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  6المادة 

جُُٝجؼ ػوى ذ٤ٖ ٌؾَ ٝجٍٓأز ضكَ ُٚ ٍٖػحً ؿح٣طٚ ئٗٗحء ٌجذطس ُِك٤حز 
  جُٔٗطًٍس ٝجَُ٘ٓ

  3المادة 

جُهطرس ٝجُٞػى ذحُُٝجؼ ٝهٍجءز جُلحضكس ٝهرٝ جٍُٜٔ ٝهرٍٞ جُٜى٣س ٫ ضٌٕٞ 
 َٝجؾح 

  2المادة 

 ٌَُ ٖٓ جُهح٠د ٝجُٔهطٞذس جُؼىٍٝ ػٖ جُهطرس 

  4المادة 

ئيج وكغ جُهح٠د جٍُٜٔ ٗوىج ٝجٖطٍش جٍُٔآز ذٚ ؾٜحَٛح غْ ػىٍ جُهح٠د  -1
 جُه٤حٌ ذ٤ٖ ئػحوز ٓػَ جُ٘وى أٝ ض٤ِْٓ جُؿٜحَ كٍِِٔآز 

 ئيج ػىُص جٍُٔآز كؼ٤ِٜح ئػحوز ٓػَ جٍُٜٔ أٝ ه٤ٔطٚ  -0

 ضؿ١ٍ ػ٠ِ جُٜىج٣ح أقٌحّ جُٜرس  -2

  9المادة 

 ٣٘ؼوى جُُٝجؼ ذا٣ؿحخ ٖٓ أقى جُؼحهى٣ٖ ٝهرٍٞ ٖٓ ج٥نٍ 

  1المادة 

 ُـس أٝ ػٍكحً  ٣ٌٕٞ ج٣٩ؿحخ ٝجُورٍٞ ك٢ جُُٝجؼ ذح٧ُلحظ جُط٢ ضل٤ى ٓؼ٘حٙ

  7المادة 

٣ؿَٞ إٔ ٣ٌٕٞ ج٣٩ؿحخ ٝجُورٍٞ ذحٌُطحذس ئيج ًحٕ أقى جُطٍك٤ٖ ؿحترحً ػٖ 
 جُٔؿِّ 

  1المادة 



 ٣ؿَٞ جُط٤ًَٞ ك٢ ػوى جٌُ٘حـ  -1

٤ُّ ٤ًَُِٞ إٔ ٣ُٝؼ ًِٓٞطٚ ٖٓ ٗلٓٚ ئ٫ ئيج ٗٙ ػ٠ِ يُي ك٢  -0
 جًُٞحُس 

  5المادة 

 ٢ُٟٞ ٓٞهٞكحً ػوىٙ ػ٠ِ ج٩ؾحَز ئيج ؾحَٝ ج٤ًَُٞ قىٝو ًٝحُطٚ ًحٕ ًحُل

  60المادة 

٣ٛف ج٣٩ؿحخ أٝ جُورٍٞ ٖٓ جُؼحؾُ ػٖ جُ٘طن ذحٌُطحذس ئٕ ًحٕ ٣ٌطد ٝئ٫ 
 كراٖحٌضٚ جُٔؼِٞٓس 

  66المادة 

٣ٗط٠ٍ ك٢ ج٣٩ؿحخ ٝجُورٍٞ إٔ ٣ٌٞٗح ٓطلو٤ٖ ٖٓ ًَ ٝؾٚ ٝك٢  -1
حً إٔ ٓؿِّ ٝجقى ٝإٔ ٣ٌٕٞ ًَ ٖٓ جُٔطؼحهى٣ٖ ْحٓؼحً ٬ًّ ج٥نٍ ٝكحٛٔ

جُٔوٛٞو ذٚ جُُٝجؼ، ٝإٔ ٫ ٣ٞؾى ٖٓ أقى جُطٍك٤ٖ هرَ جُورٍٞ ٓح ٣رطَ 
 ج٣٩ؿحخ 

٣ٝرطَ ج٣٩ؿحخ هرَ جُورٍٞ ذُٝجٍ أ٤ِٛس جُٔٞؾد ٝذٌَ ٓح ٣ل٤ى ج٩ػٍجٜ  -0
 ٖٓ أقى جُطٍك٤ٖ 

  63المادة 

٣ٗط٠ٍ ك٢ ٚكس ػوى جُُٝجؼ قٌٟٞ ٖحٛى٣ٖ ٌؾ٤ِٖ أٝ ٌؾَ ٝجٍٓأض٤ٖ 
 ٓؼ٤ٖ ج٣٩ؿحخ ٝجُورٍٞ كح٤ٖٔٛ جُٔوٛٞو ذٜٔح ٤ِٖٔٓٓ ػحه٤ِٖ ذحُـ٤ٖ ْح

  62المادة 

٫ ٣٘ؼوى جُُٝجؼ جُٟٔحف ئ٠ُ جُٔٓطورَ ٫ٝ جُٔؼِن ػ٠ِ ٠ٍٖ ؿ٤ٍ 
 ٓطكون 

  64المادة 

ئيج ه٤ى ػوى جُُٝجؼ ذ٠ٍٗ ٣٘حك٢ ٗظحٓٚ جٍُٗػ٢ أٝ ٣٘حك٢ ٓوحٚىٙ  -1
 ٣ِٝطُّ ك٤ٚ ٓح ٛٞ ٓكظٌٞ ٍٖػحً ًحٕ ج٠ٍُٗ ذح٬٠ً ٝجُؼوى ٚك٤كحً 



ٝئيج ه٤ى ذ٠ٍٗ ٣ِطُّ ك٤ٚ ٍُِٔآز ِٓٛكس ؿ٤ٍ ٓكظٌٞز ٍٖػحً ٫ٝ ضّٔ  -0
قوٞم ؿ٤ٍٛح ٫ٝ ضو٤ى ق٣ٍس جُُٝؼ ك٢ أػٔحُٚ جُهحٚس جٍُٔٗٝػس ًحٕ 

 ج٠ٍُٗ ٚك٤كحً ُِٓٓحً 

ٝئيج جٖط٠ٍص جٍُٔآز ك٢ ػوى جٌُ٘حـ ٓح ٣و٤ى ق٣ٍس جُُٝؼ ك٢ أػٔحُٚ  -2
٣ّٔ قوٞم ؿ٤ٍٛح ًحٕ ج٫ٖطٍج٠ ٚك٤كحً ٌُٝ٘ٚ ٤ُّ ذُِّٔ جُهحٚس أٝ 

 ُُِٝؼ، كايج ُْ ٣ق جُُٝؼ ذٚ كُِِٝؾس جُٔٗط٠ٍس ٠ِد كٓم جٌُ٘حـ 

  69المادة 

 ٣ٗط٠ٍ ك٢ أ٤ِٛس جُُٝجؼ جُؼوَ ٝجُرِٞؽ  -1

ُِوح٢ٞ ج٧يٕ ذُٝجؼ جُٔؿٕ٘ٞ أٝ جُٔؼطٞٙ ئيج غرص ذطو٣ٍٍ ٤ٛثس ٖٓ أ٠رحء  -0
 ٣ل٤ى ك٢ ٖلحتٚ  ج٧ٍٓجٜ جُؼو٤ِس إٔ َٝجؾٚ

  61المادة 

ضٌَٔ أ٤ِٛس جُُٝجؼ ك٢ جُلط٠ ذطٔحّ جُػحٓ٘س ػٍٗز ٝك٢ جُلطحز ذطٔحّ 
 جُٓحذؼس ػٍٗ ٖٓ جُؼٍٔ 

  67المادة 

ُِوح٢ٞ إٔ ٫ ٣أيٕ ُِٔطُٝؼ ذإٔ ٣طُٝؼ ػ٠ِ جٍٓأضٚ ئ٫ ئيج ًحٕ ُى٣ٚ ٓٓٞؽ 
 ٍٖػ٢ ًٝحٕ جُُٝؼ هحوٌج ػ٠ِ ٗلوطٜٔح 

  61المادة 

ن جُرِٞؽ ذؼى ئًٔحُٚ جُهحٓٓس ػٍٗز أٝ جٍُٔجٛوس ذؼى ئيج جوػ٠ جٍُٔجٛ -1
ئًٔحُٜح جُػحُػس ػٍٗز ٠ِٝرح جُُٝجؼ ٣أيٕ ذٚ جُوح٢ٞ ئيج ضر٤ٖ ُٚ ٚىم 

 وػٞجٛٔح ٝجقطٔحٍ ؾ٤ٜٔٓٔح 

 ئيج ًحٕ ج٢ُُٞ ٛٞ ج٧خ أٝ جُؿى جٖط٠ٍص ٓٞجكوطٚ  -0

  65المادة 

ُٝجؼ ئيج ًحٕ جُهح٠رحٕ ؿ٤ٍ ٓط٘حْر٤ٖ ْ٘ح ُْٝ ٣ٌٖ ِٓٛكس ك٢ ًٛج جُ
 كِِوح٢ٞ إٔ ٫ ٣أيٕ ذٚ 

  30المادة 



جٌُر٤ٍز جُط٢ أضٔص جُٓحذؼس ػٍٗز ئيج أٌجوش جُُٝجؼ ٣طِد جُوح٢ٞ ٖٓ 
٤ُٜٝح ذ٤حٕ ٌأ٣ٚ ن٬ٍ ٓىز ٣كىوٛح ُٚ كايج ُْ ٣ؼطٍٜ أٝ ًحٕ جػطٍجٞٚ ؿ٤ٍ 

 ؾى٣ٍ ذح٫ػطرحٌ ٣أيٕ جُوح٢ٞ ذُٝجؾٜح ذ٠ٍٗ جٌُلحءز 

  36المادة 

ذ٘لٓٚ ػ٠ِ ضٍض٤د ج٩ٌظ ذ٠ٍٗ إٔ ٣ٌٕٞ ج٢ُُٞ ك٢ جُُٝجؼ ٛٞ جُؼٛرس 
 ٓكٍٓح 

  33المادة 

 ٣ٗط٠ٍ إٔ ٣ٌٕٞ ج٢ُُٞ ػحه٬ ذحُـح  -1

 ئيج جْطٟٞ ٤ُٝحٕ ك٢ جُوٍخ كأ٣ٜٔح ض٠ُٞ جُُٝجؼ ذٍٗجتطٚ ؾحَ  -0

  32المادة 

ئيج ؿحخ ج٢ُُٞ ج٧هٍخ ٌٝأٟ جُوح٢ٞ إٔ ك٢ جٗطظحٌ ٌأ٣ٚ كٞجش ِٓٛكس ك٢ 
 جُُٝجؼ جٗطوِص ج٣٫ُٞس ُٖٔ ٤ِ٣ٚ 

  34المادة 

 جُوح٢ٞ ٢ُٝ ٖٓ ٫ ٢ُٝ ُٚ 

  39المادة 

٤ُّ ُِوح٢ٞ إٔ ٣ُٝؼ ٖٓ ُٚ ج٣٫ُٞس ػ٤ِٚ ٖٓ ٗلٓٚ ٫ٝ ٖٓ أُٚٞٚ ٫ٝ ٖٓ 
 كٍٝػٚ 

  31المادة 

 ٣ٗط٠ٍ ك٢ ُُّٝ جُُٝجؼ إٔ ٣ٌٕٞ جٍُؾَ ًلإج ٍُِٔآز 

  37المادة 

ئيج َٝؾص جٌُر٤ٍز ٗلٜٓح ٖٓ ؿ٤ٍ ٓٞجكوس ج٢ُُٞ كحٕ ًحٕ جُُٝؼ ًلإجً ُُّ 
 جُؼوى ٝئ٫ ك٢ُِِٞ ٠ِد كٓم جٌُ٘حـ 

