمحد تال  .ها   و 

 حد ألكثر التعزير .   القول الرابع /
 الضابط الثاني عشر/ األ      احليف :

 ال يرتتب على العقوبقة التعزيريقة  يمقا دون القتقش تلقف عضقو ف أو ذهقاال القيفس ف 
لارجاج عن الطاتة ع ألن مقًودها الزجر والرد  و صقالن اعتمقع ف  كقش  أو  يالما ج

يو  ف على القاضي أ ّ وكم يف العقوبات التعزيرية اقا ما يسدي    ا تالل  لو  
  يطقققاق و يتعقققدق  يلقققا ف وعليقققع أن خيفقققف العقوبقققة عمقققن   وتمللقققا بدنقققع ف أو 

 يستبدهلا بعقوبة ألرق فأو ودد تيفيذها بطريقة تتالءم مع حال اجلاين

  ال بد من سالمة العاتبة يف األبدان. 
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 : عقوب  ممكن  ال نفيذأن تكون الالضابط الثالث عشر/ 

 قال وكقم القاضقي بعقوبقة تعزيريقة يتعققذر تيفيقذها كللقا أو بعضقلاف كالعقوبقات الققيت 
يًعب تيفيذها على اجلاين فكما لو حكم عليع بالقيقام ببيقاء مسقجد أو مبقم عقام 
لوحقققد  فأوشقققق  ريقققق عقققام فأو انالقققة جبقققش فأواجيقققاد بقققراءة القققرتا  فأو القضقققاء علقققى 

 د وحنوها.  اجلرةمة يف البل

 

 

 ضمايا  العدالة في ا حكا  التعزيرية : املبحث السادس :

 / توكيش قام أو وكيش للمتلم . 1

 / ا ال  اةامي أو الوكيش على نتائج التحقيق . 2

 /  تامة الدعوق يف بلد املدعى عليع . 3

 /  نالة القيود عن املتلم أثياء اةاكمة . 4

 حيفة الدعوق للرد عليلا ./  عطاء املتلم نسخة من ص 5

 /   ملال املتلم للرد على الدعوق . 6
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 / متكني املتلم من مسا  الشلود ومياتشتلم عن  ريق القاضي .7

 / عر  قيع األدلة على املتلم ف وسسالع عيلا و تح باال القدن لع  يلا .8

 / ألذ تياعة اةكوم عليع واملدعي العام واملدعي اخلا  على احلكم . 9

 ال هلم لالعرتا  على احلكم .اع/  تح  11

 / تدتيق األحكام ومراجعتلا من تبش قاكم ا ستفيال والعليا . 11

 / استفيال األحكام .12

 /  لب التماس  عادة اليهر حى بعد اكتساال احلكم القطعية .13

 

 مالك   تطبيق العقوبا  التعزيرية: املبحث السابع :

 بالعقوبة يف القضايا احلقوة ./ مطالبة املدعي العام  1

 / عدم صحة التوصيف يف دعوق املدعي العام . 2

 / املبالاة يف توصيف الدعوق يرتتب عليع املطالبة بعقوبة أكرب من اجلرةمة . 3

 / املطالبة بفيقا  العقوبة يف دعاوق مبيية على حق لا  تيانل صاحبع عيع . 4
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أو لبعقد القزمن لر ضقلم احلضقور ف  مقا / عدم حضور البييقة ققيعلم أو بعضقلم ف 5
لعدم األمان من فأو بني الواتعة واةاكمة ف أو اكتفاء بشلادتم يف مرحلة التحقيق 

 .املتلمني

 / ألذ تياعة املدعي العام يف موضو    الق سران السجني . 6

 ( هش يسثر أو  ؟. يف املخدرات / ا لتالل يف األوصال املسثرة )كقلة الكمية 7

 –رائم املعلوماتيققققة اجلقققق/ املبالاققققة يف العقوبققققات اليهاميققققة مقابققققش اجلققققرم )مكا حققققة  8
 ( . سش األموال _  مكا حة ا ميار باألشخا 

 . ةةمالتياسب بييلا وبني اجلر عدم  / تطبيق العقوبات اليهامية  مع 9

احنًققققققار العقوبققققققات التعزيريققققققة اليهاميققققققة يف ) السققققققجن أو الارمققققققة أو السققققققجن / 11
مقة أو املًقادرة ( ماعقدا نهقام مكا حقة املخقدرات واملقسثرات العقليقة  قققد ناد ) والارا

 عقوبة اجللد (.

 / تعذر تطبيق  يقال العقوبات التعزيرية .11

 صعوبة تطبيق بدائش السجن يف التعزير./ 12



 19 آليات تقدير العقوبة التعزيرية 

/ هش يعامش التعزير اةدد نهاماج معاملة احلقدود يف تبقول الرجقو  عقن اإلتقرار أو 13
تعزيقققر املرسقققش يف عقققدم الرجقققو  عقققن اإلتقققرار لاصقققة  ذا كقققان التعزيقققر بالقتقققش  معاملقققة ال

 كتلريب املخدرات  وحنوها ؟.

 /  ثارة القضايا  عالمياج اثياء نهرها من أجش الت ثو على احلكم  يلا.14

 :يةقضايا التعزير الالاايب ا جرائي في  املبحث الثا  :

وا دعقاء العققام( التحقيقق  يلققاف  ققفذا    /   ذا وتعق  اجلرةمققة تتقو  )هيفققة التحقيققق1
 . أو أ رال التحقيق وتركزت اإلدانة واملسسولية اجليائية على  رل

 /صال القضية للمحكمة لتًديق ا عرتال.2

للعققر   / بعققد اكتمققال التحقيققق وتًققديق ا عققرتال تر ققع القضققية إلمققارة امليطقققة3
عاء العامف مث تبعث    اةكمة لليهر ف مث تعود املعاملة    هيفة التحقيق وا دعيلا

 يف الدعوق.

 َترِد املعاملة    اةكمة باسم رئيس اةكمة  وتورد آلياج . / 4
 تققدلش مكتققب اإلحققا ت إلحالتلققا    الققدائرة القضققائية ف وتكققون / مث5

 اإلحالة على الدوائر بالتساوي.
  ييهرها القاضي اليهر الشرعي ./ مث6

 

 اإلجراءات:
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 دعوق املدعي العام كاملة. تضبط .1
 يلسمع جواال املدعى عليعف ولع حالتان: .2

ف  يققدون  تققرار  العققام أن يقققر ويًققادق علققى دعققوق املققدعي احلالرر  األوىل:
 وباتي أوراق املعاملة ويًدر احلكم عليع .

ف  تطلقب البييقة العقام املقدعيدعوق : أن ييكر املدعى عليع احلال  الثاني 
 .العام املدعي من

أن بييتقققققع مقققققا يف أوراق  - البقققققاج - لبققققق  البييقققققة مقققققن املقققققدعي  يقققققذكر  ذا  .3
 املعاملةف وعليع  يتم ا  ال  على أوراق املعاملة .

 يتم تدوين ما ي ش: .4

 اعرتال املدعى عليع املًدق شرعاج . - أ
 اعرتال املدعى عليع املدون صقيقاج. - ال
 التقرير الطيب )يف حالة ا عتداء على البدن أو العر (. - ت
ألدلقققققة اجليائيقققققة ) البًقققققماتف متثيقققققش احلقققققادث أثيقققققاء التحقيققققققف ف تقريقققققر ا - ث

انطبقققاق أوصقققال اجلقققاين القققيت ذكرهقققا اعققق  عليقققعف األدوات املسقققتخدمة يف 
 اجلرةمة(ف

 (.DNAتقرير البًمة الوراثية ) -  
 .للمخدراتالتقرير الكيميائي  - ن
 قضر القب  . - خ
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 قضر التعرل )تعّرل اع  عليع على اجلاين(. - د
 لة.قضر املواج - ذ
 سوابق املدعى عليع اجليائية. - ر
يققققتم عققققر  ا عققققرتال املًققققدهق علققققى املققققدعى عليققققعف  ققققفن صققققادق عليققققع  .5

  ي لذ حكم احلالة األو  وهي حالة اإلترارف و ن أنكر   يعترب رجوعاج.
 ن   يوجققد لققع اعققرتال مًققدق لكققن وجققد لققع اعققرتال أثيققاء التحقيقققف  .6

ل أصقققالجف وأنكقققر نسقققبة  يقققتم تدوييقققع ويعقققر  عليقققعف  قققفن أنَكقققر ا عقققرتا
البًققمة لققع يف ا عققرتال  رتسققش بًققمتع    األدلققة اجليائيققة للتحقققق مققن 

 نسبتلا لع.
 ن أتر املدعى عليع  ًول ا عرتالف ولكن د ع املقدعى عليقع بقاإلكرا   .7

على ا عرتال  يس ل هش صاَدق على اعرتا ع لدق اةكمقة أو  ف  قفن 
 ميع دعوق اإلكرا . ذكر أنع صادق على اعرتا ع  ال تقبش

 ن   يًقققادق علقققى ا عقققرتال ود قققع بقققاإلكرا  عليقققع  يسققق ل البييقققة علقققى  .8
اإلكقرا ف  قفذا   يوجققد لقع بييققة أو رجقع عققن اإلعقرتال  ققال يعتقد بققالرجو  

 عن اإلعرتال يف تضايا التعزير.

ومسقققا   الشقققلود ) شقققلود الواتعقققة أو شقققلود الققققب  (يقققتم  حضقققار  .9
 .شلادتم 

 دلة على املدعى عليع وسسالع عيلا بالتفًيش.يتم عر  قيع األ .11
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 يتم دراسة القضية وت مللا ف مث صدور احلكم  يلا. .11
ققن مققن ا عققرتا  لققالل  .12 كه يعققر  احلكققم علققى الطققر نيف ومققن   يقتيققع ةمل

 شلر من التاريخ اةدد  ستالم نسخة احلكم. 
 ير ع احلكم ةكمة اإلستفيال لتدتيقع من تبش دوائر اإلستفيال . .13
ذا كان احلكقم بالقتقش تعزيقراج ف  قفذا صقدق مقن قكمقة اإلسقتفيال  و قع ا .14

 للمحكمة العليا لتدتيقع.

 

 الفوائد: 

 قيع تضايا التعزيرات من التًا  اةكمة اجلزائية. :ا ولى

 : اجلرائم اليت توجب التعزير تدور على تسعة قاور  الباج:الثايية

عوذةف اسقققتخدام الشقققعوذة والقققدجشف اتتيقققاء وبيقققع ونشقققر و بقققع كتقققب )وميلقققا: تعلقققم الشققق ا و : قضـــايا الالـــعو ة
 السحر والشعوذةف تعلم التيجيم ... وحنوها(.

وميلقا: قاولقة القتقشف قاولقة ا نتحقارف التحقري  علقى القتقشف التخطقيط   الثايي: قضـايا االعتـدا  عاـى الـنف 
  .. وحنوهاللقتشف   الق اليارف استخدام السالن األبي  واآل ت احلادة ..

وميلقا: املعاكسقةف التاريقر بالفتيقان والفتيقاتف اتتيقاء ونشقر الًقور واأل قالم والكتقب   الثالث: القضايا ا خ قية
املاجيقققققةف قاولقققققة الزنقققققاف قاولقققققة اللقققققواطف ا سقققققتمياءف مققققققدمات الفاحشقققققة كالضقققققم والتقبيقققققش واللمقققققس 

سسف القدعوة    الفسقاد األلالتقيف اخللقوةف واملفالذةف الدعارةف انتلاك حرمة امليانل بالقفز أو التج
  . يواء الفتيات يف امليانل والشقق ... وحنوها

ــدا  عاــى ا مــوا  ــع: قضــايا االعت وميلققا: السققرتة مققن  ققو حققرنف الاًققبف اليلبققةف اليًققب وا حتيققالف   الراب
  ... وحنوها تالل األموال العامة واخلاصةف  تح اةالت دون سرتةف ليانة األمانةف ا لتالس .

وميلقققا:  يقققواء اعقققرمف التمويقققع علقققى السقققلطات واإلد ء اعلومقققات   الخـــام : قضـــايا التعـــتر عاـــى الماـــرمين
مضقققللةف  لفقققاء معقققا  اجلرةمقققة وأدواتقققاف التخطقققيط للمجقققرمنيف متويقققش العًقققابات اإلجراميقققة وصريضقققلا 

  .والدعوة  ليلا ... وحنوها



 23 آليات تقدير العقوبة التعزيرية 

 . نعقوق الوالدي العادس: قضايا العقوق 

شلادات الزورف تزوير على  و األوراق الرمسيةف انتحقال شخًقية  قو رجقال األمقن ...  العابع: قضايا التزوير 
  .وحنوها

حسب  ئحقة تواعقد احلقد مقن القدعاوي البا لقة والشقكاوي الكيديقة الًقادر ، الثامن: قضايا الدعاوق الكيدية
 هق.25/4/1416يف  94باملرسوم امللكي رتم 

 ضايا التعو .التاسع: ق

 

اإلنكققار يف احلققق العققام يف احلققدود بعققد ا عققرتال يسقققط احلققد لكققن تبقققى  :الثالثــة
 العقوبة التعزيرية.

 كش ما أوجب حداج على املكلف أوجب التعزير على املميِّز.: الرابعة

 الرجو  عن ا عرتال اا يوجب التعزير   يسقط التعزير. :الخامعة

قوبة اةددة نهاماج  ذا ثب  الوصف اجلرمقي ف و ذا   وكم القاضي بالع العادسة:
 يثب  الوصف اجلرمي  يحكم القاضي بتعزير مرسش .
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  لحق:

 العقوبات ال عز ر   النظا ي 

 

 أواًل: العقوبا  التي تختص بها المحاكل

 ثايياً: العقوبا  التي يختص بها ديوا، المظالل

 عايها لدق ديوا، المظالل االعتراض: العقوبا  التي يتل ثالثاً 
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 أواًل: العقوبات اليت خت ص بها احملاكم :

 يظا  مكافحة المخدرا  والمؤثرا  العقاية

  هـ8/7/3341وتاريخ  13ال ادر بالمرسو  الماكي رقل  /  

 املادة السابعة والثالثون :

مقن  ( مقن هقذ  املقادة يعاتقب بالقتقش تعزيقراج  اج أو  : مع مراعقاة مقا ورد يف البيقد ) ثانيق
 ثب  شرعا  قع شيء من األ عال اآلتية :

 _ تريب مواد فدرة أو مسثرات عقلية . 1

 _ تلقي مواد فدرة أو مسثرات عقلية من ملرال . 2

_ جلب أو استواد أو تًدير أو صيع أو  نتا  أو صويش أو استخرا  أو نراعقة  3
ة أو مققسثرات عقليققة بقًققد الققرتويج يف  ققو األحققوال املققرل،  ققا أو تلقققي مققواد فققدر 
 يف هذا اليهام .

_ املشققاركة با تفققاق يف ارتكققاال أي مققن األ عققال امليًققو  عليلققا يف الفقققرات  4
 السابقة .
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ترويج مواد فقدرة أو مقسثرات عقليقة للمقرة الثانيقة بقالبيع أو اإلهقداء أو التونيقع  – 5
و اليقش بشرط صدور حكم سابق مثب  إلدانتع بالرتويج يف أو التسليم أو التسلم أ

 املرة األو  .

_ القققرتويج للمقققرة األو  ف علقققى أن يكقققون تقققد سقققبق أن حكقققم بفدانتقققع بارتكقققاال  6
 من هذ  املادة . 3,2,1أحد األ عال امليًو  عليلا يف الفقرات 

  عقوبقققة اليقققزول عقققن عقوبقققة القتقققش   –ألسقققباال تققققدرها –ثانيققا : جيقققون للمحكمقققة 
السقققجن القققيت   تققققش عقققن  قققس عشقققرة سقققيةف وباجللقققد القققذي   يزيقققد علقققى  سقققني 

 جلدة يف كش د عةف وبالارامة اليت   تقش عن مائة ألف لاير.

ثالثا :  ذا كان اجلاين  ن تيطبق عليع احلا ت اآلتية ف و  وكم عليع بعقوبة القتقش 
دة ف  يعاتب بالسجن ملقدة   تققش عقن ( من هذ  املاامليًو  عليلا يف البيد )أو ج 

وباجللقد اقا   يزيقد عقن  سقني جلقدة يف كقش د عقة ف وبارامقة ف س وعشقرين سقية 
   تقش عن مائة و سني ألف لاير . وهذ  احلا ت هي :

ارتكابقققع بحقققدق هقققذ  اجلقققرائم بعقققد احلكقققم عليقققع _  ذا عقققاد اجلقققاين    ارتكقققاال   1
 ا    ن، هذ  املادة . حداها ف وكان  العقوبة استياد
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أومققن املكلفققني بتيفيققذ أحكققام هققذا  أو مسققتخدماج  عامققاج  _  ذا كققان اجلققاين مو فققاج  2
اليهقققام ف أو مقققن امليقققوط  قققم مكا حقققة املقققواد املخقققدرة أو املقققسثرات العقليقققة أو الرتابقققة 

 على تداوهلا أو حيانتا .

لا تريققققققب يف عًققققققابة ميهمققققققة و كققققققان مققققققن أ راضقققققق  ذا كققققققان اجلققققققاين شققققققريكاج  – 3
املخدرات أو املسثرات العقليقة    اململكقة أو ا ميقار  يلقا أو تققدةملا للتعقا ي ف أو 
 ذا تالنم  جرةمتع مع جرةمة دولية كتلريب األسلحة أو تزييقف العملقة أو اإلرهقاال 

. 

 واستخدم سالحع أثياء تيفيذ جرةمتع . _  ذا كان اجلاين مسلحاج  4

 املادة الثامية والثالثون :

_ يعاتققب بالسققجن مققدة   تقققش عققن  ققس سققيوات و  تزيققد عققن  ققس عشققرة  1
سية ف وباجللد اا   يزيد على  سني جلدة يف كش مرة ف وبارامة مقن ألقف لاير    

مققن اليباتققات الققيت  أو نباتققاج  كققش مققن حققان مققادة فققدرة أو بققذوراج   – سققني ألققف لاير 
مقن ذلقك أو اشقرتا  أو مولقع أو مقون  تيتج مواد فدرة أو مسثرات عقلية أو با  شيفاج 

بققع أو أحققرن  أو سققلمع أو تسققلمع أو نقلققع أو بققادل بققع أو تققاي  بققع أو صققر ع بقق ي 
صققفة كانقق  أو توسققط يف شققيء مققن ذلققك ف وكققان ذلققك بقًققد ا ميققار أو الققرتويج 

 اقابش أو باو مقابش ف وذلك يف  و األحوال املرل،  ا يف هذا اليهام .
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( مققن هققذ  املققادة يف احلققا ت 1ات امليًققو  عليلققا يف الفقققرة )_ تشققدد العقوبقق 2
 اآلتية :

( مقن املقادة )السقابعة أ _  ذا توا رت يف اجلاين  حدق احلا ت املبيية يف البيد )ثالثاج 
 والثالثني( من هذا اليهام .

ميلققا يف أحققد املسققاجد أو دور التعلققيم أو  ال _  ذا ارتكققب اجلققاين جرةمتققع أو جققزءاج 
 ات اإلصالحية ف و قا ملا صدد  الالئحة .املسسس

مققن اهلققروين أو  –قققش اجلرةمققة  –  _  ذا كانقق  املققواد املخققدرة أو املققسثرات العقليققة 
الكوكايني أو أي مادة  اثلة هلا نفس اخلطورة بيقاء علقى تقريقر  ق  معتمقد مقن ونارة 

 ذا اليهام .الًحة ف على أن تكون ضمن املواد املدرجة يف اجلدول املرا قة هل

 قن يتقو  تقربيتلم أو  قن لقع سقلطة  د _  ذا استاش اجلاين يف ارتكاال جرةمتقع أحقداج 
أو باعقع  يقا  أو د عقع  ف أو تدم لقاصر فقدراج   علية عليع أو استخدم يف ذلك تاصراج 

    تعا يع ب ي وسيلة من وسائش الرت يب أو الرتهيب.

  ي املواد املخدرة أو املسثرات العقلية .و _كش من هي  مكانا اقابش أو أدار  لتعا

 املادة التاسعة والثالثون :
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يعاتب بالسجن مدة   تققش عقن سقيتني و  تزيقد علقى  قس سقيوات ف وباجللقد اقا 
  يزيققد علققى  سققني جلققدة يف كققش مققرة ف وبارامققة   تقققش عققن ثالثققة آ ل لاير و  

ة أو مقسثرات عقليقة أو أحرنهقا كش مقن حقان مقواد فقدر   –تزيد على ثالثني ألف لاير 
أو نقللقققا أو سقققلملا أو تسقققلملا لاقققو تًقققد أو القققرتويج أو التعقققا ي أو ا سقققتعمال 

 الشخًي ف وذلك يف  و األحوال املرل،  ا يف هذا اليهام .

 املادة األربعون :

_ يعاتب بالسجن مدة   تققش عقن ثقالث سقيوات و  تزيقد علقى عشقر سقيوات  1
يققد علققى  سققني جلققدة يف كققش مققرة ف وبارامققة   تقققش عققن  سققني وباجللققد اققا   يز 

( مقققن املقققادة 5ألقققف لاير _ كقققش شقققخ، ارتكقققب الفعقققش امليًقققو  عليقققع يف الفققققرة )
يف القضقققية  تمحكمقققة  يققققا  عقوبقققة أشقققد  ذا تقققوا ر )الثالثقققة( مقققن هقققذا اليهقققام ف ولل

 أسباال موجبة لذلك .

أي شركة أو مسسسة أو ميشق ة _  _ تعاتب بارامة   تقش عن ثالمثائة ألف لاير 2
حقققى و ن كقققان  قققو مقققرل، هلقققا نهامقققا امارسقققة نشقققا لا _ أديقققن مقققديرها أو أحقققد 

( من املادة )الثالثة( من هقذا 5ميسوبيلا بارتكاال الفعش امليًو  عليع يف الفقرة )
 اليهام  ذا ثب  أن  عش تد ارتكب ملًلحتلا .
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ذا اليهقققام و نهقققام آلقققر  تطبقققق _  ذا كقققان هقققذا الفعقققش معاتبقققا عليقققع اوجقققب هققق 3
 العقوبة األشد .

 

 املادة احلادية واألربعون :

_ يعاتب بالسجن مقدة   تققش عقن سقتة أشقلر و  تزيقد علقى سقيتني ف كقش مقن  1
ارتكقققب أحقققد األ عقققال اجلرميقققة امليًقققو  عليلقققا يف املقققادتني )السقققابعة والثالثقققني( و 

بقًققققد التعققققا ي أو ا سققققتعمال )الثاميققققة والثالثققققني( مققققن هققققذا اليهققققام فوكققققان ذلققققك 
 الشخًي يف  و األحوال املًرن  ا نهاما .

 _ تشدد العقوبة يف احلا ت اآلتية : 2

أ _  ذا كقققان املتعقققا ي مقققن امليقققوط  قققم مكا حقققة املخقققدرات أو املقققسثرات العقليقققة أو 
الرتابقققة علقققى حيانتقققا أو تقققداوهلا ف أو القققذين هلقققم صقققلة و يفيقققة بققق ي نقققو  مقققن أنقققوا  

 درات أو املسثرات العقلية .املخ

ال _  ذا تعا ى املقادة املخقدرة أو املقسثر العقلقي أو اسقتعمللا أو كقان صق  ت ثوهقا 
 أثياء ت دية عملع .

 املادة الثانية واألربعون :
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بسقبب تعقا ي أو اسقتعمال أو  دمقان املخقدرات أو املقسثرات  ق_   تقام القدعو  1
ذا تقدم بيفسع أو أحقد أصقولع أو  روعقع أو العقلية  ق مرتكب أحد هذ  األ عال  

عالجقع ف ويشقرتط يف ذلقك تسقليم مقا  قونة املتعقا ي أو  نوجع أو أحد أتاربقع  البقاج 
 املدمن من فدرات أو مسثرات عقلية  ن وجدت أو اإلرشاد    مكاهنا .

_ جيون حفل التحقيقق يف تضقايا اسقتعمال املقواد املخقدرة أو املقسثرات العقليقة يف  2
 ملرة األو   ذا صقق  ا عتبارات اآلتية :ا

 . أ _ أ  يتجاون عمر املتلم عشرين عاماج 

 . ال _ أ  تقرتن جرةمة ا ستعمال أو التعا ي  رةمة جيائية تستدعي اليهر شرعاج 

  _ أ  تقرتن جرةمة ا ستعمال أو التعا ي  ادث مروري نتج عيع و يقات ورتقب 
 لاصة . يف ذمتع حقوتاج 

أ  يكققون تققد صققدر مققن املققتلم _ عيققد ضققبطع _ أي مقاومققة شققديدة صققدث د _ 
 لسلطة القب  أو  وهم . ضرراج 

 املادة الثالثة واألربعون :

من  يقا  العقوبة على املدمن بسبب تعا ي املواد املخدرة أو املسثرات  جيون _ بد ج 
 العقلية _ األمر بفيداعع يف  حدق املًحات املخًًة هلذا الار  . 
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 املادة اخلامسة واألربعون :

مققن اجلققرائم امليًققو  عليلققا يف   ذا ارتكققب املققود  يف املًققحة أثيققاء  ققرتة عالجققع أيققاج 
هقققذا اليهقققام ف  يقققتم تيفيقققذ عقوبقققة السقققجن اةكقققوم  قققا عليقققع بعقققد لًقققم املقققدة القققيت 

 تضاها يف املًحة من تلك العقوبة .

 املادة السادسة واألربعون :

ة   تزيقققد علقققى ثالثقققة أشقققلر أو باجللقققد اقققا   يزيقققد علقققى _ يعاتقققب بالسقققجن مقققد 1
اد املخقققدرة أو كقققش مقققن ضقققبط يقققرتدد علقققى مكقققان معقققد لتعقققا ي املقققو   سقققني جلقققدة
 وذلك أثياء تعا يلا مع علمع اا جيري يف ذلك املكان . املسثرات العقلية

 املادة الثامية واألربعون :

ة والثالثققني( مققن هققذا اليهققام ف حلكققم املققادة )السادسقق كققش مققن ارتكققب  عققال فالفققاج 
يعاتب بالسجن مدة   تزيد على سقتة أشقلر ف وبارامقة   تتجقاون ثالثقة آ ل لاير 

 ف أو بفحدق هاتني العقوبتني .

 املادة التاسعة واألربعون :

_ مع عدم اإللالء ب حكام املواد السابقة ف يعاتب بارامة   تزيد علقى عشقرين  1
 ألف لاير :
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، لع  يقانة مقواد فقدرة أو مقسثرات عقليقة أو ا ميقار  يلقا ولقالف أ _ كش من رل
ما نً  عليع املواد )الثالثة والعشرون( و )الثالثون( و )احلادية والثالثون( من هذا 

 اليهام .

ال _ كقش مققن يتققو   دارة صققيدلية أو قققش مقرل، لققع با ميققار يف املققواد املخققدرة أو 
 يع املادة )الثالثة والعشرون( من هذا اليهام .املسثرات العقلية ولالف ما نً  عل

  _ كش من رل، لع  يانة مواد فدرة أو مسثرات عقلية أو نباتقات أو بقذور مقن 
املرا قة هلذا اليهام ف وحان  سن نيقة كميقات تزيقد  4,2,1املشار  ليلا يف اجلدول 

 على ما جيب أن يكون يف حونتع أو تيق، عيع .

الف يف حالقة العققود    ارتكققاال  عقش  اثققش مققن األ عققال _ تضقاعف عقوبققة املخقق 2
( من هذ  املادة تبش انقضاء ثالث سيوات من تقاريخ 1امليًو  عليلا يف الفقرة )

 احلكم بالعقوبة السابقة ف مع   الق اةش .

 ملادة اخلمسون :ا

مققن مققن توتيققع العقوبققة امليًققو  عليلققا يف املققادة )احلاديققة واألربعققني(  جيققون _ بققد ج 
هقققذا اليهقققام _  لقققزام املتعقققا ي أو مسقققتعمش املقققواد املخقققدرة أو املقققسثرات العقليقققة  قققن 
يثب   دمانع ف اراجعقة عيقادة نفسقية زًق، هلقذا الاقر  ملسقاعدتع علقى القتخل، 
مقققن اإلدمقققان . ويلقققزم مقققن يتققققرر اإل قققرا  عيقققع مقققن املًقققحة اراجعقققة العيقققادة اليفسقققية 
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عقن  يب العيادة املكلف اسقاعدة املقدمن تقريقراج للتيقن من شفائع ف على أن ير ع  ب
حالتع    جلية اليهر يف حا ت اإلدمان لالل ثالثقة أشقلر مقن تقاريخ بقدء املقري  
اراجعقققة العيقققادة اليفسقققية ف لكقققي تققققرر  يققققال مراجعتقققع العيقققادة ف أو اسقققتمرار  ملقققدة 

 ألرق .