  31المادة 

 جُؼرٍز ك٢ جٌُلحءز ُؼٍف جُرِى 



  35المادة 

 جٌُلحءز قن نح٘ ٍُِٔآز ٢ُُِٞٝ 

  20المادة 

 ٣ٓو١ قن جُلٓم ُؼىّ جٌُلحءز ئيج قِٔص جٍُٔآز 

  26المادة 

 ٌُلحءز ػ٘ى جُؼوى ك٬ ٣إغٍ َٝجُٜح ذؼىٙ ضٍجػ٠ ج

  23المادة 

ئيج جٖط٠ٍص جٌُلحءز ق٤ٖ جُؼوى أٝ أنرٍ جُُٝؼ أٗٚ ًلإ غْ ضر٤ٖ أٗٚ ؿ٤ٍ ًلإ 
 ًحٕ ٌَُ ٖٓ ج٢ُُٞ ٝجُُٝؾس ٠ِد كٓم جُؼوى 

  22المادة 

٣كٍّ ػ٠ِ ٖهٙ أُٚٞٚ ٝكٍٝػٚ ٝكٍٝع أذ٣ٞٚ ٝجُطروس ج٠ُٝ٧ ٖٓ كٍٝع 
 أؾىجوٙ 

  24المادة 

 ػ٠ِ جٍُؾَ:  ٣كٍّ

 َٝؾس أِٚٚ أٝ كٍػٚ ٠ٞٓٝٞءز أقىٛٔح  -1

 أَٚ ٠ٞٓٞءضٚ ٝكٍػٜح ٝأَٚ َٝؾطٚ  -0

  29المادة 

 ٣كٍّ ٖٓ جٍُٞحع ٓح ٣كٍّ ٖٓ جُ٘ٓد ئ٫ ٓح هٌٍ كوٜحء جُك٘ل٤س جْطػ٘حءٙ  -1

٣ٗط٠ٍ ك٢ جٍُٞحع ُِطك٣ٍْ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ جُؼح٤ٖٓ ج٤ُٝ٧ٖ ٝإٔ ٣رِؾ  -0
 ٤غ ك٢ ًَ ٜٓ٘ح هَ ٓوىجٌٛح أٝ ًػٍ نّٔ ٌٞؼحش ٓطلٍهحش ٣ٌطل٢ جٍُٞ

  21المادة 

٫ ٣ؿَٞ إٔ ٣طُٝؼ جٍُؾَ جٍٓأز ٠ِوٜح غ٬ظ ٍٓجش ئ٫ ذؼى جٗوٟحء ػىضٜح  -1
 ٖٓ َٝؼ آنٍ ونَ ذٜح كؼ٬ً 



َٝجؼ جُٔطِوس ٖٓ آنٍ ٣ٜىّ ٠ِوحش جُُٝؼ جُٓحذن ُٝٞ ًحٗص وٕٝ  -0
 جُػ٬ظ، كايج ػحوش ئ٤ُٚ ٣ِٔي ػ٤ِٜح غ٬غحً ؾى٣ىز 

  27المادة 

٫ ٣ؿَٞ إٔ ٣طُٝؼ جٍُؾَ نحٓٓس قط٠ ٣طِن ئقىٟ َٝؾحضٚ ج٧ٌذغ ٝض٘و٢ٟ 
 ػىضٜح 

  21المادة 

 ٫ ٣ؿَٞ جُطُٝؼ ذُٝؾس آنٍ ٫ٝ ذٔؼطىضٚ 

  25المادة 

٫ ٣ؿَٞ جُؿٔغ ذ٤ٖ جٍٓأض٤ٖ ُٞ كٍٞص ًَ ٜٓ٘ٔح يًٍجً قٍٓص ػ٤ِٚ ج٧نٍٟ 
 كإ غرص جُكَ ػ٠ِ أقى جُل٤ٍٖٞ ؾحَ جُؿٔغ ذ٤ٜ٘ٔح 

  40المادة 

 ٣وىّ ٠ِد جُُٝجؼ ُوح٢ٞ جُٔ٘طوس ٓغ جُٞغحتن ج٥ض٤س:  -1

أ ـ ٖٜحوز ٖٓ ٓهطحٌ ٝػٍكحء جُٔكِس ذحْْ ًَ ٖٓ جُهح٠د ٝجُٔهطٞذس 
 ْٝ٘س ٝٓكَ ئهحٓطٚ ٝجْْ ٤ُٝٚ ٝأٗٚ ٫ ٣ٔ٘غ ٖٓ ًٛج جُُٝجؼ ٓحٗغ ٍٖػ٢ 

 خ ـ ٌٚٞز ٓٛىهس ػٖ ه٤ى ٗلِٞ جُطٍك٤ٖ ٝأقٞجُٜٔح جُٗه٤ٛس 

ٌٙ جُطٍكحٕ ذهِٞٛٔح ٖٓ ج٧ٍٓجٜ جُٓح٣ٌس ٖٝٓ ؼ ـ ٖٜحوز ٖٓ ٠ر٤د ٣هطح
 جُٔٞجٗغ جُٛك٤س ُُِٝجؼ، ُِٝوح٢ٞ جُطػرص ٖٓ يُي ذٔؼٍكس ٠ر٤د ٣هطحٌٙ 

 و ـ ٌنٛس ذحُُٝجؼ ُِؼ٤٣ٌٍٖٓ ُٖٝٔ ْٛ ك٢ ْٖ جُؿ٘ى٣س ج٩ؾرح٣ٌس 

 ٛـ ـ ٓٞجكوس ٓى٣ٍ٣س ج٧ٖٓ جُؼحّ ئٕ ًحٕ أقى جُُٝؾ٤ٖ أؾ٘ر٤حً 

و نحٌؼ جُٔكٌٔس ئ٫ ذؼى جْط٤لحء ًٛٙ ٫ ٣ؿَٞ ضػر٤ص جُُٝجؼ جُٔؼوٞ -0
ج٩ؾٍجءجش ػ٠ِ أٗٚ ئيج قَٛ ُٝى أٝ قَٔ ظحٍٛ ٣ػرص جُُٝجؼ ذىٕٝ ًٛٙ 

 ج٩ؾٍجءجش ٫ٝ ٣ٔ٘غ يُي ٖٓ ئ٣وحع جُؼوٞذس جُوح٤ٗٞٗس 

  46المادة 

٣أيٕ جُوح٢ٞ ذاؾٍجء جُؼوى كٌٞجً ذؼى جْطٌٔحٍ ًٛٙ جُٞغحتن ُٝٚ ػ٘ى 
 أ٣حّ ٝجُوح٢ٞ ٣هطحٌ ٣ٍ٠وس ج٩ػ٬ٕ ج٫ٖطرحٙ ضأن٤ٍٙ ٩ػ٬ٗٚ ٓىز ػٍٗز 



  43المادة 

 ئيج ُْ ٣ؿٍ جُؼوى ن٬ٍ ْطس أٍٖٜ ٣ؼطرٍ ج٩يٕ ِٓـ٠ 

  42المادة 

 ٣وّٞ جُوح٢ٞ أٝ ٖٓ ٣أيٕ ُٚ ٖٓ ٓٓحػى١ جُٔكٌٔس ذاؾٍجء جُؼوى 

  44المادة 

 ٣ؿد إٔ ٣َٗٔ ٚي جُُٝجؼ: 

 أ ـ أْٔحء جُطٍك٤ٖ ًحِٓس ٠ٖٞٓٝ ًَ ٜٓ٘ٔح 

 خ ـ ٝهٞع جُؼوى ٝضح٣ٌهٚ ٌٝٓحٗٚ 

 ؼ ـ أْٔحء جُٜٗٞو ٝج٬ًُٞء ًحِٓس ٠ٖٞٓٝ ًَ ْٜٓ٘ 

 و ـ ٓوىجٌ جٍُٜٔ جُٔؼؿَ ٝجُٔإؾَ َٝٛ هرٝ جُٔؼؿَ أّ ٫ 

 ٛـ ـ ضٞه٤غ أٚكحخ جُؼ٬هس ٝجُٔأيٕٝ ٝضٛى٣ن جُوح٢ٞ 

  49المادة 

٣ٓؿَ جُٔٓحػى جُُٝجؼ ك٢ ْؿِٚ جُٔهٛٞ٘ ٣ٝرؼع ذٌٛٞز ػ٘ٚ  -1
 ُىجتٍز ج٧قٞجٍ جُٔى٤ٗس ن٬ٍ ػٍٗز أ٣حّ ٖٓ ضح٣ٌم جُُٝجؼ 

ضـ٢٘ ًٛٙ جٌُٛٞز ػٖ ئنرحٌ جُطٍك٤ٖ وجتٍز ج٧قٞجٍ جُٔى٤ٗس ذحُُٝجؼ  -0
 ٣ٌٕٝٞ جُٔٓحػى ٓٓث٫ٞ ػٖ ئٛٔحٍ ئٌْحٍ جٌُٛٞز 

حّ جُٛحوٌز ذطػر٤ص جُُٝجؼ ضطرن جُط٣ٍوس ٗلٜٓح ك٢ ضٓؿ٤َ ج٧قٌ -2
ٝجُط٬م ٝجُ٘ٓد ٝٝكحز جُٔلوٞو، ٣ٝوّٞ أ٤ٖٓ جُٓؿَ جُٔى٢ٗ ذطى٣ٖٝ يُي 

 ك٢ جُٓؿ٬ش جُٔهٛٞٚس وٕٝ قحؾس ئ٠ُ أ١ ئؾٍجء آنٍ 

  41المادة 

 ضؼل٠ ٓؼح٬ٓش جُُٝجؼ ٖٓ ًَ ٌْْ 

  47المادة 

 ئيج ضٞجكٍش ك٢ ػوى جُُٝجؼ أًٌحٗٚ ْٝحتٍ ٍٖجت١ جٗؼوحوٙ ًحٕ ٚك٤كحً 



  41مادة ال

 ًَ َٝجؼ ضْ ًٌ٘ٚ ذح٣٩ؿحخ ٝجُورٍٞ ٝجنطَ ذؼٝ ٍٖجتطٚ كٜٞ كحْى  -1

 َٝجؼ جُِٔٓٔس ذـ٤ٍ جُِْٔٓ ذح٠َ  -0

  45المادة 

جُُٝجؼ جُٛك٤ف جُ٘حكً ضطٍضد ػ٤ِٚ ؾ٤ٔغ آغحٌٙ ٖٓ جُكوٞم جُُٝؾ٤س ًحٍُٜٔ 
ٝٗلوس جُُٝؾس ٝٝؾٞخ جُٔطحذؼس ٝضٞجٌظ جُُٝؾ٤ٖ ٖٝٓ قوٞم ج٧ٍْز ً٘ٓد 

 ٝقٍٓس جُٔٛحٍٛز  ج٫ٝ٧و

  90المادة 

جُُٝجؼ جُرح٠َ ٫ ٣طٍضد ػ٤ِٚ ٢ٖء ٖٓ آغحٌ جُُٝجؼ جُٛك٤ف ُٝٞ قَٛ ك٤ٚ 
 ونٍٞ 

  96المادة 

 جُُٝجؼ جُلحْى هرَ جُىنٍٞ ك٢ قٌْ جُرح٠َ  -1

 ٣ٝطٍضد ػ٠ِ ج٠ُٞء ك٤ٚ جُ٘طحتؽ جُطح٤ُس:  -0

 أ ـ جٍُٜٔ ك٢ جُكى ج٧هَ ٖٓ ٍٜٓ جُٔػَ ٝج٠ُٔٓٔ 

 ٖٓ ًٛج جُوحٕٗٞ  122و ذ٘طحتؿٚ جُٔر٤٘س ك٢ جُٔحوز خ ـ ٗٓد ج٫ٝ٧

 ؼ ـ قٍٓس جُٔٛحٍٛز 

و ـ ػىز جُلٍجم ك٢ قحُط٢ جُٔلحٌهس أٝ ٓٞش جُُٝؼ ٝٗلوس جُؼىز وٕٝ 
 جُطٞجٌظ ذ٤ٖ جُُٝؾ٤ٖ 