 املادة احلادية واخلمسون :

ب التكققتم علقى هويتقع وأي معلومقة تتعلقق بقع ف ومققن يعقا  املقدمن بسقرية تامقة ف وجيق
مقن ذلقك يف أي مرحلقة مقن مراحقش القضقية  يفش من املعييني بتلك املعلومات شقيفاج 

يعاتب بالسجن مدة   تزيد على ثالثة أشلر ف أو بارامة   تزيد على ثالثني ألف 
 لاير .

 املادة الثانية واخلمسون :

سثرات العقليقققة املضقققبو ة وكقققش مقققا كقققان صقققيعع أو _ تًقققادر املقققواد املخقققدرة أو املققق 1
اتتيائع أو بيعع أو استعمالع  قو مشقرو  ف و ن   تكقن هقذ  املقواد عائقدة    املقتلم 

 أو   تسد     دانتع .
_ تتلققف املققواد املخققدرة أو املققسثرات العقليققة الققيت تًققادر ف أو تسققلم كاملققة ف أو  2

نتفا   ا يف األ قرا  العلميقة أو الًقياعية    أي جلة حكومية لاليسلم جزء ميلا ف 
 أو الطبية ف و ق ما صدد  الالئحة .
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 املادة الثالثة واخلمسون :

مقققع عقققدم اإللقققالء  ققققوق اآللقققرين حسققق  الييقققة ف تًقققادر  كقققم تضقققائي األشقققياء 
 اآلتيقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة :

_ اآل ت واألدوات ووسقققققائط اليققققققش املضقققققبو ة القققققيت اسقققققتخدم  يف ارتكقققققاال  1
 اجلرةمققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة .

_ األموال أو األشياء املستمدة أو اةًلة بطريق  قو مباشقر أو  قو مباشقر مقن  2
 ارتكاال اجلرةمة ف و ن    لفاء حقيقتلا أو ملكيتلا ف أو متويع ذلك .

ولققو حولقق   _ املتحًققالت الياميققة عققن أ عققال جرميققع يعاتققب عليلققا هققذا اليهققام 3
 .   أموال من نو  آلر

رة للمتحًققالت  ققو املشققروعة يف حالققة الققتالط هققذ  _ مققا يعققادل القيمققة املقققر  4
 املتحًالت ب موال اكتسب  من مًادر مشروعة .

( املرا قق هلقذا اليهقام 4_ األر  اليت نرع  باليباتقات املدرجقة يف اجلقدول رتقم ) 5
 ذا كان   لوكة للجاين ف  فن   يكن مالكا هلا تيهر اةكمة يف  هناء سيد احليقانة 

. 

 مسة واخلمسون :املادة اخلا
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_ يلاى الرتلي، اخلا  بفدارة امليش ة املرل، هلا با ميار يف املقواد املخقدرة أو  1
املسثرات العقلية أل را   بية أو علمية ف  ذا كان اجلاين هو املرل، لع بفدارتقا أو 
املقدير املسقسول عقن  دارتقا وارتكقب أحقد األ عقال اجلرميقة امليًقو  عليلقا يف املقادة 

 ثة من هذا اليهام .الثال

_ جيون حرمان اةكقوم عليقع مقن  ارسقة املليقة مقدة   تزيقد علقى عقوبقة السقجن  2
مقققدة   تزيقققد علقققى سقققية ف أو  اةكقققوم  قققا . كمقققا جيقققون احلكقققم بقققف الق اةقققش مستتقققاج 

يف حالققة تكققرار وتققو  أحققد األ عققال اجلرميققة امليًققو  عليلققا يف املققادة    التققع هنائيققاج 
 هذا اليهام . )الثالثة( من

 املادة السادسة واخلمسون :

ةميققققع السققققعودي _ اةكققققوم عليققققع بارتكققققاال أحققققد األ عققققال اجلرميققققة امليًققققو   – 1
عليلا يف املادة )الثالثة( مقن هقذا اليهقام ف مقن السقفر    لقار  اململكقة بعقد انتلقاء 

أن   تيفيذ عقوبقة السقجن مقدة  اثلقة ملقدة عقوبقة السقجن اةكقوم  قا عليقع ف علقى 
 تقش مدة امليع عن سيتني . ولونير الداللية اإلذن بالسفر للضرورة أثياء مدة امليع .

_ يبعقققد  قققو السقققعودي عقققن اململكقققة بعقققد تيفيقققذ العقوبقققة اةكقققوم  قققا عليقققع ف و   2
 يسمح لع بالعودة  ليلا ف  يما عدا ما تسمح بع تعليمات احلج والعمرة .

 املادة الثامية واخلمسون :
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ب بالعقوبقققة املققققررة علقققى اجلرةمقققة نفسقققلا ف كقققش مقققن شقققارك يف ارتكقققاال أي مقققن يعاتققق
مقققن املقققادة )الثالثقققة( مقققن هقققذا  5,4,3,2,1األ عقققال امليًقققو  عليلقققا يف الفققققرات 

 اليهام ف سواء أكان  هذ  املشاركة با تفاق أم بالتحري  أم باملساعدة .

 املادة التاسعة واخلمسون :

ي جرةمقة مقن اجلقرائم امليًقو  عليلقا يف الفققرة رتقم _ يعاتب علقى الشقرو  يف أ 1
( مقققن املقققادة )الثاميقققة والثالثقققني( مقققن هقققذا اليهقققام ف بالسقققجن مقققدة   تزيقققد علقققى 1)

 عشر سيوات ف وبارامة   تزيد على  سني ألف لاير .

_ يعاتب على الشرو  يف أي جرةمة من اجلرائم األلرق اا   يزيقد علقى نًقف  2
 بيت السجن والارامة اةددتني يف هذا اليهام للجرةمة التامة .احلد األعلى لعقو 

مقن هقذ  املقادة ف للمحكمقة أن صكقم  2,1_ باإلضا ة    مقا ورد يف الفققرتني  3
 بعقوبة اجللد اليت تراها مياسبة يف قيع األحوال .

 املادة الستون :

كقوم عليقع أو _ للمحكمة _ وألسقباال معتقربة ف أو  ذا  لقر هلقا مقن ألقالق اة 1
ماضققيع أو سققيع أو  رو ققع الشخًققية أو الهققرول الققيت ارتكبقق   يلققا اجلرةمققة أو  ققو 
ذلققك  ققا يبعققث علققى ا عتقققاد بقق ن املققتلم لققن يعققود    فالفققة أحكققام هققذا اليهققام 
_اليقققزول عقققن احلقققد األد  مقققن عقوبقققة السقققجن امليًقققو  عليلقققا يف املقققواد )السقققابعة 
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ثقني( ف و )التاسقعة والثالثقني( ف و )األربعقني( و )احلاديقة والثالثني( و )الثاميقة والثال
واألربعني( من هذا اليهام . كمقا أن للمحكمقة وتقف تيفيقذ عقوبقة السقجن اةكقوم 

للمققادة الثاميققة واألربعققني مققن هققذا اليهققام ل,سققباال نفسققلا ف مققا   يكققن   ققا  بقققاج 
األسقققباال القققيت  سقققبق أن حكقققم عليقققع وعقققاد    املخالفقققة نفسقققلا . وجيقققب أن تبقققني

 استيد  ليلا يف احلكم يف قيع األحوال .

_  ذا عاد اةكوم عليع  رتكقاال جرةمقة مقن اجلقرائم املعاتقب عليلقا اوجقب هقذا  2
اليهام لالل مدة ثالث سيوات من تاريخ وتقف تيفيقذ العقوبقة ف  للمحكمقة  لاقاء 

 ن اجلرةمة اجلديدة .وتف التيفيذ واألمر بفنفاذها دون اإللالء بالعقوبة املقررة ع

_  ذا انقضقققق  مققققدة وتققققف تيفيققققذ العقوبققققة دون عققققودة اةكققققوم عليققققع  رتكققققاال  3
 حققققدق اجلققققرائم املعاتققققب عليلققققا يف اليهقققققام ف يعققققد احلكققققم املوتققققول كقققق ن   يكقققققن 

 وتيقضي كش آثار  .

 املادة الثانية والستون :

هام تبش _  ذا ارتكب شخ، عدة جرائم معاتب عليلا اوجب أحكام هذا الي 1
صققدور حكققم هنققائي  قققع عققن أي واحققد  ميلققا ف وجققب قاكمتققع علققى اجلرةمققة ذات 

 .ألشد واحلكم بعقوبتلا دون  وهاالعقوبة ا
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_  ذا كانققق  اجلرةمقققة معاتقققب عليلقققا اوجقققب هقققذا اليهقققام ونهقققام آلقققر ف  تطبقققق  2
 العقوبة األشد .

 املادة الرابعة والستون :

اكتفققققاء بالعقوبقققة األشقققد مقققا   يقققر القاضققققي  يقققةن تقققدالش عقوبقققات اجللقققد التعزير جيقققو 
 لالل ذلك ف مع التًريح بثبوت اإلدانة يف كش جرةمة على حدة .
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 يظا  مكافحة الارائل المعاوماتية

  هـ8/1/3348وتاريخ  37ال ادر بالمرسو  الماكي رقل  / 

 
 املادة الثالثة  :

لايرف أو تزيد علقى  سقمائة ألقف يعاتب بالسجن مدة   تزيد على سية وبارامة   
 كش شخ، يرتكب أياج من اجلرائم املعلوماتية اآلتية:بفحدق هاتني العقوبتني  

التيًققق  علقققى مقققا هقققو مرسقققش عقققن  ريقققق الشقققبكة املعلوماتيقققة أو أحقققد أجلقققزة  -1
 أو التقا ع أو اعرتاضع. -دون مسوغ نهامي صحيح  -احلاسب اآليل 

خ، أو ابتققزان  ع حلملققع علققى القيققام بفعققش أو الققدلول  ققو املشققرو  لتلديققد شقق -2
 ا متيا  عيع ولو كان القيام  ذا الفعش أو ا متيا  عيع مشروعاج .

الدلول  و املشرو     موتع  لكرتوينف أو القدلول    موتقع الكقرتوين لتايقو  -3
 تًاميم هذا املوتعف أو  تال عف أو تعديلعف أو شاش عيوانع .

اخلاصققققة عققققن  ريققققق  سققققاءة اسققققتخدام اهلواتققققف اليقالققققة املققققزودة  املسقققاس باحليققققاة -4
 بالكامواف أو ما يف حكملا .
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عرب وسائش تقييقات املعلومقات املختلفقة  باآللرين ف و حلاق الضرر  م التشلو -5
. 

 املادة الرابعة  :

يعاتب بالسجن مقدة   تزيقد علقى ثقالث سقيوات وبارامقة   تزيقد علقى مليقوين لايرف 
 دق هاتني العقوبتني كش شخ، يرتكب أياج من اجلرائم املعلوماتية اآلتية:أو بفح

ا ستيالء ليفسع أو لاو  على مال ميقول أو علقى سقيد أو توتيقع هقذا السقيدف  -1
 وذلك عن  ريق ا حتيالف أو ازاذ اسم كاذالف أو انتحال صفة  و صحيحة .

كيققةف أو ائتمانيققةف أو    بيانققات بي -دون مسققوغ نهققامي صققحيح  -الوصققول  -2
بيانات متعلقة الكية أوراق مالية للحًقول علقى بيانقاتف أو معلومقاتف أو أمقوالف 

 أو ما تتيحع من لدمات.

 املادة اخلامسة :

يعاتب بالسقجن مقدة   تزيقد علقى أربقع سقيوات وبارامقة   تزيقد علقى ثالثقة ماليقني 
مقققن اجلقققرائم املعلوماتيقققة كقققش شقققخ، يرتكقققب أيقققاج  لايرف أو بفحقققدق هقققاتني العققققوبتني

 اآلتية :
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الققققدلول  ققققو املشققققرو  إللاقققققاء بيانققققات لاصققققةف أو حققققذ لاف أو تقققققدموهاف أو  -1
 تسريبلاف أو  تال لا أو تايوهاف أو  عادة نشرها .

 يققققققال الشقققققبكة املعلوماتيقققققة عقققققن العمقققققشف أو تعطيللقققققاف أو تقققققدموف أو مسقققققح  -2
مة  يلقققاف أو حقققذ لاف أو تسقققريبلاف أو القققربامجف أو البيانقققات املوجقققودةف أو املسقققتخد

  تال لاف أو تعديللا.

  عاتة الوصول    اخلدمةف أو تشويشلاف أو تعطيللا ب ي وسيلة كان . -3

 املادة السادسة  :

يعاتب بالسجن مدة   تزيد على  س سيوات وبارامة   تزيقد علقى ثالثقة ماليقني 
أيقققاج مقققن اجلقققرائم املعلوماتيقققة لايرف أو بفحقققدق هقققاتني العققققوبتني كقققش شقققخ، يرتكقققب 

 اآلتية:

 نتا  ما من ش نع املساس باليهام العام ف او الققيم الديييقةف أو اآلداال العامقةف  -1
أو حرمققققة احليققققاة اخلاصققققةف أو  عققققداد  ف أو  رسققققالعف أو ززييققققع عققققن  ريققققق الشققققبكة 

 املعلوماتيةف أو أحد أجلزة احلاسب اآليل .

لوماتيةف أو أحد أجلقزة احلاسقب اآليل أو نشقر  ف  نشاء موتع على الشبكة املع -2
 لالميار يف اجليس البشريف أو تسليش التعامش بع.
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 نشققاء املققواد والبيانققات املتعلقققة بالشققبكات اإلباحيققةف أو أنشققطة امليسققر املخلققة  -3
 باآلداال العامة أو نشرها أو تروجيلا .