 ضٓطكن جُُٝؾس جُ٘لوس جُُٝؾ٤س ٓح وجٓص ؾحِٛس كٓحو جٌُ٘حـ  -2

  93المادة 

 ْى جُُٝجؼ جُٔٞهٞف قٌٔٚ هرَ ج٩ؾحَز ًحُلح

  92المادة 

٣ؿد ُُِٝؾس جٍُٜٔ ذٔؿٍو جُؼوى جُٛك٤ف ْٞجء أ٢ْٔ ػ٘ى جُؼوى أّ ُْ 
 ٣ْٓ أٝ ٗل٢ أ٬ًٚ 



  94المادة 

 ٫ قى ٧هَ جٍُٜٔ ٫ٝ ٧ًػٍٙ  -1

 ًَ ٓح ٚف جُطُجٓٚ ٍٖػحً ِٚف إٔ ٣ٌٕٞ ٍٜٓجً  -0

٣ؼطرٍ ٍٜٓ جٍُٔآز و٣٘حً ٓٔطحَجً ٣أض٢ ك٢ جُطٍض٤د ذؼى و٣ٖ جُ٘لوس  -2
 ٖٓ جُوحٕٗٞ جُٔى٢ٗ  1102جُٔٗحٌ ئ٤ُٚ ك٢ جُٔحوز  جُٔٓطكوس

ُٖٔ ٣ىػ٢ جُطٞج٠إ أٝ ج٣ٌُٞٛس ك٢ جٍُٜٔ ج٠ُٔٓٔ ئغرحش يُي أ٫ًٞٚ  -4
كايج غرص أقىٛٔح قىو جُوح٢ٞ ٍٜٓ جُٔػَ ٓح ُْ ٣ػرص جٍُٜٔ ج٠ُٔٓٔ 

 جُكو٤و٢ 

٣ؼطرٍ ًَ و٣ٖ ٣ٍو ك٢ ٝغحتن جُُٝجؼ أٝ جُط٬م ٖٓ جُى٣ٕٞ جُػحذطس ذحٌُطحذس  -5
ٖٓ هحٕٗٞ أٍٚٞ جُٔكحًٔحش جُٛحوٌ  ٫ٞٔٗ462ً ذحُلوٍز ج٠ُٝ٧ ٖٓ جُٔحوز ٝٓ

  1350ُؼحّ  24ذحٍُّْٔٞ جُط٣ٍٗؼ٢ ٌهْ 

٫ٝ ٣ؼطرٍ جٍُٜٔ جُٔإؾَ ٓٓطكن ج٧وجء ئ٫ ذحٗوٟحء جُؼىز ٝكن ٓح ٣وٌٍٙ 
 جُوح٢ٞ ك٢ جُٞغ٤وس 

  99المادة 

 طرغ جُؼٍف ٣ؿَٞ ضؼؿ٤َ جٍُٜٔ أٝ ضأؾ٤ِٚ ٬ًً أٝ ذؼٟحً ٝػ٘ى ػىّ جُ٘ٙ ٣

  91المادة 

جُطأؾ٤َ ك٢ جٍُٜٔ ٣ٍ٘ٛف ئ٠ُ ق٤ٖ جُر٤٘ٞٗس أٝ جُٞكحز ٓح ُْ ٣٘ٙ ك٢ 
 جُؼوى ػ٠ِ أؾَ آنٍ 

  97المادة 

٫ ٣ؼطى ذأ١ ٣َحوز أٝ ئٗوح٘ ٖٓ جٍُٜٔ أٝ ئذٍجء ٓ٘ٚ ئيج ٝهؼص أغ٘حء ه٤حّ 
جُُٝؾ٤س أٝ ك٢ ػىز جُط٬م، ٝضؼطرٍ ذح٠ِس ٓح ُْ ضؿٍ أٓحّ جُوح٢ٞ، ٣ِٝطكن 

ٖٓ ًٛٙ جُطٍٛكحش جُؿح٣ٌس أٓحّ جُوح٢ٞ ذأَٚ جُؼوى ئيج هرَ ذٚ جُُٝؼ أ١ 
 ج٥نٍ 

  91المادة 

ئيج ٢ْٔ ٍٜٓ ك٢ جُؼوى جُٛك٤ف ٝٝهغ جُط٬م هرَ جُىنٍٞ ٝجُهِٞز 
 جُٛك٤كس ٝؾد ٗٛق جٍُٜٔ 



  95المادة 

ئيج ٝهؼص جُر٤٘ٞٗس ذٓرد ٖٓ هرَ جُُٝؾس هرَ جُىنٍٞ ٝجُهِٞز جُٛك٤كس 
 ْو١ جٍُٜٔ ًِٚ 

  10مادة ال

جٍُٜٔ قن ُُِٝؾس ٫ٝ ضرٍأ يٓس جُُٝؼ ٓ٘ٚ ئ٫ ذىكؼٚ ئ٤ُٜح ذحًُجش ئٕ ًحٗص  -1
 ًحِٓس ج٤ِٛ٧س ٓح ُْ ضًَٞ ك٢ ٝغ٤وس جُؼوى ٬٤ًٝ نحٚحً ذورٟٚ 

٫ ض١ٍٓ ػ٠ِ جٍُٜٔ جُٔؼؿَ أقٌحّ جُطوحوّ ُٝٞ قٌٍ ذٚ ْ٘ى ٓح وجٓص  -0
 جُُٝؾ٤س هحتٔس 

  16المادة 

ى جُٛك٤ف ػ٘ى ػىّ ض٤ٔٓس ٍٜٓ أٝ كٓحو ٣ؿد ٍٜٓ جُٔػَ ك٢ جُؼو -1
 جُط٤ٔٓس 

 ئيج ٝهغ جُط٬م هرَ جُىنٍٞ ٝجُهِٞز جُٛك٤كس كؼ٘ىتً ضؿد جُٔطؼس  -0

  13المادة 

جُٔطؼس ٢ٛ ًٓٞز ٓػَ جٍُٔآز ػ٘ى جُهٍٝؼ ٖٓ ذ٤طٜح ٣ٝؼطرٍ ك٤ٜح قحٍ جُُٝؼ 
 ػ٠ِ إٔ ٫ ض٣ُى ػٖ ٗٛق ٍٜٓ جُٔػَ 

  12المادة 

ئيج ٝهغ جُىنٍٞ ذؼى ػوى كحْى ُْ ٣ْٓ ك٤ٚ ٍٜٓ كٍِِٔآز ٍٜٓ جُٔػَ، ٝئيج 
 ًحٕ ٠ٔٓٓ كِٜح ج٧هَ ٖٓ ج٠ُٔٓٔ ٍٜٝٓ جُٔػَ 

  14المادة 

ئيج ضُٝؼ جٍُؾَ ك٢ ٍٜٓ ٓٞضٚ ذٍٜٔ أ٣َى ٖٓ ٍٜٓ جُٔػَ ٣ؿ١ٍ ػ٠ِ 
 ج٣ُُحوز قٌْ ج٤ُٚٞس 

  19المادة 

 ػ٠ِ جُُٝؼ ئٌْحٕ َٝؾطٚ ك٢ ٌٖٓٓ أٓػحُٚ 

  11المادة 



 ػ٠ِ جُُٝؾس ذؼى هرٝ ٓؼؿِٜح إٔ ضٌٖٓ ٓغ َٝؾٜح 

  17المادة 

 ٤ُّ ُُِٝؼ إٔ ٣ٌٖٓ ٓغ َٝؾطٚ ٍٞز ُٜح ك٢ وجٌ ٝجقىز ذـ٤ٍ ٌٞحٛح 

  11المادة 

 ػ٘ى ضؼىو جُُٝؾحش ٣ؿد ػ٠ِ جُُٝؼ جُط٣ٞٓس ذ٤ٜٖ٘ ك٢ جُٔٓحًٖ 

  15المادة 

٤ُّ ُُِٝؼ ئٌْحٕ أقى ٖٓ أهحٌذٚ ٓغ َٝؾطٚ ْٟٞ ُٝىٙ جُٛـ٤ٍ ؿ٤ٍ 
 ج٤ُُٔٔ ئيج غرص ئ٣ًجؤْٛ ُٜح 

  70المادة 

ضؿرٍ جُُٝؾس ػ٠ِ جُٓلٍ ٓغ َٝؾٜح ئ٫ ئيج جٖط٠ٍ ك٢ جُؼوى ؿ٤ٍ يُي أٝ 
 ٝؾى جُوح٢ٞ ٓحٗؼحً ٖٓ جُٓلٍ 

  76المادة 

جُ٘لوس جُُٝؾ٤س ضَٗٔ جُطؼحّ ٝجٌُٓٞز ٝج٠ٌُ٘ٓ ٝجُططر٤د ذحُوىٌ  -1
 جُٔؼٍٝف ٝنىٓس جُُٝؾس جُط٢ ٣ٌٕٞ ٧ٓػحُٜح نحوّ 

ُّ جُُٝؼ ذىكغ جُ٘لوس ئ٠ُ َٝؾطٚ ئيج جٓط٘غ ػٖ ج٩ٗلحم ػ٤ِٜح أٝ غرص ٣ِ -0
 ضو٤ٍٛٙ 

  73المادة 

ضؿد جُ٘لوس ُُِٝؾس ػ٠ِ جُُٝؼ ُٝٞ ٓغ جنط٬ف جُى٣ٖ ٖٓ ق٤ٖ جُؼوى  -1
جُٛك٤ف ُٝٞ ًحٗص ٓو٤ٔس ك٢ ذ٤ص أِٜٛح ئ٫ ئيج ٠حُرٜح جُُٝؼ ذحُ٘وِس 

 ٝجٓط٘ؼص ذـ٤ٍ قن 

ّ جُُٝؼ ُْ ٣ىكغ ٓؼؿَ جٍُٜٔ أٝ ُْ ٤ٜ٣ة ٣ؼطرٍ جٓط٘حػٜح ذكن ٓح وج -0
 جٌُٖٔٓ جٍُٗػ٢ 

  72المادة 

 ٣ٓو١ قن جُُٝؾس ك٢ جُ٘لوس ئيج ػِٔص نحٌؼ جُر٤ص وٕٝ ئيٕ َٝؾٜح 



  74المادة 

 ئيج ُٗٗش جٍُٔآز ك٬ ٗلوس ُٜح ٓىز جَُ٘ٗٞ 

  79المادة 

جُ٘حُٖ ٢ٛ جُط٢ ضطٍى وجٌ جُُٝؾ٤س ذ٬ ٓٓٞؽ ٍٖػ٢ أٝ ضٔ٘غ َٝؾٜح ٖٓ 
 جُىنٍٞ ئ٠ُ ذ٤طٜح هرَ ٠ِرٜح جُ٘وَ ئ٠ُ ذ٤ص آنٍ 

  71المادة 

ضوىٌ جُ٘لوس ُُِٝؾس ػ٠ِ َٝؾٜح ذكٓد قحٍ جُُٝؼ ٣ٍٓج ٝػٍٓج ٜٓٔح 
 ًحٗص قحُس جُُٝؾس ػ٠ِ إٔ ٫ ضوَ ػٖ قى جٌُلح٣س ٍُِٔآز 

  77المادة 

 ز جُ٘لوس ٝٗوٜٛح ذطرىٍ قحٍ جُُٝؼ ٝأْؼحٌ جُرِى ضؿَٞ ٣َحو -1

٫ ضورَ وػٟٞ ج٣ُُحوز أٝ جُ٘وٙ ك٢ جُ٘لوس جُٔلٍٝٞس هرَ ٢ٟٓ ْطس  -0
 أٍٖٜ ػ٠ِ كٍٜٞح ئ٫ ك٢ جُطٞجٌب ج٫ْطػ٘حت٤س 

  71المادة 

 ٣كٌْ ُُِٝؾس ذحُ٘لوس ٖٓ ضح٣ٌم جٓط٘حع جُُٝؼ ػٖ ج٩ٗلحم جُٞجؾد ػ٤ِٚ  -1

 س أٌذؼس أٍٖٜ ْحذوس ٬ُوػحء ٫ ٣كٌْ ذأًػٍ ٖٓ ٗلو -0

  75المادة 

 جُ٘لوس جُٔلٍٝٞس هٟحء أٝ ٌٞحء ٫ ضٓو١ ئ٫ ذح٧وجء أٝ ج٩ذٍجء 

  10المادة 

ئيج قٌْ ُُِٝؾس ذ٘لوس ػ٠ِ جُُٝؼ ٝضؼًٌ ضك٤ِٜٛح ٓ٘ٚ ٣ُِّ ٖٓ ٣ٌِق  -1
ذ٘لوطٜح ك٤ٔح ُٞ كٍٞص ؿ٤ٍ يجش َٝؼ إٔ ٣٘لن ػ٤ِٜح ذحُوىٌ جُٔلٍٜٝ ٣ٌٕٝٞ 

 ػ٠ِ جُُٝؼ  ُٚ قن جٍُؾٞع

ئيج أيٕ ُٜح ذح٫ْطىجٗس ٖٓٔ ٤ُّ ٌِٓلحً ذ٘لوطٜح كِٚ جُه٤حٌ ذ٤ٖ جٍُؾٞع  -0
 ػ٠ِ جُُٝؼ أٝ جٍُؾٞع ػ٤ِٜح ٢ٛٝ ضٍؾغ ػ٠ِ َٝؾٜح 

  16المادة 



٣وىٌ جُوح٢ٞ جُ٘لوس ٣ٝؿد إٔ ٣ٌٕٞ ضوى٣ٍٙ ٓٓط٘ىجً ئ٠ُ أْرحخ غحذطس ُٝٚ 
 ج٫ْطث٘حِ ذٍأ١ جُهرٍجء 

٫ٝ٧و جُٜٗىجء ٖٝٓ ك٢ قٌْٜٔ إٔ ٣ٓطأّٗ  "ُِٝوح٢ٞ ػ٘ى ضوى٣ٍ جُ٘لوس
ذٍأ١ ٌٓطد ٖإٕٝ جُٜٗىجء ك٢ جُو٤حوز جُؼحٓس ُِؿ٤ٕ ُِٝوٞجش جُِٔٓكس 
أٝ ٖٓ ٣وّٞ ٓوحٓٚ، ٣ٌٕٝٞ ضكى٣ى جُٜٗىجء ٖٝٓ ك٢ قٌْٜٔ ٝكن هٞج٤ٖٗ 

 َٝجٌز جُىكحع ٝأٗظٔطٜح." 

  13المادة 

جُُٝؼ ػ٘ى ُِوح٢ٞ أغ٘حء جُ٘ظٍ ذىػٟٞ جُ٘لوس ٝذؼى ضوى٣ٍٛح إٔ ٣أٍٓ  -1
جُُِّٝ ذا٬ْف َٝؾطٚ ٓرِـحً ػ٠ِ قٓحخ جُ٘لوس ٫ ٣ُ٣ى ػٖ ٗلوس ٍٖٜ 

 ٝجقى ٣ٌٖٝٔ ضؿى٣ى ج٬ْ٩ف ذؼىٙ 

 ٣٘لً ًٛج ج٧ٍٓ كٌٞجً ًح٧قٌحّ جُوطؼ٤س  -0

  12المادة 

 ضؿد ػ٠ِ جٍُؾَ ٗلوس ٓؼطىضٚ ٖٓ ٬٠م أٝ ضل٣ٍن أٝ كٓم 

  14المادة 

ضح٣ٌم ٝؾٞخ جُؼىز ٫ٝ ٣و٠ٟ ذٜح  ٗلوس جُؼىز ً٘لوس جُُٝؾ٤س ٣ٝكٌْ ذٜح ٖٓ
 ػٖ ٓىز أًػٍ ٖٓ ضٓؼس أٍٖٜ 

  19المادة 

٣ٌٕٞ جٍُؾَ ٓطٔطؼحً ذح٤ِٛ٧س جٌُحِٓس ُِط٬م ك٢ ضٔحّ جُػحٓ٘س ػٍٗز  -1
 ٖٓ ػٍٔٙ 

٣ؿَٞ ُِوح٢ٞ إٔ ٣أيٕ ذحُطط٤ِن، أٝ ٣ؿ٤ُ جُط٬م جُٞجهغ ٖٓ جُرحُؾ  -0
 جُػحٓ٘س ػٍٗز ئيج ٝؾىش جُِٔٛكس ك٢ يُي جُٔطُٝؼ هرَ 

  11المادة 

ٓكَ جُط٬م جٍُٔآز جُط٢ ك٢ ٌٗحـ ٚك٤ف أٝ جُٔؼطىز ٖٓ ٬٠م ٌؾؼ٢ ٫ٝ 
 ٣ٛف ػ٠ِ ؿ٤ٍٛٔح جُط٬م ُٝٞ ٓؼِوحً 

  17المادة 

 ٣وغ جُط٬م ذحُِلع ٝذحٌُطحذس، ٣ٝوغ ٖٓ جُؼحؾُ ػٜ٘ٔح ذاٖحٌضٚ جُٔؼِٞٓس  -1



 ٤ِن ٝإٔ ٣لٜٞ جٍُٔآز ذطط٤ِن ٗلٜٓح ُُِٝؼ إٔ ٣ًَٞ ؿ٤ٍٙ ذحُطط -0

  11المادة 

ئيج هىٓص ُِٔكٌٔس ٓؼحِٓس ٬٠م أٝ ٓؼحِٓس ٓهحُؼس أؾِٜح جُوح٢ٞ  -1
 ٍٖٜجً أ٬ًٓ ذحُِٛف 

ئيج أٍٚ جُُٝؼ ذؼى جٗوٟحء جُِٜٔس ػ٠ِ جُط٬م أٝ أٍٚ جُطٍكحٕ ػ٠ِ  -0
جُٔهحُؼس وػح جُوح٢ٞ جُطٍك٤ٖ ٝجْطٔغ ئ٠ُ ن٬كٜٔح ْٝؼ٠ ئ٠ُ ئَجُطٚ 

وٝجّ جُك٤حز جُُٝؾ٤س ٝجْطؼحٕ ػ٠ِ يُي ذٖٔ ٣ٍجْٛ ٖٓ أَٛ جُُٝؾ٤ٖ ٝ
 ٝؿ٤ٍْٛ ٖٓٔ ٣وىٌٕٝ ػ٠ِ ئَجُس جُه٬ف 

ٝئيج ُْ ضلِف ًٛٙ جُٔٓحػ٢ ْٔف جُوح٢ٞ ذطٓؿ٤َ جُط٬م أٝ  -2
 جُٔهحُؼس ٝجػطرٍ جُط٬م ٗحكًجً ٖٓ ضح٣ٌم ئ٣وحػٚ 

د ئيج ُْ ضٗطد جُٔؼحِٓس ذٌٍٔٝ غ٬غس أٍٖٜ جػطرحٌجً ٖٓ ضح٣ٌم جُطِ -4
 ٣ٍجؾغ ذٗأٜٗح أ١ ٖٓ جُطٍك٤ٖ 

  15المادة 

 ٫ ٣وغ ٬٠م جٌٍُٓجٕ ٫ٝ جُٔىٛٞٔ ٫ٝ جٌٍُٔٙ  -1

 جُٔىٛٞٔ ٛٞ ج١ًُ كوى ض٤٤ُٔٙ ٖٓ ؿٟد أٝ ؿ٤ٍٙ ك٬ ٣ى١ٌ ٓح ٣وٍٞ  -0

  50المادة 

٫ ٣وغ جُط٬م ؿ٤ٍ جُٔ٘ؿُ ئيج ُْ ٣وٛى ذٚ ئ٫ جُكع ػ٠ِ كؼَ ٢ٖء أٝ 
 ؼٔحٍ جُوْٓ ُطأ٤ًى ج٩نرحٌ ٫ ؿ٤ٍ جُٔ٘غ ٓ٘ٚ أٝ جْطؼَٔ جْط

  56المادة 

 ٣ِٔي جُُٝؼ ػ٠ِ َٝؾطٚ غ٬ظ ٠ِوحش 

  53المادة 

 جُط٬م جُٔوطٍٕ ذؼىو ُلظحً أٝ ئٖحٌز ٫ ٣وغ ئ٫ ٝجقىجً 

  52المادة 

٣وغ جُط٬م ذح٧ُلحظ ج٣ٍُٛكس ك٤ٚ ػٍكحً وٕٝ قحؾس ئ٠ُ ٤ٗس، ٣ٝوغ ذح٧ُلحظ 
 جٌُ٘حت٤س جُط٢ ضكطَٔ ٓؼ٠٘ جُط٬م ٝؿ٤ٍٙ ذح٤ُ٘س 



  54المادة 

ًَ ٬٠م ٣وغ ٌؾؼ٤حً ئ٫ جٌَُٔٔ ُِػ٬ظ ٝجُط٬م هرَ جُىنٍٞ، ٝجُط٬م 
 ػ٠ِ ذىٍ ٝٓح ٗٙ ػ٠ِ ًٞٗٚ ذحت٘حً ك٢ ًٛج جُوحٕٗٞ 

  59المادة 

٣ٗط٠ٍ ُٛكس جُٔهحُؼس إٔ ٣ٌٕٞ جُُٝؼ أ٬ًٛ ٣٩وحع جُط٬م ٝجٍُٔآز ٓك٬ً  -1
 ُٚ 

جٍُٔآز جُط٢ ُْ ضرِؾ ْٖ جٍُٖى ئيج نُٞؼص ٫ ضِطُّ ذرىٍ جُهِغ ئ٫  -0
 ذٔٞجكوس ٢ُٝ جُٔحٍ 

  51المادة 

 ٌَُ ٖٓ جُطٍك٤ٖ جٍُؾٞع ػٖ ئ٣ؿحذٚ ك٢ جُٔهحُؼس هرَ هرٍٞ ج٥نٍ 

  57المادة 

 ًَ ٓح ٚف جُطُجٓٚ ٍٖػحً ِٚف إٔ ٣ٌٕٞ ذى٫ً ك٢ جُهِغ 

  51المادة 

٤ٍ جٍُٜٔ ُُّ أوجؤٙ ٝذٍتص يٓس جُٔطهحُؼ٤ٖ ئيج ًحٗص جُٔهحُؼس ػ٠ِ ٓحٍ ؿ
 ٖٓ ًَ قن ٣طؼِن ذحٍُٜٔ ٝجُ٘لوس جُُٝؾ٤س 

  55المادة 

ئيج ُْ ٣ْٓ جُٔطهحُؼحٕ ٤ٖثحً ٝهص جُٔهحُؼس ذٍب ًَ ٜٓ٘ٔح ٖٓ قوٞم 
 ج٥نٍ ذحٍُٜٔ ٝجُ٘لوس جُُٝؾ٤س 

  600المادة 

ٝ ئيج ٍٚـ جُٔطهحُؼحٕ ذ٘ل٢ جُرىٍ ًحٗص جُٔهحُؼس ك٢ قٌْ جُط٬م جُٔك
 ٝٝهغ ذٜح ٠ِوس ٌؾؼ٤س 

  606المادة 

ٗلوس جُؼىز ٫ ضٓو١ ٫ٝ ٣رٍأ جُُٝؼ جُٔهحُغ ٜٓ٘ح ئ٫ ئيج ٗٙ ػ٤ِٜح ٍٚجقس 
 ك٢ ػوى جُٔهحُؼس 



  603المادة 

ئيج جٖط٠ٍ ك٢ جُٔهحُؼس ئػلحء جُُٝؼ ٖٓ أؾٍز ئٌٞحع جُُٞى أٝ جٖط٠ٍ  -1
ُى ٣ٍؾغ ئٓٓحى أٓٚ ُٚ ٓىز ٓؼِٞٓس ٝئٗلحهٜح ػ٤ِٚ كطُٝؾص أٝ ضًٍص جُٞ