احلاسقب اآليل أو نشقر  ف  نشاء موتع على الشبكة املعلوماتيةف أو أحد أجلقزة  -4
لالميقار باملخقدراتف أو املقسثرات العقليقةف أو تروجيلقاف أو  قرق تعا يلقاف أو تسقليش 

 التعامش  ا.

 املادة السابعة  :

يعاتب بالسجن مدة   تزيد على عشر سيوات وبارامة   تزيد على  سقة ماليقني 
رائم املعلوماتيقققة لايرف أو بفحقققدق هقققاتني العققققوبتني كقققش شقققخ، يرتكقققب أيقققاج مقققن اجلققق

 اآلتية :

 نشاء موتع مليهمات  رهابية على الشبكة املعلوماتيةف أو أحد أجلزة احلاسب  -1
اآليل أو نشر ع لتسليش ا تًال بقيقادات تلقك امليهمقاتف أو أي مقن أعضقائلا أو 
ترويج أ كارها أو متويللاف أو نشر كيفية تًييع األجلزة احلارتقةف أو املتفجقراتف أو 

 داة تستخدم يف األعمال اإلرهابية .أي أ

الققدلول  ققو املشققرو     موتققع  لكققرتوينف أو نهققام معلومققاش مباشققرةف أو عققن  -2
 ريقققق الشقققبكة املعلوماتيقققةف أو أحقققد أجلقققزة احلاسقققب اآليل للحًقققول علقققى بيانقققات 

 متس األمن الداللي أو اخلارجي للدولةف أو اتتًادها الو   .
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 املادة الثامية  :

ش عقوبقة السقجن أو الارامقة عقن نًقف حقدها األعلقى  ذا اترتنق  اجلرةمقة بق ي   تق
 من احلا ت اآلتية:

 ارتكاال اجلاين اجلرةمة من لالل عًابة ميهمة . -1

شقققاش اجلقققاين و يفقققة عامقققة واتًقققال اجلرةمقققة  قققذ  الو يفقققةف أو ارتكابقققع اجلرةمقققة  -2
 مستاالج سلطاتع أو نفوذ .

 حكملم واستاالهلم .التارير بالقًر ومن يف  -3

 صدور أحكام قلية أو أجيبية سابقة باإلدانة  ق اجلاين يف جرائم  اثلة. -4

 املادة التاسعة  :

يعاتب كش من حر   و ف أو ساعد ف أو اتفق معع على ارتكقاال أي مقن اجلقرائم 
امليًققو  عليلققا يف هققذا اليهققام ع  ذا وتعققق  اجلرةمققة بيققاء علققى هققذا التحقققري ف أو 

عدةف أو ا تفقاقف اقا   يتجقاون احلقد األعلقى للعقوبقة املققررة هلقا ف ويعاتقب اقا املسا
   يتجاون نًف احلد األعلى للعقوبة املقررة هلا  ذا   تقع اجلرةمة األصلية .

 املادة العاشرة  :
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يعاتب كش من شر  يف القيام ب ي من اجلرائم امليًو  عليلا يف هذا اليهام اقا   
 احلد األعلى للعقوبة املقررة .يتجاون نًف 

 املادة الثالثة عشرة :

لقربامجف أو مع عدم اإللالل  قوق حس  اليية جيون احلكم اًادرة األجلزةف أو ا
الوسائش املستخدمة يف ارتكاال أي من اجلرائم امليًقو  عليلقا يف هقذا اليهقامف أو 
األموال اةًلة ميلا . كما جيون احلكم بف الق املوتع اإللكرتوين ف أو مكان تقدي 
اخلدمقققة   التقققاج هنائيقققاج أو مستتقققاج مقققى كقققان مًقققدراج  رتكقققاال أي مقققن هقققذ  اجلقققرائم ف 

 ارتكب  بعلم مالكع. وكان  اجلرةمة تد
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 يظا  المرور

  هـ41/31/3348وتاريخ  81ال ادر بالمرسو  الماكي رقل  /  

 املادة الثانية والستون:

 أو مفر قققاج  يف حقققادث سقققو متعقققدياج  -أو بعضقققاج  كقققالج -كقققش مقققن أتلقققف نفقققس  نسقققان 
رة يعاتققب بالسققجن مققدة   تزيققد علققى سققية واحققدةف وبارامققة ماليققة   تزيققد علققى عشقق

 آ ل لايرف أو بفحدق هاتني العقوبتنيف دون  لالل اا يتقرر للحق اخلا .

 املادة الثالثة والستون:

مع مراعقاة مقا ورد يف املقادتني )احلاديقة والسقتني( و)الثانيقة والسقتني( مقن هقذا اليهقام 
على كقش سقائق يكقون  ر قا يف حقادث مقروري أن يوتقف املركبقة يف مكقان احلقادثف 

غ اإلدارة املختًقة ف وأن يققدم املسقاعدة املمكيقة ملًقاب احلقادثف  قفن ويبادر بفبال
  يقم بذلك يعاتب بارامقة ماليقة   تزيقد علقى ألفقي لايرف أو بالسقجن مقدة   تزيقد 

 على ثالثة أشلرف أو  ما معا.
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 املادة الرابعة والستون:

مققققن  وهققققر علققققى أصققققحاال الققققورأ والعققققاملني  يلققققا أو  ققققوهمف القيققققام بقققق ي  جققققراء
مقن  -سقاري املفعقول  -اإلجراءات اآلتية دون احلًول على تًقريح مسقبق بقذلك 

 اإلدارة املختًة :

  صالن يف اجلسم اخلارجي للمركبة. -1

 تعديش خيش ب بعاد املركبة وأوناهناف أو توة قركلا. -2

 تايو يف شكش املركبة أو لوهنا. -3

  نالة أرتام تسجيش هيكش املركبة . -4

ن خيقققالف ذلقققك بارامقققة ماليقققة تقققدرها ألفقققا لاير يف املقققرة األو ف ويف حالقققة ويعاتقققب مققق
تكرار املخالفة للمرة الثانية تضاعف الارامةف ويف حالة تكرارها للمقرة الثالثقة يعاتقب 

 بارامة مالية مقدارها  سة آ ل لاير مع   الق الورشة بًفة هنائية.

 املادة اخلامسة والستون:

ة تالفقققة أو شقققرا ها    بتًقققريح مسقققبق مقققن اإلدارة املختًقققةف   جيقققون بيقققع أي مركبققق
ويعاتقققب مقققن خيقققالف ذلقققك بارامقققة ماليقققة   تزيقققد علقققى  سقققة آ ل لايرف ويف حالقققة 

 التكرار تضاعف العقوبة.
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 املادة الثامية والستون:

مقع عققدم اإللققالل بق ي عقوبققة أشققد ميًقو  عليلققا يف نهققام آلقر يعاتققب كققش مققن 
 الواردة يف جداول املخالفات امللحقة  ذا اليهام يرتكب  حدق املخالفات

 اا ي ش:

 رامقققة ماليقققة   تققققش عقققن  سقققمائة لاير و  تزيقققد علقققى تسقققعمائة لايرف أو  جقققز  -1
 ( امللحق  ذا اليهام.1جلدول املخالفات رتم ) املركبة مع الارامةف و قاج 

مائة لايرف أو  جققققز  رامقققة ماليققققة   تقققققش عققققن ثالمثائقققة لاير و  تزيققققد علققققى  سقققق -2
 ( امللحق  ذا اليهام.2جلدول املخالفات رتم ) املركبة مع الارامةف و قاج 

  رامققة ماليققة   تقققش عققن مائققة و سققني ريققا  و  تزيققد علققى ثالمثائققة لايرف و قققاج  -3
 ( امللحق  ذا اليهام.3جلدول املخالفات رتم )

جلدول  ى مائة و سني ريا ف و قاج  رامة مالية   تقش عن مائة لاير و  تزيد عل -4
 ( امللحق  ذا اليهام.4املخالفات رتم )

 املادة التاسعة والستون:

 يعد التفحيط فالفة مرورية ف ويعاتب مرتكب فالفة التفحيط بالعقوبات اآلتية:
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ف و  رامقة ماليقة مققدارها ألقف لايرف يف املرة األو  حجز املركبقة  سقة عشقر يومقاج  -أ
 ال    اةكمة املختًة لليهر يف تطبيق عقوبة السجن يف حقع.ومن مث و

يف املرة الثانية حجقز املركبقة ملقدة شقلر و  رامقة ماليقة مققدارها ألقف و سقمائة  -ال
 لايرف ومن مث وال    اةكمة املختًة لليهر يف تطبيق عقوبة السجن يف حقع.

 وحجققز املركبققة ف ومققن مث الر ققع    يف املققرة الثالثققة  رامققة ماليققة مقققدارها ألفققا لاير - 
اةكمقققققة املختًقققققة لليهقققققر يف مًقققققادرة املركبقققققة أو تارةمقققققع بقققققد ع تيمقققققة املثقققققش للمركبقققققة 

 املست جرة أو املسروتة وسجيع.

الواردتني يف الفقرات )أ( و )ال( و ) (  -وتستثم من عقوبيت احلجز أو املًادرة 
 املسروتة. املركبات املست جرة واملركبات -من هذ  املادة 

 املادة السبعون:

مع مراعاة ما ورد يف املادتني )الثانية عشرة( و)السادسة واألربعني( من هذا اليهامف 
يعاتب كش من حجز رلًة سو املركبة أو رلًة القيادة لدق الاوف أو رهيلاف أو 

 ارتيلا بارامة مالية   تقش عن ثالمثائة لاير و  تزيد على تسعمائة لاير.

 دة احلادية والسبعون:املا
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صدد  رامة الت لو عن ميديد رلق، القيقادة ورلق، السقو ابلقغ مائقة لاير عقن كقش 
سققية أو جققزء ميلققاف و ققد أعلققى ثالمثائققة لاير  قققطف وتطبققق الارامققة بعققد انقضققاء مققدة 

 ستني يوما من تاريخ انتلاء الرلًة.

 املادة الثانية والسبعون:

ققرة )أ( مقن املقادة )احلاديقة والعشقرين( مقن هقذا يعاتب كقش مقن خيقالف حكقم الف -أ
اليهققام بارامققة ماليققة مقققدارها عشققرة آ ل لاير مققع   ققالق املعققر  قققش املخالفققة    

 حني احلًول على ترلي،.

يعاتب كش مقن خيقالف حكقم الفققرة )ال( مقن املقادة )احلاديقة والعشقرين( مقن  -ال 
لاير يف املقققرة األو ف وتضقققاعف هقققذا اليهقققام بارامقققة ماليقققة مققققدارها ألقققف و سقققمائة 

الارامة يف املرة الثانية. ويف حال تكرار املخالفة للمرة الثالثة يعاتقب املخقالف بارامقة 
مالية مقدارها مثانية آ ل لاير مع   الق معر  بيع املركبات ملدة شلر. ويف حقال 

 تكرار املخالفة للمرة الرابعة يلاى تًريح معر  بيع املركبات.

 لسابعة والسبعون:املادة ا

 ذا مسققح مالققك املركبققة ف أو املسققفول عققن تيادتققاف أو حائزهققا لشققخ، آلققر ليسقق  
يعاتب بارامة مالية   تزيد على تسعمائة لايرف و ذا  ديع رلًة تيادة بقيادة املركبة ل
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نتج مقن ذلقك حقادث مقروري  يكقون متضقاميا معقع يف املسقفولية املاديقة و ققا لتققدير 
 ة .اةكمة املختً

 املادة الثامية والسبعون:

أو تلفلققققا لققققار  اململكققققة ع إللاققققاء  فجيققققب  بققققالغ اإلدارة املختًققققة عققققن بيققققع املركبققققة
تسجيللا مع تسليم رلًة السو واللوحات. ويعاتب من خيالف ذلك بارامة مالية 

   تزيد على  سة آ ل لاير.
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 با شخاص االتااريظا  مكافحة 

  هـ43/7/3311وتاريخ  31لماكي رقل  / ال ادر بالمرسو  ا 

 املادة الثالثة :

يعاتقققب كقققش مقققن ارتكقققب جرةمقققة ا ميقققار باألشقققخا  بالسقققجن مقققدة   تزيقققد علقققى  
  س عشرة سيةف أو بارامة   تزيد على مليون لايرف أو  ما معا.

 املادة السادسة:

علقى )مقائيت يعاتب بالسجن مدة   تزيد على ) س( سيوات ف أو بارامة   تزيقد 
 ألف( لاير ف أو  ما معاج ع كش  ن ي ش:

أو احلرمقققان مقققن  فأو الرتهيقققب فأو التلديقققد فمقققن اسقققتخدم الققققوة البدنيقققة -1
أو ميحلققا  فأو عرضققلاف أو الوعققد ازيققة  ققو مسققتحقة فمزيققة مسققتحقة 

للتحققري  علققى اإلد ء بشققلادة نور ف أو للتققدلش يف اإلد ء  ققا ف أو 
ة تتعلقققق بارتكقققاال أي مقققن اجلقققرائم امليًقققو  تققققدي أدلقققة  قققو صقققحيح
 عليلا يف هذا اليهام .

أو الرتهيقب للتقدلش يف  ارسقة فأو التلديقد فمن استخدم القوة البدنيقة  -2
أي مسسول تضائي قق أو مع  بفنقاذ اليهام قق مللماتع الرمسية  يمقا يتعلقق 

  هذا اليهام .  يفب ي من اجلرائم امليًو  عليلا 
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 : املادة السابعة

يعاتب بالسجن مدة   تزيد على )سيتني( أو بارامقة   تزيقد علقى )مائقة ألقف( لاير 
ف أو  مقا معققاج ع كقش مققن علقم بارتكققاال جرةمققة مقن اجلققرائم امليًقو  عليلققا يف هققذا 
اليهام ف أو علم بالشرو   يلا ولو كان مسسو ج عمن السر املل  ف أو حًقش علقى 

فة مباشققققرة أو  ققققو مباشققققرة ف و  يبلققققغ  ققققوراج معلومققققات أو  رشققققادات تتعلققققق  ققققا بًقققق
 اجللات املختًة بذلك .

وجيققون للمحكمققة املختًققة اسققتثياء الوالققدين واألو د والققزوجني واإللققوة واأللققوات  
 من أحكام هذ  املادة .

 املادة التاسعة: 

يعاتب بالسجن مدة   تزيد ) س( سيوات ف أو بارامة   تزيد عن )مقائيت ألقف( 
أو  ما معاج كش من حان أشياء متحًلة مقن  حقدق اجلقرائم امليًقو  عليلقا لاير ف 

يف هذا اليهام ف أو ألفاها ف أو صر لا ف  أو ألفى شخًاج )أو أكثقر( مقن القذين 
اشققرتكوا  يلققا ف بقًققد معاونتققع علققى الفققرار مققن العدالققة مققع علمققع بققذلك ف أو أسققلم 

 يف  لفاء معا  اجلرةمة .

ًققة  عفققاء املققتلم مققن العقوبققة املتعلقققة بفلفققاء األشققخا   ذا  وجيققون للمحكمققة املخت
 كان املخفي نوجاج للمخفى أو أحد أصولع أو  روعع .
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 املادة العاشرة :

يعاتقققققب علقققققى الشقققققرو  يف أي مقققققن اجلقققققرائم امليًقققققو  عليلقققققا يف املقققققواد )الثانيقققققة( و 
 )الرابعة( و)السادسة( من هذا اليهام بعقوبة اجلرةمة التامة.
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 يظا  غعل ا موا 

  هـ33/1/3311وتاريخ  13ال ادر بالمرسو  الماكي رقل  /  

 : املادة التاسعة عشرة
تكون عقوبة السجن مدة   تزيد على  س عشرة سقية و رامقة ماليقة   تزيقد علقى 

  :سبعة ماليني لاير  ذا اترتن  جرةمة  سش األموال ب ي من احلا ت اآلتية

 . ةمة من لالل عًابة ميهمة ذا ارتكب اجلاين جر -1

 . استخدام اجلاين للعيف أو األسلحة -2

شقققاش اجلقققاين و يفقققة عامقققة واتًقققال اجلرةمقققة  قققذ  الو يفقققة ف أو ارتكابقققع اجلرةمقققة  -3
 . سلطاتع أو نفوذ  مستاالج 

 . التارير باليساء أو القًر واستاالهلم -4

تعليميقة أو يف مر قق ارتكاال اجلرةمة مقن لقالل مسسسقة  صقالحية أو لويقة أو  -5
 . لدمة اجتماعية

صققدور أحكققام قليققة أو أجيبيققة سققابقة باإلدانققة  ققق اجلققاين ف وبوجققع لققا  يف  -6
 . جرائم  اثلة

 : املادة العشرون 
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دون اإللالل باألنهمة األلرق يعاتب بالسجن ق مدة   تزيد علقى سقيتني وبارامقة 
ق هقاتني العققوبتني ق كقش مقن ألقش مالية   تزيد على  سقمائة ألقف لاير ف أو بفحقد

مقققن ر سقققاء دقققالس  دارات املسسسقققات املاليقققة واألعمقققال وامللقققن  قققو املاليقققة اةقققددة 
وامليهمققات  ققو اهلاد ققة للققربح أو أعضققائلا أو أصققحا ا أو مققديريلا أو مو فيلققا أو 
 ثليلققا املفوضققني عيلققا أو مسققتخدميلا  ققن يتًققر ون اقتضققى هققذ  الًققفات بقق ي 

تزامققققات الققققواردة يف املققققواد ) اخلامسققققة ف والسادسققققة ف والسققققابعة فوالثاميققققة ف مققققن ا ل
والتاسققعة ف والعاشققرة ف واحلاديققة عشققرة ف والثانيققة عشققرة ( مققن هققذا اليهققام ف ويسققري 

 . تطبيق العقوبة على من يزاول اليشاط دون احلًول على الرتالي، الالنمة

 املادة احلادية والعشرون :
ى مقققا تر عقققع اجللقققة املختًقققة أن توتقققع علقققى املسسسقققات املاليقققة جيقققون  كقققم بيقققاء علققق

وامليهمققققات  ققققو اهلاد قققة للققققربح الققققيت تثبقققق  فواألعمقققال وامللققققن  ققققو املاليقققة اةققققددة ف
مسسوليتلا و قا ألحكام املقادة ) الثالثقة ( مقن هقذا اليهقام ف  رامقة   تققش عقن مائقة 

 اجلرةمة .ألف لاير و  تزيد على ما يعادل تيمة األموال قش 

 : املادة الثانية والعشرون
عيد ارتكاال أحقد األ عقال اإلجراميقة امليًقو  عليلقا يف املقادة ) الثانيقة ( مقن هقذا 

 : اليهام يتخذ اآلش
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ةميققع السققعودي الققذي أهنققى عقوبققة السققجن الًققادرة يف حقققع مققن السققفر لققار   -1
دة امليققع عققن سققيتني ف اململكققة ملققدة  اثلققة ملققدة السققجن اةكققوم  ققا عليققع و  تقققش مقق

 . ولونير الداللية ق أو من يفوضع ق ميحع األذن بالسفر للضرورة أثياء مدة امليع

يقققع ف و  يبعقققد  قققو السقققعودي عقققن اململكقققة بعقققد تيفيقققذ العقوبقققة اةكقققوم  قققا عل  -2
 .     يما عدا ما تسمح بع تعليمات احلج والعمرة يسمح لع بالعودة  ليلا 

 : العشروناملادة الثالثة و  

يعاتقب كقش مقن خيقالف أحكامقع ت امليًو  عليلا يف هذا اليهام  يما عدا العقوبا
بالسجن مدة   تزيد على ستة أشلر وبارامة مالية   تزيد على مائة ألف لاير ف أو 

 . بفحدق هاتني العقوبتني
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 التنفيل يظا 

  هـ 31/8/3311 وتاريخ  11/   رقل الماكي بالمرسو  ال ادر 

 

 : والستون التاسعة املادة

 بيفسقع بقع املقدين تيقام التيفيقذ ىاتتضق أو املختًةف القوة باستخدام التيفيذ تعذر  ذا
 عشققرة علقى تزيقد   ماليقة بارامقة حكمقاج  يًقدر أن التيفيقذ  لقاضقي بقذلكف يققم و 

 عقن ضقد  امليفقذ  يقع يتق لر يقوم كقش عقن اةكمقة حسقاال يف تود  يومياج  لاير آ ل
 ضققد  امليفقذ بققادر  ذا ميلقا جقزء أو الارامققةف  لاقاء يف احلقق التيفيققذ ولقاضقي فيقذفالتي

 .بالتيفيذ

 : والثمانون الثامية املادة

 مققن أيققا   ارتكققب مققدين كققش سققيوات سققبع علققى تزيققد   مققدة  بالسققجن يعاتققب/ 1
 :اآلتية اجلرائم

 بفلفقققاء مقققعتيا ثبقق  أو فحققققع يف الًققادر اليلقققائي احلكقققم تيفيققذ عقققن ا متيققا _  أ 
 .أموال من لديع عما اإل ًان عن امتيع أوف تريبلا أوف أموالع

 .التيفيذ تعطيش ميلا تًد دعوق أتام ب ن التيفيذ تعطيش تعمد_  ال
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 مو ققف علققى  ققو  بوسققا ة أو فبيفسققع تعققدق أوف هققدد بقق ن التيفيققذ مقاومققة_   
 آلقر  عقش وأيف لقع امليفقذ ضقد ذلك من ب ي تام أو ف بالتيفيذ يقوم لع مرل، أوف

 .التيفيذ مقاومة بقًد بع تام مشرو   و

  بيانقات تققدي أوف اإلجقراءات يف الكقذال أوف  اةكمة مأما  تراراتع يف الكذال_ د
 .صحيحة  و

 أعققان مققن كققش املققادة هققذ  مققن( 1) الفقققرة يف عليلققا امليًققو  بالعقوبققة يعاتققب/ 2
( أ/1) الفققققققققرات يف اعليلققققققق امليًقققققققو  اجلقققققققرائم مقققققققن أي يف  سقققققققاعد  أوف املقققققققدين

 . املادة هذ  من( د/1)و(  /1) و(ال/1)و

 : والثمانون التاسعة املادة

  ذا سققيوات سققبع علقى تزيققد   مققدة بالسقجن حكمققع يف ومققن العقام املو ققف يعاتقب
 .باألمانة املخلة اجلرائم من ذلك ويعد أعاتع أوف التيفيذ ميع

 : التسعون املادة

 سقققبب أن ثبققق  مقققدين كقققش سقققية عشقققرة  قققس علقققى تزيقققد   مقققدة بالسقققجن يعاتقققب
 ولقو كثقوة األمقوال كانق   ذا أموالقع بتبديقد تيامقع أوف احتيقايل بعمش تيامع مديونيتع
 .للتوتيف املوجبة الكبوة اجلرائم من األ عال هذ  وتعد. احلالتني يف  عسار  ثب 

 : التسعون احلادية املادة
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 : من كش سيوات ثالث على تزيد   مدة بالسجن يعاتب

 ويعاتقب البيانقاتف تلقك سقرال  ذا املقدين أصقول بيانقات على املطلع الشخ، -1
 .تضائي أمر دون البيانات تلك على ا لع شخ، كش نفسلا بالعقوبة

 أو فبفمهالقع بواجباتقعع مقيلم أي ألقش  ذا وتابعيلما القضائي اخلانن أو احلارس -2
 .تسلملا أو األموالف تسليم من تربع أوف تعديع

 التق ثو مقيلم أي تعمقد  ذا املقزاد يف املشقارك أو وتابعيلمقاف البيع وكيش أو املقوم -3
 .األسعار الةح يف التضليش أو السعرف على

 : والتسعون الثانية املادة

 أو– الوالققدين مققن امتيققع مققن كققش أشققلر ثالثققة علققى تزيققد   مققدة بالسققجن يعاتققب
 اقاومققة تققام أو الزيققارةف أو ةفالو يقق أو باحلضققانةف صققادر حكققم تيفيققذ عققن – ومهققا
 .تعطيلع أو التيفيذف
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 ثايياً: العقوبا  التي يختص بها ديوا، المظالل :

 

 استغ   العاطة

 هـ   43/33/3177  في 31 صدر بالمرسو  الماكي رقل  
 املادة األو  :

 يعاتب بارامة مالية   تقش عن ألف لاير و  تزيد عن عشرة اآلل لاير :

وكقققذلك القققذين يشقققتالون مقققيلم ف فقققون الرمسيقققون القققذين يشقققتالون بالتجقققارة . املو 1
 بامللن احلرة دون  ذن نهامي .

أو لال لمققققا بقًقققققد ف. املو فققققون الرمسيققققون الققققذين يقبلقققققون اهلققققدايا واإلكراميققققات 2
( مققققن املققققادة األو  بًققققدور نهققققام 2اإل ققققراء مققققن أربققققاال املًققققا) )ألايقققق  الفقققققرة )

 مكا حة الرشوة (.

والوسققطاء يف ارتكققاال  فب بالعقوبققة نفسققلا املتوا فققون مققع املققو فني املققذكورينويعاتقق
 ذلك اةهور مو فني كانوا أو  و مو فني .

 املادة الثانية :
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أو بارامقة  تزيقد عقن عشقرين ألقف فيعاتب بالسجن مقدة  تزيقد عقن عشقر سقيوات 
ك أو توا ق  لاير كقش مو قف ثبق  ارتكابقع إلحقدق اجلقرائم اآلتيقة ف وكقذلك مقن اشقرت 

 معع على ارتكا ا سواء كانوا مو فني أو  و مو فني :

 . استاالل نفوذ الو يفة ملًلحة شخًية يف دالش الدائرة ولارجلا .1

. الققتحكم يف أ ققراد الرعيققة أو ا  تفققات علققى حققق مققن حقققوتلم الشخًققية بًققورة 2
 . أو تكليفلم اا   جيب عليلم نهاماج فمن الًور 

أو تبوهلقققا للاقققو وتطبقققق العقوبقققة نفسقققلا علقققى الراشقققي  فأو  لبلقققاف . تبقققول الرشقققوة3
 واملرتشي والرائش ) الوسيط على السواء( .

. تبققول عمولققة أو عقققد اتفققاق علققى القيققام بعمققش ياققو دققرق تضققية أو وققول دون 4
لايقق  أمققن املعققامالت أيققا كققان نوعلققا . ) تيفيققذ أمققر حكققومي صققادر بشققان معاملققة

 من املادة الثانية بًدور نهام مكا حة الرشوة (. ( 4ف  3الفقرتني ) 

. سققققققوء ا سققققققتعمال اإلداري كالعبققققققث باألنهمققققققة واألوامققققققر والتعليمققققققات وبطققققققرق 5
ويقققدلش ضقققمن ذلقققك فعيقققع ضقققرر لقققا  أو عقققام   ييشققق أو تققق لواج ف تيفيقققذها امتياعقققاج 

أو يف  قققو فتعمقققد تفسقققو القققيهم واألوامقققر والتعليمقققات علقققى  قققو وجللقققا الًقققحيح 
ا بقًد اإلضرار اًلحة حكوميقة لققاء مًقلحة شخًقية واسقتاالل اليفقوذ موضعل



 63 آليات تقدير العقوبة التعزيرية 

وتيفيققذها ملًققلحة شخًققية عققن  ريققق مباشققر أو فكققان نوعققع يف تفسققو األوامققر   أيققاج 
  و مباشر .

. اسققتاالل العقققود اققا يف ذلققك عقققود املزايققدات واملياتًققات عققن  ريققق مباشققر أو 6
لًققرل وت لوهققا عققن وتتلققا اةققدد والعبققث بقق وامر اف ققو مباشققر ملًققلحة شخًققية 

وحجز كقش أو بعق  مقا يسقتحقع املو فقون والعمقال مقن رواتقب وأجقور وتق لو  فهلا
واسقتعمال معلوماتقع الرمسيقة فد علا  ليلم بقًد ا نتفا   ا شخًقيا بعضقاج أو كقالج 
  ستاالل العملة يف ارتفاعلا أو هبو لا صر ا وتبديالج .