 جُُٝؼ ػ٠ِ جُُٝؾس ذٔح ٣ؼحوٍ أؾٍز ٌٞحع جُُٞى أٝ ٗلوطٚ ػٖ جُٔىز جُرحه٤س 

ئيج ًحٗص ج٧ّ ٓؼٍٓز ٝهص جُٔهحُؼس أٝ أػٍٓش ك٤ٔح ذؼى ٣ؿرٍ ج٧خ  -0
 ػ٠ِ ٗلوس جُُٞى ٝضٌٕٞ و٣٘ح ُٚ ػ٠ِ ج٧ّ 

  602المادة 

ئيج جٖط٠ٍ جٍُؾَ ك٢ جُٔهحُؼس ئٓٓحى جُُٞى ػ٘ىٙ ٓىز جُكٟحٗس ٚكص 
ٔهحُؼس ٝذطَ ج٠ٍُٗ ًٝحٕ ُكحٞ٘طٚ جٍُٗػ٤س أنًٙ ٓ٘ٚ ٣ُِّٝ أذٞٙ ذ٘لوطٚ جُ

 ٝأؾٍز قٟحٗطٚ ئٕ ًحٕ جُُٞى كو٤ٍجً 

  604المادة 

٫ ٣ؿ١ٍ جُطوح٘ ذ٤ٖ ٗلوس جُُٞى جُٔٓطكوس ػ٠ِ أذ٤ٚ ٝو٣ٖ ج٧خ ػ٠ِ 
 جُكحٞ٘س 

  609المادة 

 ُُِٝؾس ٠ِد جُطل٣ٍن ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ َٝؾٜح ك٢ جُكحُط٤ٖ جُطح٤ُط٤ٖ: 

 ئيج ًحٕ ك٤ٚ ئقىٟ جُؼَِ جُٔحٗؼس ٖٓ جُىنٍٞ ذ٠ٍٗ ٬ْٓطٜح ٢ٛ ٜٓ٘ح  -1

 ئيج ؾٖ جُُٝؼ ذؼى جُؼوى  -0

  601المادة 

٣ٓو١ قن جٍُٔآز ك٢ ٠ِد جُطل٣ٍن ذٓرد جُؼَِ جُٔر٤٘س ك٢ جُٔحوز  -1
 جُٓحذوس ئيج ػِٔص ذٜح هرَ جُؼوى أٝ ٤ٌٞص ذٜح ذؼىٙ 

 ػ٠ِ إٔ قن جُطل٣ٍن ذٓرد جُؼ٘س ٫ ٣ٓو١ ذكحٍ  -0

  607المادة 

ؿ٤ٍ هحذِس جُُٝجٍ ٣لٍم جُوح٢ٞ  125ئيج ًحٗص جُؼَِ جًًٌُٔٞز ك٢ جُٔحوز 
ذ٤ٖ جُُٝؾ٤ٖ ك٢ جُكحٍ ٝئٕ ًحٕ َٝجُٜح ٌٓٔ٘حً ٣إؾَ جُىػٟٞ ٓىز ٓ٘حْرس ٫ 

 ضطؿحَٝ جُٓ٘س كايج ُْ ضٍُ جُؼِس كٍم ذ٤ٜ٘ٔح 



  601المادة 

 ُِؼِس ٬٠م ذحتٖ  جُطل٣ٍن

  605المادة 

ئيج ؿحخ جُُٝؼ ذ٬ ػًٌ ٓورٍٞ أٝ قٌْ ذؼوٞذس جُٓؿٖ أًػٍ ٖٓ غ٬ظ  -1
ْ٘ٞجش ؾحَ ُُٝؾطٚ ذؼى ْ٘س ٖٓ جُـ٤حخ أٝ جُٓؿٖ إٔ ضطِد ئ٠ُ جُوح٢ٞ 

 جُطل٣ٍن ُٝٞ ًحٕ ُٚ ٓحٍ ضٓطط٤غ ج٩ٗلحم ٓ٘ٚ 

ٝجٍُٔآز ًٛج جُطل٣ٍن ٬٠م ٌؾؼ٢ كايج ٌؾغ جُـحتد أٝ أ٠ِن جُٓؿ٤ٖ  -0
 ك٢ جُؼىز قن ُٚ ٍٓجؾؼطٜح 

  660المادة 

٣ؿَٞ ُُِٝؾس ٠ِد جُطل٣ٍن ئيج جٓط٘غ جُُٝؼ جُكحٍٞ ػٖ ج٩ٗلحم ػ٠ِ  -1
 َٝؾطٚ ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ٓحٍ ظحٍٛ ُْٝ ٣ػرص ػؿُٙ ػٖ جُ٘لوس 

ئٕ أغرص ػؿُٙ أٝ ًحٕ ؿحترحً أِٜٓٚ جُوح٢ٞ ٓىز ٓ٘حْرس ٫ ضطؿحَٝ غ٬غس  -0
 ٢ٞ ذ٤ٜ٘ٔح أٍٖٜ كإ ُْ ٣٘لن كٍم جُوح

  666المادة 

ضل٣ٍن جُوح٢ٞ ُؼىّ ج٩ٗلحم ٣وغ ٌؾؼ٤حً ُُِٝٝؼ إٔ ٣ٍجؾغ َٝؾطٚ ك٢ جُؼىز 
 ذ٠ٍٗ إٔ ٣ػرص ٣ٓحٌٙ ٣ٝٓطؼى ُ٪ٗلحم 

  663المادة 

ئيج جوػ٠ أقى جُُٝؾ٤ٖ ئٍٞجٌ ج٥نٍ ذٚ ذٔح ٫ ٣ٓططحع ٓؼٚ وٝجّ جُؼٍٗز  -1
 ٣ؿَٞ ُٚ إٔ ٣طِد ٖٓ جُوح٢ٞ جُطل٣ٍن 

ٍٞجٌ ٝػؿُ جُوح٢ٞ ػٖ ج٬ٚ٩ـ كٍم ذ٤ٜ٘ٔح ٣ٝؼطرٍ ًٛج ئيج غرص ج٩ -0
 جُطط٤ِن ٠ِوس ذحت٘س 

ئيج ُْ ٣ػرص جٌٍُٟ ٣إؾَ جُوح٢ٞ جُٔكحًٔس ٓىز ٫ ضوَ ػٖ ٍٖٜ أ٬ًٓ  -2
ذحُٔٛحُكس كإ أٍٚ جُٔىػ٢ ػ٠ِ جٌُٟٗٞ ُْٝ ٣طْ جُِٛف ػ٤ٖ جُوح٢ٞ 

ـ ق٤ٌٖٔ ٖٓ أَٛ جُُٝؾ٤ٖ ٝئ٫ ٖٓٔ ٣ٍٟ جُوح٢ٞ ك٤ٚ هىٌز ػ٠ِ ج٬ٚ٩
 ذ٤ٜ٘ٔح ٝقِلٜٔح ٤ٔ٣٘حً ػ٠ِ إٔ ٣وٞٓح ذٜٔٔطٜٔح ذؼىٍ ٝ أٓحٗس 

  662المادة 



ػ٠ِ جُك٤ٌٖٔ إٔ ٣طؼٍكح أْرحخ جُٗوحم ذ٤ٖ جُُٝؾ٤ٖ ٝإٔ ٣ؿٔؼحٛٔح  -1
ك٢ ٓؿِّ ضكص ئٍٖجف جُوح٢ٞ ٫ ٣كٍٟٙ ئ٫ جُُٝؾحٕ ٖٝٓ ٣وٌٍ وػٞضٚ 

 جُكٌٔحٕ 

ٚ ٫ ٣إغٍ ك٢ جٓط٘حع أقى جُُٝؾ٤ٖ ػٖ قٌٟٞ ًٛج جُٔؿِّ ذؼى ضر٤ِـ -0
 جُطك٤ٌْ 

  664المادة 

٣رًٍ جُكٌٔحٕ ؾٜىٛٔح ك٢ ج٬ٚ٩ـ ذ٤ٖ جُُٝؾ٤ٖ كايج ػؿُج ػ٘ٚ ًٝحٗص  -1
 ج٩ْحءز أٝ أًػٍٛح ٖٓ جُُٝؼ هٌٍج جُطل٣ٍن ذطِوس ذحت٘س 

ٝئٕ ًحٗص ج٩ْحءز أٝ أًػٍٛح ٖٓ جُُٝؾس أٝ ٓٗطًٍس ذ٤ٜ٘ٔح هٌٍج جُطل٣ٍن  -0
 هْٓ ٓ٘ٚ ٣ط٘حْد ٝٓىٟ ج٩ْحءز  ذ٤ٖ جُُٝؾ٤ٖ ػ٠ِ ضٔحّ جٍُٜٔ أٝ ػ٠ِ

ُِك٤ٌٖٔ إٔ ٣وٌٍج جُطل٣ٍن ذ٤ٖ جُُٝؾ٤ٖ ٓغ ػىّ ج٩ْحءز ٖٓ أقىٛٔح  -2
ػ٠ِ ذٍجءز يٓس جُُٝؼ ٖٓ هْٓ ٖٓ قوٞم جُُٝؾس ئيج ٤ٌٞص ذًُي ًٝحٕ هى 

 غرص ُىٟ جُك٤ٌٖٔ جْطكٌحّ جُٗوحم ذ٤ٜ٘ٔح ػ٠ِ ٝؾٚ ضطؼًٌ ئَجُطٚ 

ئيج جنطِق جُكٌٔحٕ قٌْ جُوح٢ٞ ؿ٤ٍٛٔح أٝ ْٞ ئ٤ُٜٔح قٌٔحً غحُػحً  -4
 ٍٓؾكحً ٝقِلٚ ج٤ٔ٤ُٖ 

  669المادة 

ػ٠ِ جُك٤ٌٖٔ إٔ ٣ٍكؼح ضو٣ٍٍٛٔح ئ٠ُ جُوح٢ٞ ٫ٝ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٬ًِ ٝ 
ُِوح٢ٞ إٔ ٣كٌْ ذٔوطٟحٙ أٝ ٣ٍكٝ جُطو٣ٍٍ ٣ٝؼ٤ٖ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٍُِٝٔز 

 ج٧ن٤ٍز ق٤ٌٖٔ آن٣ٍٖ 

  661ة الماد

ٖٓ ذحٍٖ ْررحً ٖٓ أْرحخ جُر٤٘ٞٗس ك٢ ٍٜٓ ٓٞضٚ أٝ ك٢ قحُس ٣ـِد ك٢ 
ٓػِٜح ج٬ُٜى ٠حتؼح ذ٬ ٌٞح َٝؾطٚ ٝٓحش ك٢ يُي جٍُٜٔ أٝ ك٢ ضِي جُكحُس 
ٝجٍُٔآز ك٢ جُؼىز كاٜٗح ضٍظ ٓ٘ٚ ذ٠ٍٗ إٔ ضٓطٍٔ أ٤ِٛطٜح ُ٪ٌظ ٖٓ ٝهص 

 ج٩ذحٗس ئ٠ُ جُٔٞش 

  667المادة 

ضر٤ٖ ُِوح٢ٞ إٔ جُُٝؼ ٓطؼٓق ك٢ ٬٠هٜح وٕٝ ئيج ٠ِن جٍُؾَ َٝؾطٚ ٝ
ٓح ْرد ٓؼوٍٞ ٝإٔ جُُٝؾس ٤ٛ٤ْرٜح ذًُي ذإِ ٝكحهس ؾحَ ُِوح٢ٞ إٔ 
٣كٌْ ُٜح ػ٠ِ ٓطِوٜح ذكٓد قحُٚ ٝوٌؾس ضؼٓلٚ ذطؼ٣ٞٝ ٫ ٣طؿحَٝ ٓرِؾ 
ٗلوس غ٬ظ ْ٘ٞجش ٧ٓػحُٜح كٞم ٗلوس جُؼىز، ُِٝوح٢ٞ إٔ ٣ؿؼَ وكغ ًٛج 