 أو صيانة . و التفريط يف األموال العامة صر اج أفأو التبديد ف. ا لتالس 7

أو مًققادرة فأو القسققوة  ف أو اإلكققرا  باسققم الو يفققة كالتعققذيبف.  سققاءة املعاملققة 8
ويقدلش ضقمن ذلقك التيكيقش والتاقري والسقجن فاألموال وسلب احلريات الشخًية 

مية املشقروعة ودلول امليانل باو الطرق اليهافواليفي واإلتامة اجلربية يف جلة معيية 
وصًققيش ضققرائب تزيققد عققن فواإلكققرا  علققى اإلعققارة أو اإلجققارة أو البيققع أو الشققراء ف

 املقادير املستحقة أو املفروضة نهاما .
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 يظا  مكافحة الرشوة

  هـ43/34/3334وتاريخ  11ال ادر بالمرسو  الماكي رقل  /  

 

 املادة األو :

ألداء ع أو ألققذ وعققداج أو عطيققة فأو تبققش فكققش مو ققف عققام  لققب ليفسققع أو لاققو  
أو يقققزعم أنقققع مقققن أعمقققال و يفتقققع ولقققو كقققان هقققذا العمقققش فعمقققش مقققن أعمقققال و يفتقققع 

ويعاتققب بالسققجن مققدة   تتجققاون عشققر سققيوات وبارامققة   ف مشققروعاج يعققد مرتشققياج 
ميقققا  او  يقققسثر يف تيقققام اجلرةمقققة فأو باحقققدي هقققاتني العققققوبتني فتزيقققد عقققن مليقققون لاير 

    عدم القيام بالعمش الذي وعد بع . تًد املو ف 

 املادة الرابعة : 

أو امتيققع عققن عمققش مققن فكققش مو ققف عققام ألققش بواجبققات و يفتققع بقق ن تققام بعمققش 
 ف نتيجقة لرجققاء أو توصقية أو وسقا ة يعققد يف حكقم املرتشققيع أعمقال تلقك الو يفققة 

ف لاير  ويعاتب بالسجن مدة   تتجاون ثالث سيوات وبارامة   تزيد عن مائة الف
 أو بفحدق هاتني العقوبتني. 

 املادة السادسة : 



 65 آليات تقدير العقوبة التعزيرية 

أو ألققذ وعققداج أو عطيققة بسققبب فأو تبققش فكققش مو ققف عققام  لققب ليفسققع أو لاققو  
و  تيطبققق عليققع اليًققو  األلققرق يف ف ملتابعققة معاملققة يف جلققة حكوميققة ع و يفتققع 

سني ألف هذا اليهام يعاتب بالسجن مدة   تتجاون سيتني وبارامة   تزيد عن  
أو بفحقققدق هقققاتني العققققوبتنيف ويعاتقققب بالعقوبقققة نفسقققلا مقققن أعطقققى أو عقققر  فلاير 

وكقققذلك الوسقققيط يف أيقققة حالقققة مقققن هقققذ   فالعطيقققة أو وعقققد  قققا للاقققر  املشقققار  ليلقققا
 احلا ت. 

 املادة التاسعة : 

من عر  رشوة و  تقبش ميع يعاتب بالسجن مدة   تتجاون عشر سيوات وبارامقة 
 أو ب حدي هاتني العقوبتني . فمليون لاير   تزيد عن 

 املادة احلادية عشرة : 

أو الراشقي أللقذ الرشقوة وتبقش ذلقك مقع علمقع بالسقبب فكش شخ، عييقع املرتشقي 
أو  فتققب بالسققجن مققدة   تتجققاون سققيتني وبارامققة   تزيققد عققن  سققني الققف لايرايع

 بفحدق هاتني العقوبتني. 

 املادة الثالثة عشرة : 

أو مقن يف حكمقع بارتكقاال  حقدق اجلقرائم فى احلكقم بفدانقة مو قف عقام يرتتب علق
وحرمانققققع مققققن تققققويل  فامليًققققو  عليلققققا يف هققققذا اليهققققام العققققزل مققققن الو يفققققة العامققققة
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الو ققققائف العامققققة أو القيققققام باألعمققققال الققققيت يعققققد القققققائمون  ققققا يف حكققققم املققققو فني 
 العامني و قاج لي، املادة الثامية من هذا اليهام. 

 اخلامسة عشرة :  املادة

أو امليقزة أو الفائقدة موضقو  اجلرةمقة مقى كقان  فوكم يف قيع ا حوال اًادرة املال
 ذلك  كياج عمالج. 

 املادة التاسعة عشرة : 

علققققى اجللققققة املختًققققة بققققاحلكم يف جققققرائم الرشققققوة احلكققققم بارامققققة   تتجققققاون عشققققرة 
أو  فرات واملًقا) احلكوميقةأو باحلرمان من الدلول مع الونافأضعال تيمة الرشوة 

األجلزة ذات الشخًية املعيوية العامة يف عقود لت مني مشرتياتا وتيفيذ مشقروعاتا 
أو  ققاتني العقققوبتني علققى أيققة شققركة أو مسسسققة لاصققة و ييققة أو أجيبيققة  فوأعماهلققا

أدين مديرها أو أحد ميسوبيلا يف جرةمة من اجلرائم امليًو  عليلقا يف هقذا اليهقام 
ثبقق  أن اجلرةمققة تققد ارتكبقق  ملًققلحتلاف وعلققس الققونراء  عققادة اليهققر يف عقوبققة   ذا

 احلرمان املشار  ليلا بعد مضي  س سيوات على األتش من صدور احلكم. 
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 النظا  الازائي لارائل التزوير

 هـ  38/4/3311وتاريخ  33 ال ادر بالمرسو  الماكي رقل   /

 املادة الثالثة:

دولةفأو لا  ويل العلد أو رئقيس دلقس القونراء أحقد نوابقعفأو لقا  من نّور لا  ال
القديوان امللكقي أو ديقوان ويل العلقدع يعاتققب بالسقجن مقن ثقالث    عشقر سققيوات 

 وبارامة   تزيد على مليون لاير.

 املادة الرابعة:

ا بًققققفتع ميسققققوبة    جلققققة عامققققةفأو    أحققققد مو فيلقققق أو عالمققققةج  مققققن نّور لامتققققاج 
هلقققا حجيقققة يف اململكقققة عائقققدة ألحقققد أشقققخا   أو عالمقققةج  يقققةف أو نّور لامتقققاج الو يف

يعاتققب بالسققجن مققن سققية  يققةأو ألحققد مو فيققع بًققفتع الو يف فالقققانون الققدويل العققام
    سبع سيوات وبارامة   تزيد على سبعمائة ألف لاير.

 املادة اخلامسة:

اون ثقققالث سقققيوات مقققن نّور لقققا  جلقققة  قققو عامقققةف يعاتقققب بالسقققجن مقققدة   تتجققق
 .العقوبة وبارامة   تزيد على ثالمثائة ألف لايرف أو بفحدق هاتني

 املادة السادسة:
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من نّور  ابعاج يعاتب بالسجن مدة   تتجاون  س سيواتف وبارامة   تزيقد علقى 
  سمائة ألف لايرف مع  لزامع بد ع ما  وتع على اخلزيية العامة من مبالغ.

 املادة السابعة:

أعاد استعمال  ابع سبق صًقيش تيمتقع يعاتقب بالسقجن مقدة   تتجقاون ثالثقة من 
أشلر وبارامة   تزيد على ثالثني ألف لايرف أو بفحدق هاتني العققوبتنيف مقع  لزامقع 

 بد ع ما  وتع على اخلزيية العامة من مبالغ.

 املادة الثامية:

فتع الو يفيةف أو    أحقد من نّور قرراج ميسوباج    جلة عامة أو أحد مو فيلا بً
أو أحققد مو فيققع بًققفتع الو يفيققة  ذا كققان للمحققرر  فأشققخا  القققانون الققدويل العققام

حجية يف اململكة يعاتب بالسجن من سية     س سقيوات وبارامقة   تزيقد علقى 
  سمائة ألف لاير.

 املادة التاسعة:

سقيوات وبارامقة   تزيقد يعاتقب بالسقجن مقدة   تتجقاون ثقالث  من نّور قرراج عر ي قا
 على ثالمثائة ألف لايرفأو بفحدق هاتني العقوبتني.

 املادة العاشرة:
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   امللققكفأو ويل العلقققدف أو رئققيس دلقققس الققونراء ف أو أحقققد  مققن نّور قققرراج ميسقققوباج 
 نوابع يعاتب بالسجن من ثالث    عشر سيوات وبارامة   تزيد على مليون لاير.

 املادة احلادية عشرة:

يعاتقب بالسقجن مقن  ت تيمقة  قا تًقدر  اخلزييقة العامقةمن نّور سيدات أو أوراتاج ذا
 وتققع  ف مققع  لزامققع بققد ع مققا سققيتني    سققبع سققيوات وبارامققة   تزيققد علققى مليققون لاير

 على اخلزيية العامة.

 املادة الثانية عشرة:

  سققبع يعاتققب بالسققجن مققن سققيع   م نّور قققرراج  ققا خيققت، بتحريققر كققش مو ققف عققاّ 
 سيوات وبارامة   تزيد على سبعمائة ألف لاير.

 املادة الثالثة عشرة: 

يعاتقب  اخلاصة باملًارلفأو وثائق ت منيأو األوراق فمن نّور أوراتاج ميارية أو مالية 
 بالسجن من سية     س سيوات وبارامة   تزيد على أربعمائة ألف لاير.

 املادة الرابعة عشرة:
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علققى لققالل احلقيقققة  ) سققب التًاصققع( تقريققراج أو شققلادةج  بيققةج  مققن نّور أو مققيح
يعاتققب بالسققجن مققدة   تتجققاون سققية وبارامققة   تزيققد علققى سققتني  مققع علمققع بققذلك

 ف أو بفحدق هاتني العقوبتني. ألف لاير

 املادة اخلامسة عشرة:

 أو بيانقات رصقد نتائجلقاف كش فت، نّور يف أوراق  جابات ا لتبقارات الدراسقية 
أو  يعاتب بالسجن مدة   تتجاون ستة أشلر وبارامة   تزيد على ستني ألف لايرف

 بفحدق هاتني العقوبتني.

 املادة السادسة عشرة:

مقققن نّور يف ققققرر معقققّد إلثبقققات حضقققور املو قققف    عملقققع أو انًقققرا ع ميقققع يعاتقققب 
فأو بالسققققجن مققققدة   تتجققققاون ثالثققققة أشققققلر وبارامققققة   تزيققققد علققققى ثالثققققني ألققققف لاير

 بفحدق هاتني العقوبتني.

 املادة السابعة عشرة:

ة مققققن جلققققة فتًققققة انتلقققق  ر أو وكالققققة صققققادفمققققن اسققققتعمش حكمققققا أو أمققققراج تضققققائياج 
 وتاصداج اإليلام ب هنا   تزال حا هقةج حلجيتلقا اليهاميقة ملاج بذلكاوكان ع صالحيتلا

يعاتقب  حق أو  سقا ع أو حدوث ضقرر للاقو فوترتب على هذا ا ستعمال  ثبات
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بالسجن مدة   تتجاون سية وبارامة   تزيد علقى مائقة ألقف لايرفأو بفحقدق هقاتني 
 العقوبتني.

 املادة الثانية والعشرون:

على اةكمة املختًة قق عيد اإلدانة ب ّي من اجلرائم امليًو  عليلا يف هقذا اليهقام 
واملتحًقلة  فجلرةمقةقق احلكم اًادرة قيع األشياء املضبو ة اليت استعمل  يف تلك ا

 ميلا دون اإللالل  ق الاو حسن اليية.

 املادة الثالثة والعشرون:

كققش ميشقق ة لاصققة تثبقق  أن مققديرها أو أحققد ميسققوبيلا ارتكققب جرةمققة مققن اجلققرائم 
تعاتققب بارامققة   تزيققد علققى  هققذا اليهققام ملًققلحتلا وبعلققم ميلققا امليًققو  عليلققا يف

عاتد من سقيتني     قس سقيوات مقع أي جلقة عشرة ماليني لايرف وباحلرمان من الت
عامقة ف وذلقك دون اإللقالل بق ي عقوبقة نق، عليلقا هقذا اليهقام يف حقق الشقخ، 

 ذي الًفة الطبيعية مرتكب اجلرةمة.
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 النظا  الازائي الخاص بتزييف وتقايد النقود

  هـ41/7/3173وتاريخ  34ال ادر بالمرسو  الماكي رقل  

 املادة الثانية: 

 فنيف أو تلد نقوداج متداولة نهاماج يف اململكة العربيقة السقعودية أو لارجلقا كش من
أو أصدرها ف أو اشتاش بالتعامش فأو تام  لب نقود متداولة تكون مزيفة أو مقلدة 

متلقققك بقققدون اأو القققرتويج هلقققا ب يقققة وسقققيلة أو أي سقققبيش ف أو صقققيع أو اتتقققم أو ف قققا 
يعاتقققققب  ووسقققققائش التزييقققققف بسقققققوء نيقققققةومقققققواد  مسقققققوغ كقققققش أو بعققققق  آ ت وأدوات

س سقيوات و سقة عشقر سقية مقع  قبالسجن مع األشقاال الشقاتة ملقدة تقرتاون بقني 
  رامة   تقش عن ثالثني ألف لاير و  تتجاون مائة ألف لاير .

 املادة الثالثة: 

كقققش مقققن تعمقققد بسقققوء تًقققد تايقققو معقققا  اليققققود املتداولقققة نهامقققاج يف دالقققش اململكقققة 
أو  نققا  فأو تشويللا أو متزيقلا أو  سللا بالوسائش الكيماوية فسعودية العربية ال

ونهنقققا أو حجملقققا أو  تال لقققا جزئيقققاج ب يقققة وسقققيلة يعاتقققب بالسقققجن ملقققدة تقققرتاون بقققني 
ثالث سيوات و س سيوات وبارامة   تققش عقن ثالثقة ألقف لاير و  تتجقاون عشقرة 

 أو بفحدق هاتني العقوبتني . فاآللف لاير
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 ة الرابعة: املاد

أو حققان بقًققد البيققع أل ققرا  ثقا يققة أو صققياعية أو مياريققة تطعققاج  ف كققش مققن صققيع
أو أوراتقققاج متشقققا ة يف مهلرهقققا للعملقققة املتداولقققة نهامقققاج يف اململكقققة العربيقققة فمعدنيقققة 

يعاتب بالسجن ملدة  املشا ة  يقا  اجلملور يف الالطالسعودية كان من ش ن هذ  
 أو بفحدق هاتني العقوبتني .فوبارامة   تتجاون ألفي لاير    تزيد عن سية واحدة

 املادة اخلامسة: 

سقققتعمش ل, قققرا  املقققذكورة يف املقققادة الرابعقققة مقققن هقققذا اأو  فأو نشقققرفكقققش مقققن  بقققع 
مققن وجققع لعملققة ورتيققة متداولققة نهامققاج يف اململكقققة  اليهققام صققوراج متثققش وجلققاج أو جققزءج 

ويعمققققش فتقققرلي، مقققن اجللقققات املختًقققة العربيقققة السقققعودية بقققدون أن وًقققش علققققى 
بالقيود املفروضة يف هذا الرتلقي، يعاتقب بالسقجن ملقدة   تتجقاون سقية وبارامقة   

 أو بفحدق هاتني العقوبتني. فتتجاون ألف لاير

 املادة السادسة: 

مث تعامقققش  قققا بعقققد علمقققع بعيبلقققا  فكقققش مقققن تبقققش  سقققن نيقققة عملقققة مقلقققدة أو مزيفقققة
أو بفحققققدق فتتجققققاون سققققية وبارامققققة   تتجققققاون ألفققققي لاير يعاتققققب بالسققققجن ملققققدة   

 هاتني العقوبتني.

 املادة الثامية:
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يعاتقققب علقققى الشقققرو  يف أيقققة جرةمقققة مقققن اجلقققرائم امليًقققو  عليلقققا يف هقققذا اليهقققام  
 بعقوبة تعادل نًف العقوبة املقررة للجرةمة التامة .

 : ةاملادة احلادية عشر 

أو املقلققققدة وتسققققلم    مسسسققققة اليقققققد العققققرب صجققققز وتًققققادر قيققققع اليقققققود املزيفققققة 
 و  يد ع مقابش هلا أي تعوي  عيلا ب ية حال من األحوال . فالسعودي
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 يظا  عقوبا  ايتحا  صفة رجل العاطة العامة

 هـ  8/3/3318وتاريخ  31 ال ادر بالمرسو  الماكي رقل   /

 املادة الثانية:

يعاتققب بالسققجن مققدة   تتجققاون ثققالث  كققش مققن انتحققش صققفة رجققش السققلطة العامققة
 قفذا كقان ارتكقاال  ف أو  مقا معقاج  فسيواتفأو بارامقة   تزيقد علقى  سقني ألقف لاير

مقققن انتحلققق  صقققفتع مقققن رجقققال اجلرةمقققة مًقققحوباج باإلرهقققاال أو اإلسقققتااللفأو كقققان 
و أحققد العسققكريني أو مققن يف حكملققم  يعاتققب الفاعققش أو اإلسققتخبارات أاملباحققث 

 ف   تتجققاون عشققر سققيواتفأو بارامققة   تزيققد علققى مائققة و سققني لايربالسققجن مققدة 
 أو  ما معاَ.
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 يظا  ا ساحة واللخائر

  هـ41/7/3341وتاريخ 31ال ادر بالمرسو  الماكي رقل  /  

 املادة الرابعة والثالثون  :

 كش يعاتب بالسجن مدة   تتجاون ثالثني سية وبارامة   تتجاون ثالمثائة ألف لاير
 من يثب  تيامع ب ي  ا ي ش :

تريب أسلحة حربية أو  رديقة أو تطقع ميلقا أو ذلائرهقا    دالقش امللكقة بقًقد أ_
 اإللالل باألمن الداللي.

اسققتعمال األسققلحة احلربيققة أو الفرديققة أو ذلائرهققا أو تطققع ميلققا أو صققيعلا أو ال_
 ألمن الداللي.ميميعلا أو بيعلا أو شرا ها أو حيانتا بقًد اإللالل با

 املادة اخلامسة والثالثون :

أو فيعاتب بالسجن مدة   تتجاون عشرين سية وبارامقة   تتجقاون مقائيت ألقف لاير 
 كش من يثب  تيامع ب ي  ا ي ش:  بفحدق هاتني العقوبتني

 تريب أسلحة حربية أو تطع ميلا أو ذلائرها    دالش اململكة بقًد ا ميار.أ_

 بية أو ذلائرها أو تطع  يارها بقًد ا ميار.صيع أسلحة حر ال_

 املادة السادسة والثالثون :
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يعاتب بالسجن مدة   تتجقاون  قس عشقرة سقية وبارامقة   تتجقاون مائقة و سقني 
كقش مقا ثبق  محلقع سقالحاج حربيقاج أو ذلوتقع   ف أو بفحقدق هقاتني العققوبتني ألف لاير

 أو اتتم أياج من ذلك أو باعع أو اشرتا .

 ملادة السابعة والثالثون  :ا

لايرف أو  يعاتب بالسجن مدة   تتجاون عشر سيوات وبارامقة   تتجقاون مائقة ألقف
كققش مققن ثبقق  تيامققع بًققيع أسققلحة  رديققة أو تطققع ميلققا أو   بفحققدق هققاتني العقققوبتني

 ذلائرهاف أو ثب  تيامع بتلريبلا    دالش اململكة بقًد ا ميقار.

 ن  :املادة الثامية والثالثو 

يعاتققب بالسققجن مققدة   تتجققاون  ققس سققيوات وبارامققة   تتجققاون ثالثققني ألققف لاير 
 كش من يثب  تيامع ب ي  ا ي ش:  أو بفحدق هاتني العقوبتنيف

 تريب أسلحة صيد أو تطع ميلا أو ذلائرها    اململكة بقًد ا ميار.أ_

ملكقققققة بقًقققققد تريقققققب أسقققققلحة ناريقققققة  رديقققققة أو تطقققققع ميلقققققا أو ذلوتقققققا    املال_
 ا ستعمال الشخًي.

 صيع أسلحة الًيد أو تطع  يارها. _

 دلققال تعققديش علققى آليققة أسققلحة الًققيد أو أسققلحة التمققرين أو األسققلحة األثريققة د_
 بقًد جعللا أسلحة أشد لطورة.
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 املادة التاسعة والثالثون :

و ف أ يعاتقققب بالسقققجن مقققدة   تتجقققاون سقققيتني وبارامقققة   تتجقققاون سقققبعة آ ل لاير
أو ذلققوة دون فبفحققدق هققاتني العقققوبتني كققش مققن ثبقق  شققرا   سققالحاج ناريققاج  رديققاج 

 ف أو بيعع أياج من ذلك. ترلي،

 املادة األربعقون  :

يعاتب بالسجن مدة   تتجقاون مثانيقة عشقر شقلراج وبارامقة   تزيقد علقى سقتة آ ل 
أو ذلوة ف اج  ردياج ف أو بفحدق هاتني العقوبتني كش من ثب  شرا   سالحاج ناري لاير

 دون ترلي،.

 املادة احلادية واألربعقون  :

لايرف أو  يعاتقققب بالسقققجن مقققدة   تتجقققاون سقققية وبارامقققة   تزيقققد علقققى  سقققة آ ل
 كش من يثب  تيامع ب ي  ا ي ش:  بفحدق هاتني العقوبتني

 استعمال السالن املرل، لع  ملع واتتيائع يف  و الار  املرل، بع.-أ

 مال سالن ناري للًيد ولو كان مرلًاج.استعال_

 حيانتع سالن صيد أو ذلوتع دون ترلي،. _

ف أو اسققتعمال  ققو  للسققالن  السققمان لاققو  باسققتعمال السققالن املققرل، لققع بققعد_
 نتيجة  مهالع.
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 املساعدة يف ذلك. أوف  نقش أسلحة أو ذلائر  و مرلًة -هق

مرين دون احلًول على ترلي، أو التف  تح قش للتدريب على أسلحة الًيد  -و
 .بذلك

 مزاولة ملية  صالن األسلحة دون احلًول على ترلي، بذلك. -ن

  صالن األسلحة  و املرلًة. -ن

 صيع ذلوة أسلحة الًيد. -ط

 تريب أسلحة مترين باجلملة    اململكة. -ي

 تريب أسلحة الًيد    اململكة أو ذلوتا بقًد ا ستعمال الشخًي. -ك

 تريب األسلحة األثرية بقًد ا ميار. -ل

أو فأو احليققققانة  ف أو البيققققعففالفققققة أي شققققرط مققققن شققققروط الرتلققققي، با سققققتواد  -م
 اإلصالن.

 املادة الثانية واألربعقون  :

يعاتقب بالسقجن مققدة   تتجقاون سققتة أشقلر وبارامقة   تزيققد علقى ثالثققة آ ل لايرف 
لديققع معلومققات عققن عمليققات متققاجرة أو بفحققدق هققاتني العقققوبتني كققش مققن ثبقق  أن 
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أو عققن عمليققات تريققب هلققا و  يلعلققم السققلطات املختًققة فباألسققلحة دون تققرلي، 
 بذلك.

 

 املادة الثالثة واألربعقون  :

 يعاتب بارامة مالية   تتجاون ألفي لاير:

أو فأو البيققققع والشققققراء فكققققش مققققن انتلقققق  مققققدة الرلًققققة املميوحققققة لققققع با سققققتواد أ_
التققققدريب واسققققتمر يف مزاولققققة العمققققش املققققرل، لققققع بققققع دون أن يتقققققدم  أوفاإلصققققالن 

 بطلب ميديد الرلًة لالل ثالثة أشلر من تاريخ انتلائلا.

و  يتًقرل بالسقالن  ف كش من ألاي الرتلقي، املميقون لقع باحلمقش أو ا تتيقاءال_
 أو   يسلمع لالل ثالثة أشلر من تاريخ  لااء الرتلي،.ف

 لحة التمرين بقًد ا ستعمال الشخًي.كش من تام بتلريب أس _

 أو تلفع و  يبلغ اجللات املختًة.فأو سرتتع فكش من علم بفقد سالحع د_

كش من لالف أي حكم آلر من أحكام هذا اليهام و ئحتع  ا   يقع ص    -هق
 العقوبات الواردة  يع.

 املادة الرابعة واألربعقون :
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 كقش مقن محقش سقالحع املقرل، يف األمقاكن يعاتب بارامقة ماليقة   تتجقاون ألقف لاير
ن واألوتقققات القققيت كواألوتقققات القققيت وهقققر  يلقققا محقققش السقققالن. وصقققدد الالئحقققة األمقققا 

 وهر  يلا محش السالن.

 املادة اخلامسة واألربعقون :

أو فكقش مققن يثبق   قدانققع سقالحع بالسققرتة   بارامقة ماليققة   تتجقاون ألققف لايريعاتقب 
ع حرمانققع مققن احلًققول علققى تققرلي، جديققد ألي سققالن ف مقق الضققيا  نتيجققة  مهالققع

 مدة سيتني من تاريخ تيفيذ العقوبة.

 املادة السادسة واألربعقون :

 يعاتب بارامة مالية   تتجاون ألفي لاير:

و  يتققدم بطلقب ميديقدها  ف كش من انتل  مدة رلًة محلع للسالن أو اتتيائقعأ_
 لالل ثالثة أشلر من تاريخ انتلائلا.

و  يبلقققغ عيقققع فمقققن آل  ليقققع بقققاإلرث أو الوصقققية سقققالن نقققاري مقققرل، بقققع كقققش ال_
 اجللات املختًة لالل ثالثة أشلر من تاريخ مآلع  ليع.

 املادة اخلمسقون  :

 ضقققققا ة    العقوبقققققات امليًقققققو  عليلقققققا يف املقققققواد ) الرابعقققققة والثالثقققققنيف واخلامسقققققة 
لثاميقققة والثالثقققنيف والتاسقققعة والثالثقققنيف والسادسقققة والثالثقققنيف والسقققابعة والثالثقققنيف وا
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يًقققادر  كقققم تضقققائي  ديقققة واألربعقققني ( مقققن هقققذا اليهقققاموالثالثقققنيف واألربعقققنيف واحلا
قيع ما يضبط من أسلحة وذلائر ومعدات متعلقة  قا. و ذا كانق  املخالفقة تريبقاج 

  تًادر وسيلة اليقش املستخدمة يف التلريب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 83 آليات تقدير العقوبة التعزيرية 

 يظا  مباشرة ا موا  العامة

  هـ41/31/3131وتاريخ  77ال ادر بالمرسو  الماكي رقل  /  

 املادة التاسعة: 

هقق يعاتقب بالسقجن مقدة 29/1/1377( وتقاريخ 47استثياءج من أحكقام املرسقوم )
أو بكليلمقا معقا كقش  ف  تزيد عن عشر سيوات أو بارامة   تزيد عن مائة ألف لاير

أو فأو التلديققققد فا لققققتالس  مو ققققف يشققققملع هققققذا اليهققققام ف ويثبقققق  ارتكابققققع جلققققرم
التًرل باو وجع شرعي يف أمقوال الدولقة العامقة أو األعيقان أو الطوابقع أو األوراق 

أو توا قق  معققع ف ذات القيمققة املسققلمة  ليققع ف كمققا يعاتققب بققيفس العقوبققة مققن اشققرتك 
على ارتكاال  حدق تلك اجلرائم سواء كان مو فقاج أو  قو مو قف ف باإلضقا ة    

   عققققادة األمققققوال واألعيققققان والطوابققققع واألوراق ذات القيمققققة املختلسققققة أو  لققققزاملم  
املبقددة أو املفقققودة أو مققا يعقادل تيمتلققا ف ويققتم الفًققش يف هقذ  اجلققرائم  بقققاج ليهققام 

 ت ديب املو فني .
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 يظا  مكافحة الغش التااري

  هـ41/3/3343وتاريخ  33ال ادر بالمرسو  الماكي رقل  / 

 و  :املاّدة األ

أو بقققف الق اةقققّش ملقققّدة   ف يلعاتقققب بارامقققةس مقققن  سقققة آ ل لاير    مائقققة ألقققف لاير 
أو  مقا معقاج كقش مقن لقد  أو شقر  يف فتقّش عن أسقبو  و  تزيقد علقى تسقعني يومقاج 

أو  ققققش أو شقققر  يف أن ياققققش ب يّققققة  ريققققةس مققققن الطلقققرلق يف أحققققد األمققققور فأن خيقققد  
 التالّية.

 و  بيعتلا أو جيسلا أو نوعلا أو عياصرها أو صّفاتا اجلوهريّة.أ( ذاتّية السلعة أ

 ال( مًدر السلعة.

 ف  ( تدر السلعة سواءج يف الونن أو الكيقش أو املققاس أو العقدد أو الطاتقة أو العيقار
 أو استعمال  لرلق أو وسائش من ش هنا جعش ذلك  و صحيح.