 ٓد ٓوط٠ٟ جُكحٍ جُطؼ٣ٞٝ ؾِٔس أٝ ٣ٍٜٖحً ذك



  661المادة 

جُط٬م جٍُؾؼ٢ ٫ ٣ُ٣َ جُُٝؾ٤س ُُِٝٝؼ إٔ ٣ٍجؾغ ٓطِوطٚ أغ٘حء جُؼىز  -1
 ذحُوٍٞ أٝ جُلؼَ ٫ٝ ٣ٓو١ ًٛج جُكن ذح٩ْوح٠ 

 ضر٤ٖ جٍُٔآز ٝض٘وطغ جٍُؾؼس ذحٗوٟحء ػىز جُط٬م جٍُؾؼ٢  -0

  665المادة 

٣ٔ٘غ ٖٓ ضؿى٣ى ػوى جُط٬م جُرحتٖ وٕٝ جُػ٬ظ ٣ُ٣َ جُُٝؾ٤س قح٫ً ٫ٝ 
 جُُٝجؼ 

  630المادة 

جُط٬م جٌَُٔٔ ُِػ٬ظ ٣ُ٣َ جُُٝؾ٤س قح٫ً ٣ٝٔ٘غ ٖٓ ضؿى٣ى جُؼوى ٓح ُْ 
 ٖٓ ًٛج جُوحٕٗٞ  26ضطٞجكٍ ج٠ٍُٝٗ جُٔر٤٘س ك٢ جُٔحوز 

  636المادة 

 ػىز جٍُٔآز ؿ٤ٍ جُكحَٓ ُِط٬م أٝ جُلٓم ًٔح ٢ِ٣: 

ػٟٞ جٍُٔآز ذحٗوٟحتٜح غ٬ظ ق٤ٟحش ًح٬ٓش ُٖٔ ضك٤ٝ ٫ٝ ضٓٔغ و -1
 هرَ ٢ٟٓ غ٬غس أٍٖٜ ػ٠ِ جُط٬م أٝ جُلٓم 

ْ٘س ًحِٓس ُٔٔطىز جُطٍٜ جُط٢ ٣ؿ٤ثٜح جُك٤ٝ أٝ ؾحءٛح غْ جٗوطغ ُْٝ  -0
 ضرِؾ ْٖ ج٤ُأِ 

 غ٬غس أٍٖٜ ٣٦ُٓس  -2

  633المادة 

 جُؼىز ك٢ جُُٝجؼ جُلحْى ذؼى جُىنٍٞ ضؿ١ٍ ػ٤ِٜح أقٌحّ جُٔحوز جُٓحذوس 

  632المادة 

 ىز جُٔطٞك٠ ػٜ٘ح َٝؾٜح أٌذؼس أٍٖٜ ٝػٍٗز أ٣حّ ػ

  634المادة 

 ػىز جُكحَٓ ضٓطٍٔ ئ٠ُ ٝٞغ قِٜٔح أٝ ئْوح٠ٚ ٓٓطر٤٘حً ذؼٝ ج٧ػٟحء 



  639المادة 

ضرىأ جُؼىز ٖٓ ضح٣ٌم جُط٬م أٝ جُٞكحز أٝ جُلٓم أٝ جُطل٣ٍن جُوٟحت٢ أٝ 
 جُٔلحٌهس ك٢ جٌُ٘حـ جُلحْى 

  631المادة 

 ٫ ضِطُّ جُؼىز هرَ جُىنٍٞ ٝجُهِٞز جُٛك٤كس ئ٫ ُِٞكحز 

  637المادة 

ئيج ضٞك٢ جُُٝؼ ًٝحٗص جٍُٔآز ك٢ ػىز جُط٬م جٍُؾؼ٢ ض٘طوَ ئ٠ُ ػىز  -1
 جُٞكحز ٫ٝ ٣كٓد ٓح ٠ٟٓ 

ئيج ضٞك٢ ٢ٛٝ ك٢ ػىز جُر٤٘ٞٗس ضؼطى ذأذؼى ج٧ؾ٤ِٖ ٖٓ ػىز جُٞكحز أٝ  -0
 جُر٤٘ٞٗس 

  631المادة 

 كَٔ ٓثس ٝغٔحٕٗٞ ٣ٞٓحً ٝأًػٍٛح ْ٘س ٤ٖٓٔس أهَ ٓىز جُ

  635المادة 

ُٝى ًَ َٝؾس ك٢ جٌُ٘حـ جُٛك٤ف ٣٘ٓد ئ٠ُ َٝؾٜح ذح٤٠ٍُٖٗ  -1
 جُطح٤٤ُٖ: 

 أ ـ إٔ ٢ٟٔ٣ ػ٠ِ ػوى جُُٝجؼ أهَ ٓىز جُكَٔ 

خ ـ إٔ ٫ ٣ػرص ػىّ جُط٬ه٢ ذ٤ٖ جُُٝؾ٤ٖ ذٌٛٞز ٓكْٓٞس ًٔح ُٞ ًحٕ 
 ذِى ذؼ٤ى أًػٍ ٖٓ ٓىز جُكَٔ  أقى جُُٝؾ٤ٖ ْؿ٤٘حً أٝ ؿحترحً ك٢

ئيج جٗطل٠ أقى ٣ًٖٛ ج٤٠ٍُٖٗ ٫ ٣ػرص ٗٓد جُُٞى ٖٓ جُُٝؼ ئ٫ ئيج أهٍ  -0
 ذٚ أٝ جوػحٙ 

 ئيج ضٞجكٍ ًٛجٕ ج٠ٍُٗحٕ ٫ ٣٘ل٠ ٗٓد جُُٔٞٞو ػٖ جُُٝؼ ئ٫ ذحُِؼحٕ  -2

  620المادة 

ئيج ُْ ضوٍ جُٔطِوس أٝ جُٔطٞك٠ ػٜ٘ح َٝؾٜح ذحٗوٟحء ػىضٜح ٣ػرص ٗٓد 
ُىٛح ئيج ُٝىضٚ ن٬ٍ ْ٘س ٖٓ ضح٣ٌم جُط٬م أٝ جُٞكحز، ٫ٝ ٣ػرص ٧ًػٍ ٖٓ ٝ

 يُي ئ٫ ئيج جوػحٙ جُُٝؼ أٝ جٌُٞغس 



  626المادة 

جُٔطِوس أٝ جُٔطٞك٠ ػٜ٘ح َٝؾٜح جُٔوٍضحٕ ذحٗوٟحء جُؼىز ٣ػرص ٗٓد 
٣ٞٓحً ٖٓ ٝهص ج٩هٍجٌ ٝأهَ ٖٓ ْ٘س ٖٓ ٝهص  122ُٝىٛٔح ئيج ُٝى ٧هَ ٖٓ 

 ُٔٞش جُط٬م أٝ ج

  623المادة 

جُُٔٞٞو ٖٓ َٝجؼ كحْى ذؼى جُىنٍٞ ئيج ُٝى ُٔثس ٝغٔح٤ٖٗ ٣ٞٓحً كأًػٍ ٖٓ  -1
 ضح٣ٌم جُىنٍٞ غرص ٗٓرٚ ٖٓ جُُٝؼ 

ئيج ًحٗص ٫ٝوضٚ ذؼى ٓطحًٌس أٝ ضل٣ٍن ٫ ٣ػرص ٗٓرٚ ئ٫ ئيج ؾحءش ذٚ  -0
 ن٬ٍ ْ٘س ٖٓ ضح٣ٌم جُٔطحًٌس أٝ جُطل٣ٍن 

  622المادة 

س ئيج ؾحءش ذُٞى ٓح ذ٤ٖ أهَ ٓىز جُكَٔ ٝأًػٍٛح ٣ػرص ج٠ُٞٔٞءز ذٗرٜ -1
 ٗٓرٚ ٖٓ جُٞج٠ة 

ٓط٠ غرص جُ٘ٓد ُٝٞ ذٌ٘حـ كحْى أٝ ذٗرٜس ضٍضد ػ٤ِٚ ؾ٤ٔغ ٗطحتؽ  -0
جُوٍجذس ك٤ٔ٘غ جٌُ٘حـ ك٢ جُىٌؾحش جُٔٔ٘ٞػس ٝضٓطكن ذٚ ٗلوس جُوٍجذس 

 ٝج٩ٌظ 

  624المادة 

ُ٘ٓد ٣ػرص ذٚ جُ٘ٓد ج٩هٍجٌ ذحُر٘ٞز ُٝٞ ك٢ ٍٜٓ جُٔٞش ُٔؿٍٜٞ ج -1
 ٖٓ جُٔوٍ ئيج ًحٕ كٍم جُٖٓ ذ٤ٜ٘ٔح ٣كطَٔ ًٛٙ جُر٘ٞز 

ئيج ًحٕ جُٔوٍ جٍٓأز ٓطُٝؾس أٝ ٓؼطىز ٫ ٣ػرص ٗٓد جُُٞى ٖٓ َٝؾٜح ئ٫  -0
 ذٔٛحوهس أٝ ذحُر٤٘س 

  629المادة 

ئهٍجٌ ٓؿٍٜٞ جُ٘ٓد ذح٧ذٞز أٝ ج٧ٓٞٓس ٣ػرص ذٚ جُ٘ٓد ئيج ٚحوهٚ جُٔوٍ ُٚ 
 كٍم جُٖٓ ذ٤ٜ٘ٔح ٣كطَٔ يُي ًٝحٕ 

  627المادة 

٣ٗط٠ٍ ٤ِٛ٧س جُكٟحٗس جُرِٞؽ ٝجُؼوَ ٝجُوىٌز ػ٠ِ ٤ٚحٗس جُُٞى ٚكس 
 ٝنِوحً 



  621المادة 

 َٝجؼ جُكحٞ٘س ذـ٤ٍ ه٣ٍد ٓكٍّ ٖٓ جُٔكٟٕٞ ٣ٓو١ قٟحٗطٜح 

  625المادة 

قن جُكٟحٗس ٨ُّ، ك٬ٜٓح ٝئٕ ػِص، ك٨ّ ج٧خ ٝئٕ ػِص، ك٨ِنص  -1
، ك٨ِنص ٧ّ، ك٨ِنص ٧خ، كِر٘ص جُٗو٤وس، كر٘ص ج٧نص ٧ّ جُٗو٤وس

كر٘ص ج٧نص ٧خ، كِِهح٫ش، كِِؼٔحش، ذًٜج جُطٍض٤د، غْ ُِؼٛرحش ٖٓ جًًٌُٞ 
 ػ٠ِ ضٍض٤د ج٩ٌظ 

٫ ٣ٓو١ قن جُكحٞ٘س ذكٟحٗس أ٫ٝوٛح ذٓرد ػِٜٔح ئيج ًحٗص ضإٖٓ  -0
 ٌػح٣طْٜ ٝجُؼ٘ح٣س ذْٜ ذط٣ٍوس ٓورُٞس 

ًحٗص أٝ ؾىز ٧ّ إٔ ضطِد ٖٓ جُوح٢ٞ ض٤ِٜٓٔح جُٛـ٤ٍ، ُِكحٖٞ أٓحً  -2
ٝػ٠ِ جُوح٢ٞ إٔ ٣وٌٍ ًٛج جُط٤ِْٓ وٕٝ هٟحء نٛٞٓس ذؼى جُطأًى ٖٓ 
هٍجذطٜٔح ذٞغ٤وس ٖٓ أٓحٗس جُٓؿَ جُٔى٢ٗ ٣ٝوٌٍ أ٣ٟحً ُِٛـ٤ٍ ٗلوس ٓإهطس 
ػ٠ِ ٖٓ ٣ٍجٙ ٌِٓلحً ذٜح ٣ٝؿ١ٍ ض٘ل٤ً هٍجٌ جُوح٢ٞ ٖٓ هرَ وجتٍز جُط٘ل٤ً 

ُٖٔ ٣ؼحٌٜ ك٢ جُط٤ِْٓ أٝ ك٢ جُ٘لوس ٝؾٞذحً أٝ ٓوىجٌجً إٔ ٣طوىّ جُٔهطٛس ٝ
ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُٔهطٛس ذح٫وػحء ُِطظِْ ٖٓ ًٛج جُوٍجٌ ٝضهٟغ جُىػٟٞ 
٩ؾٍجءجش ٠ٍٝم جُطؼٖ ك٢ ج٧قٌحّ جٍُٗػ٤س ٫ٝ ٣إغٍ ٌكغ ًٛٙ جُىػٟٞ 

 ػ٠ِ ض٘ل٤ً جُوٍجٌ جًًٌُٔٞ ئ٫ ق٤ٖ ٚىٌٝ قٌْ ٓرٍّ 

  640المادة 

 أٚكحخ قن جُكٟحٗس كِِوح٢ٞ قن جنط٤حٌ ج٧ِٚف ئيج ضؼىو 

  646المادة 

 ٣ؼٞو قن جُكٟحٗس ئيج َجٍ ْرد ْو٠ٞٚ 

  643المادة 

 أؾٍز جُكٟحٗس ػ٠ِ جٌُِٔق ذ٘لوس جُٛـ٤ٍ ٝضوىٌ ذكٓد قحٍ جٌُِٔق ذٜح 

  642المادة 

 ٫ ضٓطكن ج٧ّ أؾٍز ُِكٟحٗس ك٢ قحٍ ه٤حّ جُُٝؾ٤س أٝ ك٢ ػىز جُط٬م 

  644المادة 



ئيج ًحٕ جٌُِٔق ذأؾٍز جُكٟحٗس ٓؼٍٓجً ػحؾُجً ػٜ٘ح ٝضرٍع ذكٟحٗس جُٛـ٤ٍ 
 أقى ٓكحٌٓٚ ن٤ٍش جُكحٞ٘س ذ٤ٖ ئٓٓحًٚ ذ٬ أؾٍز أٝ ض٤ِٓٔٚ ُٖٔ ضرٍع 

  649المادة 

ئيج ُٗٗش جٍُٔآز ًٝحٕ ج٫ٝ٧و كٞم جُهحٓٓس ًحٕ ُِوح٢ٞ ٝٞؼْٜ ػ٘ى أ١ 
ح٫ْط٘حو ئ٠ُ ْرد جُُٝؾ٤ٖ ٖحء ػ٠ِ إٔ ٬٣قع ك٢ يُي ِٓٛكس ج٫ٝ٧و ذ

 ٓٞؾد 

  641المادة 

 ( 0222ُؼحّ  12) ٓؼىُس ذحُوحٕٗٞ 

 (: 0222ُؼحّ  12) جُ٘ٙ جُ٘حكً ذٔٞؾد جُوحٕٗٞ 

ض٘ط٢ٜ ٓىز جُكٟحٗس ذأًحٍ جُـ٬ّ جُػحُػس ػٍٗز ٖٓ ػٍٔٙ ٝجُر٘ص 
 جُهحٓٓس ػٍٗز ٖٓ ػٍٔٛح .

 ) جُ٘ٙ جُِٔـ٠ ( :

ض٘ط٢ٜ ٓىز جُكٟحٗس ذأًحٍ جُـ٬ّ جُطحْؼس ٖٓ ػٍٔٙ ٝجُر٘ص جُكحو٣س 
 ػٍٗز 

  647المادة 

ئيج ًحٕ ج٢ُُٞ ؿ٤ٍ ج٧خ كِِوح٢ٞ ٝٞغ جُُٞى يًٍجً أٝ أٗػ٠ ػ٘ى ج٧ِٚف  -1
ٖٓ ج٧ّ أٝ ج٢ُُٞ أٝ ٖٓ ٣وّٞ ٓوحٜٓٔح قط٠ ضطُٝؼ جُر٘ص أٝ ضرِؾ أٝ ٣رِؾ 

 جُٛر٢ ْٖ جٍُٖى 

٠ ج٧ّ أٝ ٖٓ ضوّٞ ٓوحٜٓح ضُِّ ذحُ٘لوس ٓح وجٓص ٝك٢ قحٍ ْٞ جُُٞى ئُ -0
 هحوٌز ػ٠ِ يُي 

ئيج غرص إٔ ج٢ُُٞ ُٝٞ أذحً، ؿ٤ٍ ٓإٔٓٞ ػ٠ِ جُٛـ٤ٍ أٝ جُٛـ٤ٍز، ٣ِٓٔحٕ  -2
ئ٠ُ ٖٓ ٤ِ٣ٚ ك٢ ج٣٫ُٞس ٝيُي وٕٝ ئن٬ٍ ذكٌْ جُلوٍز ج٠ُٝ٧ ٖٓ ًٛٙ 

 جُٔحوز 

  641المادة 

 ئ٫ ذايٕ أذ٤ٚ  ٤ُّ ٨ُّ إٔ ضٓحكٍ ذُٞىٛح أغ٘حء جُُٝؾ٤س -1

٨ُّ جُكحٞ٘س إٔ ضٓحكٍ ذحُٔكٟٕٞ ذؼى جٗوٟحء ػىضٜح وٕٝ ئيٕ ج٢ُُٞ  -0
 ئ٠ُ ذِىضٜح جُط٢ ؾٍٟ ك٤ٜح ػوى ٌٗحقٜح 



ُٜٝح إٔ ضٓحكٍ ذٚ وجنَ جُوطٍ ئ٠ُ جُرِىز جُط٢ ضو٤ْ ك٤ٜح أٝ ئ٠ُ جُرِىز  -2
جُط٢ ضؼَٔ ك٤ٜح ُىٟ أ١ ؾٜس ٖٓ جُؿٜحش جُؼحٓس ٣ٍٖطس إٔ ٣ٌٕٞ أقى 

 ح جُٔكحٌّ ٓو٤ٔحً ك٢ ضِي جُرِىز أهحٌذٜ

 جُٓحذوط٤ٖ  2ٝ  0ضِٔي جُؿىز ٧ّ ٗلّ جُكن جُٔؼط٠ ذحُلوٍض٤ٖ  -4

ٌَُ ٖٓ ج٧ذ٣ٖٞ ٌؤ٣س أ٫ٝوٙ جُٔٞؾٞو٣ٖ ُىٟ ج٥نٍ و٣ٌٝحً ك٢ ٌٓحٕ ٝؾٞو  -5
جُٔكٟٕٞ ٝػ٘ى جُٔؼحٌٞس ك٢ يُي كِِوح٢ٞ إٔ ٣أٍٓ ذطأ٤ٖٓ ًٛج جُكن 

ؾس ئ٠ُ قٌْ ٖٓ ٓكحًْ ج٧ْحِ ٝػ٠ِ ٝضؼ٤٤ٖ ٣ٍ٠وس ض٘ل٤ًٙ كٌٞجً وٕٝ قح
ٖٓ ٣ؼحٌٜ ك٢ ج٩ٌجءز أٝ ك٢ ٣ٍ٠وطٜح إٔ ٣ٍجؾغ جُٔكٌٔس ـ ٝضطرن ػ٠ِ ٖٓ 

 ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش  ٣420هحُق أٍٓ جُوح٢ٞ أقٌحّ جُٔحوز 

  645المادة 

 ئيج ًحٗص جُكحٞ٘س ؿ٤ٍ ج٧ّ ك٤ِّ ُٜح جُٓلٍ ذحُُٞى ئ٫ ذايٕ ٤ُٝٚ 

  690المادة 

 ذحُُٞى ك٢ ٓىز قٟحٗطٚ ئ٫ ذايٕ قحٞ٘طٚ ٤ُّ ٨ُخ إٔ ٣ٓحكٍ 

  696المادة 

٢ُُٞ ج٧ٗػ٠ جُٔكٍّ إٔ ٣ٟٜٔح ئ٠ُ ذ٤طٚ ئيج ًحٗص وٕٝ ج٧ٌذؼ٤ٖ ٖٓ جُؼٍٔ 
 ُٝٞ ًحٗص غ٤رحً، كايج ضٍٔوش ػٖ ٓطحذؼطٚ ذـ٤ٍ قن ك٬ ٗلوس ُٜح ػ٤ِٚ 

  693المادة 

جٌُِٔق أؾٍز ٌٞحع جُُٞى ْٞجء أًحٕ جٍُٞحع ٠ر٤ؼ٤حً أّ جٚط٘حػ٤حً ػ٠ِ  -1
 ذ٘لوطٚ ٣ٝؼطرٍ يُي ك٢ ٓوحذَ ؿًجتٚ 

٫ ضٓطكن ج٧ّ أؾٍز جٍُٞحع قحٍ ه٤حّ جُُٝؾ٤س أٝ ك٢ ػىز جُط٬م  -0
 جٍُؾؼ٢ 

  692المادة 

جُٔطرٍػس أقن ذح٩ٌٞحع ئٕ ٠ِرص ج٧ّ أؾٍز ًٝحٕ ج٧خ ٓؼٍٓجً ػ٠ِ إٔ 
 ٣ٌٕٞ ج٩ٌٞحع ك٢ ذ٤ص ج٧ّ 

  694المادة 

 ٗلوس ًَ ئٗٓحٕ ك٢ ٓحُٚ ئ٫ جُُٝؾس ك٘لوطٜح ػ٠ِ َٝؾٜح 



  699المادة 

ئيج ُْ ٣ٌٖ ُُِٞى ٓحٍ ك٘لوطٚ ػ٠ِ أذ٤ٚ ٓح ُْ ٣ٌٖ كو٤ٍجً ػحؾُجً ػٖ  -1
 جُ٘لوس ٝجٌُٓد ٥كس ذى٤ٗس أٝ ػو٤ِس 

ضٓطٍٔ ٗلوس ج٫ٝ٧و ئ٠ُ إٔ ضطُٝؼ ج٧ٗػ٠ ٣َٝٛ جُـ٬ّ ئ٠ُ جُكى ج١ًُ  -0
 ٣ٌطٓد ك٤ٚ أٓػحُٚ 

  691دة الما

ئيج ًحٕ ج٧خ ػحؾُجً ػٖ جٌُٓد ٣ٌِق ذ٘لوس جُُٞى ٖٓ ضؿد ػ٤ِٚ ػ٘ى  -1
 ػىّ ٝؾٞو ج٧خ 

 ضٌٕٞ ًٛٙ جُ٘لوس و٣٘حً ُِٔ٘لن ػ٠ِ ج٧خ ٣ٍؾغ ػ٤ِٚ ذٜح ئيج أ٣ٍٓ  -0

  697المادة 

 ٫ ٣ٌِق ج٧خ ذ٘لوس َٝؾس جذ٘ٚ ئ٫ ئيج ضٌلَ ذٜح  -1

 ٠ جُُٞى ئ٠ُ إٔ ٣ٍْٞ ٣ٌٕٞ ئٗلحم ج٧خ ك٢ ًٛٙ جُكحُس و٣٘حً ػِ -0

  691المادة 

٣ؿد ػ٠ِ جُُٞى جٍُْٔٞ يًٍجً أٝ أٗػ٠ ًر٤ٍجً ًحٕ أٝ ٚـ٤ٍجً ٗلوس ٝجُى٣ٚ 
جُلوٍجء ُٝٞ ًحٗح هحو٣ٌٖ ػ٠ِ جٌُٓد ٓح ُْ ٣ظٍٜ ضؼ٘ص ج٧خ ك٢ جنط٤حٌ 

 جُرطحُس ػ٠ِ ػَٔ أٓػحُٚ ٬ًًٓ أٝ ػ٘حوجً 

  695المادة 

٤ٗس أٝ ػو٤ِس ػ٠ِ ٖٓ ٣ٍغٚ ضؿد ٗلوس ًَ كو٤ٍ ػحؾُ ػٖ جٌُٓد ٥كس ذى
 ٖٓ أهحٌذٚ ج٣ٍُْٖٞٔ ذكٓد قْٜٛٛ ج٩ٌغ٤س 