وقققوي بيانقققاتس كاذبقققةس أو د( وصقققف السقققلعة أو اإلعقققالن عيلقققا أو عرضقققلا ب سقققلوالس 
 لادعةس.

 املاّدة الثانية : 

أو بالسجن من أسبو س    تسعني يوماج مع  رامقة مقن عشقرة ف يلعاتب بف الق اةش 
خالفة: ف آ ل لاير    مائة ألف لاير

ل
 وملًادرة األشياء موضو  امل
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ققققش مققققن  ققققش  أ و أو شققققر  يف أن ياققققش يف ملتطّلبققققات أي مققققن أ ذيّققققة اإلنسققققان أف( كل
 احليوان.

أو حقققان شقققيفاج مقققن أ ذيّقققة اإلنسقققان أو احليقققوان فأو  قققرن للبيقققع ف( كقققش مقققن بقققا   ال
تطّلبات أو الفاسّدة.

ل
 املاشوشة من حيث امل

 املاّدة السابعة :

ًّقو  عليلقا يف  مع عدم اإللالل اا تقضي بع املاّدة السادّسة يلعاتقب بالعلقوبقة املي
بيقققع أيّقققة سقققلعةس ماشوشقققةس أو  اسقققّدة أو  قققو أو  قققرن للف املقققاّدة األو  كقققش مقققن بقققا  

ققققادر السققققلعة  داريّققققاج دون مقابققققش  ذا كانقققق  ماشوشققققة يف ف صققققاحلةس لالسققققتعمال  وتًل
خالفققة ف متطّلباتققا أو  اسققّدة 

ل
ويققتم التًققّرل  يمققا عققدا ذلققك مققن السققلع موضققو  امل

 و قاج ملا تقضي بع الالئحة.

 املاّدة الثامية :

ل لاير    مائققة ألققف لاير كققش مققن اسققتورّد أو صققيع أو يلعاتققب بارامققة مققن  سققة آ 
 بققع أو حققان أو بققا  أو  ققرن للتققداول أيّققة مققوادس أو علبققواتس أو مطبوعققاتس تًققد  ققا 

وتبقققنّي الالئحقققة كيفيّقققة التًقققّرل  ف  قققش أيّقققة سقققلعة مقققع مًقققادرتا  داريّقققاج دون مقابقققش
  يلا.

 املاّدة الثانية عشرة :
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رت  العلقققققم باقققققش السقققققلعة أو  سقققققاّدها أو عقققققدم لتطبيقققققق أحكقققققام هقققققذا اليهقققققام يلفققققق
خالف من املشتالني بالتجارة مقا   يثبق  حسقن 

ل
صالحيتلا لالستعمال مى كان امل

ًّققو  عليلققا يف هققذا ف نّيتققع  لشققرتي بققذلك مققن توتيققع العلقوبققات املي
و  ةميققع علققم امل

خالفة.
ل
 اليهام على ملرتكب امل

 املاّدة اخلامسة عشرة :

 يّة علقوبة أشّد ييلّ، عليلا نهام آلر يلعاتب بارامةس   تقّش عن مع عدم اإللالل ب
عشققرة آ ل لاير و  تزيققد علققى  سققني ألققف لاير كققش مققن حققال ب يّققة وسققيلةس كانقق  
كّلفقني بتيفيقذ أحكقام هقذا اليهقام و ئحتقع بواجبقاتم أو عرتلقة 

ل
دون تيام املقو ّفني امل

لخالفقققة يتعققنّي باإلضققا ة    العلقوبقققة ملمققتلم.  ققفذا تبققنّي أن اهلقققدل  لفققاء معققا  
امل

السابّقة احلكقم بقف الق اةقّش ملقّدة   تققش عقن ثالثّقة أيقامس و  تزيقد عقن  سقة عشقر 
 يوماج.

 املاّدة العشرون: 

خالف الًادر ضقد  تقرّار هنقائي باإلدانقة  بققاج ألحكقام هقذا 
ل
تشّلر ونارة التجارة بامل

ويكققون اليّشققر علققى نفقققة  ف ن وسققائش اإلعققالماليهققام و ئحتققع بوسققيلةس علققى األتققش مقق
 اةكوم عليع.
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 يظا  البيايا  التاارية

  هـ33/3/3341وتاريخ 31ال ادر بالمرسو  الماكي رقل  /  

 املاّدة السابّعة:

اِلف أحكام هذا اليهام بارامةس  مع عدم اإللالل ب ي علقوبةس أشّد يلعاتب من خيل
حش مالّيةس   تزيد على مائة ألف لاير

َ
ف ويف حالة العود تلضاعف العلقوبة مع َ لق امل

ّدة   تزيد على سية.
ل
 مل

 املاّدة احلاديّة َعّشرة:

ادرة األشّياء اةجونة َهاِ  أن وكم اًل
ف  ف وبيع ما ةملكن بَيعع ميلا جيون لديوان امل

َكم  ا ًّم تيمتع من التعويّضات والاراّمات اليت تد ول تي ميلا ف وبفتالل البا ول
أو التًّرل  يع ب ي  ريقةس يراها ملياِسبة. كما جيون للديوان أن َوكلم بيشر القرار 
ًلحلف اليومّية الًاِدرة يف  ًاَدرة أو اإلتالل يف  حدق ال

ل
الًادر باإلدانة أو امل

حكوم عليع وعلى نفقتع.
َ
 ميطقة  تاّمة امل
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 يظا  الع ما  التاارية

  هـ48/1/3341تاريخ  43/  رقل   ال ادر بالمرسو  الماكي 

 املاّدة الثالثة واألربعون:

يلعاتقب بقاحلبس ملقّدة   تزيقد علقى سقية وبارامقةس  بق ي علقوبقة أشقدّ مع عدم اإللقالل 
أو بفحققققققدق هققققققاتني  ف   َتِقققققققشس عققققققن  سققققققني ألققققققف لاير و  تزيققققققد علققققققى مليققققققون لاير

 العقوبتني:

طريقةس تتسبب يف تضليش اجلملقورف وكقش كش من نّور عالمة ملسجهلة أو تّلدها ب  –أ 
 من استعمش بسوء الَقًد عالمٌة ملزّورة أو ملقّلدة.

أو اسققتعمش  يمققا يتعلّققق فدماتققع ف كققش مققن َوضققع بسققوء القًققد علققى مليَتجاتققع   –ال
 عالمة  لوكة لاو .

أو حقان بقًقد البيقع مليَتجقات عليلقا فأو بقا  فأو  قرن للبيقع فكش من عقر    –  
َرة أو ملقلهققدة أو َموضققوعٌة أو ملسققَتعَملةس باققو وجققع حققق مققع علمققع بققذلكف عالمققة مققزوه 

 وكذلك كش من عر  لدمات يف  ش مثش هذ  العالمة مع علمع بذلك.

 املاّدة الرابعة واألربعون:
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يلعاتقب بققاحلبس ملققّدة   تزيققد علققى ثالثققة أشققلر  مقع عققدم اإللققالل بقق ي علقوبققةس أشققدّ 
أو ف و  تزيققد علققى مققائتني و سققني ألققف لاير  ن ألققف لايرةس   َتِقققشس عققن عشققريوبارامقق

 بفحدق هاتني العلقوبتني:

كش مقن اسقتعمش عالمقة  قو ملسقّجلةس يف األحقوال امليًقو  عليلقا يف الفققرات   –أ 
اّدة )الثانّية( من هذا اليهام.

َ
 )الف  ف دف هق( من امل

ة بيانقققاج يقققسدي    أو أوراتقققع التجاريّققق ف كقققش مقققن دوهن باقققو حقققق علقققى عالماتقققع  –ال 
 ا عتقاد  ًول تسجيللا.

 املاّدة اخلامسة واألربعون:

لققّررة للملَخالفقة
ف  يلعاَتب العائد بعلقوبة   تزيد علقى ضقعف احلقد األتًقى للعلقوبقة امل

لققّدة   َتِقققشس عققن  سققة عشققر يومققاج و  تزيققد 
مققع   ققالق اةققش التجققاري أو املشققرو  مل

َخقاِلف و ققاج للشقروط واإلجقراءات  ف ومقع نشقر على سّتِة أشقللر
ل
احللكقم علقى نفققة امل

 اليت تَقيلّ، عليلا الالئحة التيفيذيّة.

 املاّدة الثانية واخلمسون:

ققققادرة األشققققياء  ًَ َهققققا  يف أي دعققققوق مدنيّققققة أو جيائيّققققة أن َوكققققم ال
جيققققون لققققديوان امل

حجقونة 
َ
جققّز  يمقا بعققد خلًقم مثيلقا مققن التعويضقات أو ف امل أو ف الارامققات أو القيت صل

 للتًرل  يلا و قاج للشروط واإلجراءات اليت تَقيلّ، عليلا الالئحة التيفيذيّة. 
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َهقققا  أن يقق مر بيشقققر احللكقققم يف جريقققدة واحققدةس أو أكثقققر علقققى نفققققة 
وجيققون لقققديوان امل
حكوم عليع.

َ
 امل

قلّقدة أو امل 
ل
وضقوعة وجيون لع كذلك أن ي مر بفتالل العالمات التجاريّة املزّورة أو امل

سققَتعَملة باققو حقققس 
ل
بققفتالل األشققياء الققيت صمققش  -ا تتضققاء  –وأن يقق مر عيققدف أو امل

 هذ  العالماتف وذلك حى يف حالة احللكم بالرباءة.
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 يظا  مكافحة التعتر

  هـ3/1/3341وتاريخ 44ال ادر بالمرسو  الماكي رقل  /  

 املاّدة الرابّعة:

خقققالّف  يققيّ، عليلقققا نهققام آلقققر قوبققةس أشقققدّ مققع عقققدم اإللققالل بققق ي عل  - أ
ل
يلعاتققب امل

ألحكام املاّدة )األو ( من هذا اليهام بالسجن ملّدة   تزيد على سيتني وبارامقة   
 ف أو بفحدق هاتني العلقوبتني. تزيد على مليون لاير

خققالّفني - ال
ل
ًّقو  عليلقا يف الفّقققرة السقابّقة بتعقّدد األشقخا  امل  تتعقّدد الارامقة املي

ارس  يلا اليشاط.الف واة ليشآت اليت ةمل
 ت وامل

ًلقققحف اةليّقققة علقققى نفقققققة  - ت يليشقققر ميطقققوق تقققرّار العلقوبقققة يف واحققققدةس أو أكثقققر ال
خالّف.

ل
 امل

 املاّدة اخلامّسة:

هليفققة التحقيققق وا دعققاء العققام أن تطلققب ميققع سققفر مققن يلثبقق  التحقيققق ضققلوعع يف 
 ة. التسرّت    أن يًدر احللكم اليلائي يف القضيّ 

ف بعقققد تيفيقققذ احللكقققم   قققفذا صقققدر احللكقققم باإلدانقققة يلبعقققد  قققو السقققعودي عقققن اململكقققة
سقققتحّقة أو أي التقققزام آلقققر

ل
ف و  يلسقققمح بعودتقققع  ليلقققا  وسقققداد الضقققرائب والرسقققوم امل

 للعمش بعد ذلك.
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 املاّدة السادّسة:

و يرتتّقققب علقققى اإلدانقققة الخالّفقققة أحكقققام هقققذا اليهقققام شقققطب السقققّجش التجقققاري أ - أ
خالّفقققققة

ل
ف وتًقققققفّية  ف و لاقققققاء الرتلقققققي، السقققققّجش الفرعقققققي املتعلّقققققق باليشقققققاط ققققققش امل
خالّفققة

ل
ف وامليّققع مققن ملزاولّققة اليشققاط نفسققع ملققّدة    األعمققال اخلاّصققة باليشققاط قققش امل

 تزيد على  س سّيوات.

الزكققاة والضققرائب والرسققومف  –بالتضققامن بققني املتسققرّت واملتسققرّت عليققع  –تلسققتو   - ال
 وأي التزام آلرس   يلستول بسبب التسرّت.

 املاّدة العاّشرة:

ققال يَققي ع عققدم اإللققالل بقق ي عقوبققةس أشققدّ مقق كققش مققن بلّققغ   –ّ، عليلققا نهققام آلققر ول
    –بسققققوء تًققققِد عققققن واتعققققة  ققققو صققققحيحة يلعاتققققب عليلققققا اوجققققب هققققذا اليهققققام 

ًّة لليهر يف تعزير .  لخت
 اةكمة امل

طالبة بت
ل
 عويضع عما حلّقع من ضّرر.وللملدعى عليع امل

 املاّدة احلاديّة عّشرة:

ّ، عليلققا نهققاٌم آلققٌر يلعاتققب بارامققةس   تزيققد يَققي مققع عققدم اإللققالل بقق ي علقوبققةس أشققدّ 
دون تيقام  –ب ي وسيلةس كان   –( مائة ألف لاير كلش من حال 111.111على )

 ش مللّماتم.املو ّفني املكّلفني بتيفيذ أحكام هذا اليهام بواجباتمف أو عرت
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 عايها لدق ديوا، المظالل : االعتراضثالثاً: العقوبا  التي يتل 

 

 الااا، شبه القضائية

 .تختص بالف ل في المنازعا  التي توكاها إليها ا يظمة، أو الاوائحو 

غالــب قــرارا  الااـــا، شــبه القضـــائية عقوبــا  تعزيريــة عاـــى مخالفــا  تاـــ  
 تي:ى النحو اآلا يظمة والاوائح وهي عا

 العقوبا  المديية : كا رش ،والدية ،التعويض. .3
 العقوبا  الانائية : كالحب ، والغرامة، والم ادرة. .4
 العقوبا  التبعية : كالنالر، والتالهير، الغاق، والعز . .1
ــــــــــــــة  .3 ــــــــــــــا  ا داري  ت ــــــــــــــدر مــــــــــــــن الااــــــــــــــا، ا داريــــــــــــــة  :العقوب

 والف ل. ، كا يلار،والاو ،والحعل،والحرما، من الع وة الدورية
ــــة،  .1 ـــــزيل المرتب ــــة ، وتن ــــأخير الترقي ــــا  الععــــكرية: كــــالتوبيخ، وت العقوب

 والطرد من الخدمة الععكرية.

*  *  * 