  610المادة 

 ٫ ٗلوس ٓغ جنط٬ف جُى٣ٖ ئ٫ ٨ٍُٚٞ ٝجُلٍٝع 

  616المادة 

٣و٠ٟ ذ٘لوس ج٧هحٌخ ٖٓ ضح٣ٌم ج٫وػحء، ٣ٝؿَٞ ُِوح٢ٞ إٔ ٣كٌْ ذ٘لوس 
 ذؼس أٍٖٜ ج٫ٝ٧و ػ٠ِ أذ٤ْٜ ػٖ ٓىز ْحذوس ٬ُوػحء ػ٠ِ إٔ ٫ ضطؿحَٝ ج٧ٌ



  613المادة 

 جُوحٍٚ ٛٞ ٖٓ ُْ ٣رِؾ ْٖ جٍُٖى ٢ٛٝ غٔح٢ٗ ػٍٗز ْ٘س ًحِٓس 

  612المادة 

ج٤ُ٘حذس جٍُٗػ٤س ػٖ جُـ٤ٍ ضٌٕٞ ئٓح ٣٫ٝس أٝ ٝٚح٣س أٝ هٞجٓس أٝ ًٝحُس  -1
 هٟحت٤س 

ج٣٫ُٞس ٨ُهحٌخ ٖٓ أخ أٝ ؿ٤ٍٙ، ٝجُٞٚح٣س ػ٠ِ ج٣٧طحّ ٝجُوٞجٓس ػ٠ِ  -0
ٝجُٔـل٤ِٖ ٝجُٓلٜحء ٝجًُٞحُس جُوٟحت٤س ػٖ جُٔؿح٤ٖٗ ٝجُٔؼط٤ٖٛٞ 

 جُٔلوٞو٣ٖ 

 جُٞٚح٣س ٝجُوٞجٓس ٝجًُٞحُس جُوٟحت٤س ػحٓس ٝنحٚس ٝوجتٔس ٝٓٞهطس  -2

ض٘ط٢ٜ ج٣٫ُٞس ذرِٞؽ جُوحٍٚ غٔح٢ٗ ػٍٗز ْ٘س ٓح ُْ ٣كٌْ هرَ يُي  -4
ذحْطٍٔجٌ ج٣٫ُٞس ػ٤ِٚ ُٓرد ٖٓ أْرحخ جُكؿٍ أٝ ٣رِـٜح ٓؼطٞٛحً أٝ ٓؿ٘ٞٗحً 

 ج٣٫ُٞس ػ٤ِٚ ٖٓ ؿ٤ٍ قٌْ  كطٓطٍٔ

  614المادة 

 ٤ُّ ُِوحٍٚ إٔ ٣طِْٓ أٓٞجُٚ هرَ ذِٞؿٚ ْٖ جٍُٖى  -1

ُِوح٢ٞ إٔ ٣أيٕ ُٚ ذؼى ذِٞؿٚ جُهحٓٓس ػٍٗز ْٝٔحع أهٞجٍ ج٢ُٚٞ  -0
 ذطِْٓ ؾحٗد ٖٓ ًٛٙ ج٧ٓٞجٍ ٩وجٌضٜح 

ئيج ٌو جُوح٢ٞ ٠ِد ج٧يٕ ك٬ ٣ؿَٞ ُٚ ضؿى٣ىٙ هرَ ٢ٟٓ ْ٘س ٖٓ  -2
 ضح٣ٌم هٍجٌ جٍُو 

  619المادة 

ُِوحٍٚ جُٔأيٕٝ ٓرحٍٖز أػٔحٍ ج٩وجٌز ٝٓح ٣طلٍع ػٜ٘ح ًر٤غ جُكح٬ٚش  -1
 ٍٖٝجء ج٧وٝجش 

٫ ٣ؿَٞ ُٚ ذـ٤ٍ ٓٞجكوس جُوح٢ٞ ُٓجُٝس جُطؿحٌز ٝ ٫ ػوى ج٩ؾحٌز ُٔىز  -0
 ٫ إٔ ٣ٓطٞك٢ قوحً أٝ ٣ٞك٢ و٣٘حً ٫ ٣طؼِن ذأػٔحٍ ج٩وجٌز ض٣ُى ػٖ ْ٘س ٝ

٫ ٣ؿَٞ ُٚ جْط٬ٜى ٢ٖء ٖٓ ٚحك٢ ونِٚ ئ٫ جُوىٌ ج٬َُّ ُ٘لوطٚ  -2
 ٗلوس ٖٓ ضُِٓٚ ٗلوطْٜ هحٗٞٗحً 

  611المادة 



 ٣ؼطرٍ جُوحٍٚ جُٔأيٕٝ ًحَٓ ج٤ِٛ٧س ك٤ٔح أيٕ ُٚ ذٚ ٝك٢ جُطوح٢ٞ ك٤ٚ 

  617المادة 

 ٚ ذح٩وجٌز إٔ ٣وىّ ُِوح٢ٞ قٓحذحً ٣ْٞ٘حً ػ٠ِ جُٔأيٕٝ ُ -1

٣أنً جُوح٢ٞ ػ٘ى جُ٘ظٍ ك٢ جُكٓحخ ٌأ١ ج٢ُُٞ أٝ ج٢ُٚٞ ُٝٚ إٔ ٣أٍٓ  -0
 ذا٣ىجع جُٔطٞكٍ ٖٓ جُىنَ نُجٗس جُكٌٞٓس أٝ ٍٓٛكحً ٣هطحٌٙ 

 ٫ٝ ٣ؿَٞ ْكد ٢ٖء ٖٓ ج٧ٓٞجٍ جُٔٞوػس ذأٍٓ جُوح٢ٞ ئ٫ ذايٕ ٓ٘ٚ  -2

  611المادة 

ّ جُكى ٖٓ ج٧يٕ جُٔٔ٘ٞـ ُِوحٍٚ أٝ ِْرٚ ئ٣حٙ، ٝيُي ُِوح٢ٞ ػ٘ى جُُِٝ
 ٖٓ ضِوحء ٗلٓٚ أٝ ذ٘حء ػ٠ِ ٠ِد ٓى٣ٍ ج٣٧طحّ أٝ أقى ي١ٝ جُؼ٬هس 

  615المادة 

ُِوحٍٚ ٓط٠ ذِؾ جُػحُػس ػٍٗ جُكن ك٢ إٔ ٣ط٠ُٞ ئوجٌز ٓحُٚ ج١ًُ  -1
 ًٓرٚ ٖٓ ػِٔٚ جُهح٘ 

٩وجٌز ئ٫ ذوىٌ يُي ٫ ٣ٌٕٞ جُوحٍٚ ٞحٓ٘حً ُى٣ٞٗٚ جُ٘حٖثس ػٖ ًٛٙ ج -0
 جُٔحٍ 

  670المادة 

٨ُخ غْ ُِؿى جُؼٛر٢ ٣٫ٝس ػ٠ِ ٗلّ جُوحٍٚ ٝٓحُٚ ٝٛٔح ِٓطُٓحٕ  -1
 جُو٤حّ ذٜح 

٣٫ٝس ػ٠ِ  01ُـ٤ٍٛٔح ٖٓ ج٧هحٌخ ذكٓد جُطٍض٤د جُٔر٤ٖ ك٢ جُٔحوز  -0
 ٗلٓٚ وٕٝ ٓحُٚ 

ٞؾ٤ٚ ٣ىنَ ك٢ ج٣٫ُٞس جُ٘ل٤ٓس ِْطس جُطأو٣د ٝجُططر٤د ٝجُطؼ٤ِْ ٝجُط -2
ئ٠ُ قٍكس ئًطٓحذ٤س ٝجُٔٞجكوس ػ٠ِ جُط٣ُٝؽ ْٝحتٍ أٌٓٞ جُؼ٘ح٣س ذٗهٙ 

 جُوحٍٚ 

٣ؼطرٍ جٓط٘حع ج٢ُُٞ ػٖ ئضٔحّ ضؼ٤ِْ جُٛـ٤ٍ قط٠ ٜٗح٣س جٍُٔقِس  -4
ج٩ُُج٤ٓس ْررحً ٩ْوح٠ ٣٫ٝطٚ ٝضؼطرٍ ٓؼحٌٞس جُكحٞ٘س أٝ ضو٤ٍٛٛح ك٢ ض٘ل٤ً 

 يُي ْررحً ٓٓوطحً ُكٟحٗطٜح 

  676المادة 



ط٠ٍ جُٔطرٍع ذٔحٍ ُِوحٍٚ ػىّ ضٍٛف ٤ُٝٚ ذٚ ضؼ٤ٖ جُٔكٌٔس ٤ٚٝحً ئيج جٖ
 نحٚحً ػ٠ِ ًٛج جُٔحٍ 

  673المادة 

٨ُخ ُِٝؿى جُؼٛر٢ ػ٘ى ػىٓٚ وٕٝ ؿ٤ٍٛٔح ٣٫ٝس ػ٠ِ ٓحٍ جُوحٍٚ قلظحً 
 ٝضٍٛكحً ٝجْطػٔحٌجً 

٫ ٣ُ٘ع ٓحٍ جُوحٍٚ ٖٓ ٣ى ج٧خ ٝجُؿى جُؼٛر٢ ٓح ُْ ضػرص ن٤حٗطٚ أٝ ْٞء 
ك٤ٚ ٤ُّٝ ٧قىٛٔح جُطرٍع ذٔحٍ جُوحٍٚ أٝ ذٔ٘حكؼٚ أ٬ًٚ ٫ٝ ذ٤غ ضٍٛكحضٚ 

 ػوحٌٙ أٝ ٌٛ٘ٚ ئ٫ ذايٕ جُوح٢ٞ ذؼى ضكون جُٔٓٞؽ 

  672المادة 

ئيج أٚركص أٓٞجٍ جُوحٍٚ ك٢ نطٍ ذٓرد ْٞء ضٍٛف ج٢ُُٞ أٝ ١٧ ْرد 
آنٍ أٝ ن٤ق ػ٤ِٜح ٓ٘ٚ كِِٔكٌٔس إٔ ضُ٘ع ٣٫ٝطٚ أٝ ضكى ٜٓ٘ح ٣ٝؿَٞ 

ٜى ئ٠ُ قحٞ٘س جُوحٍٚ ذرؼٝ أػٔحٍ ج٢ُُٞ جٍُٗػ٢ جُٔح٤ُس ُِوح٢ٞ إٔ ٣ؼ
 ئيج ضكون ُٚ إٔ ِٓٛكس جُوحٍٚ ضو٢ٟ ذًُي ٝذؼى ْٔحع أهٞجٍ ج٢ُُٞ 

  674المادة 

ضوق ج٣٫ُٞس ئيج جػطرٍ ج٢ُُٞ ٓلوٞوجً أٝ قؿٍ ػ٤ِٚ أٝ جػطوَ ٝضؼٍٞص 
ذحػطوحُٚ ِٓٛكس جُوحٍٚ ٤ُِٟحع ٣ٝؼ٤ٖ ُِوحٍٚ ٢ٚٝ ٓٞهص ئيج ُْ ٣ٌٖ ُٚ 

 ٢ آنٍ ُٝ

  679المادة 

ضؼ٤ٖ جُٔكٌٔس ٤ٚٝحً نحٚحً ػ٘ى ضؼحٌٜ ِٓٛكس جُوحٍٚ ٓغ ِٓٛكس ٤ُٝٚ أٝ 
 ػ٘ى ضؼحٌٜ ٓٛحُف جُوح٣ٍٖٚ ذؼٟٜح ٓغ ذؼٝ 

  671المادة 

٣ؿَٞ ٨ُخ ُِٝؿى ػ٘ى كوىجٕ ج٧خ إٔ ٣و٤ْ ٤ٚٝحً ٓهطحٌجً ُُٞىٙ جُوحٍٚ أٝ  -1
 جُكَٔ، ُٝٚ إٔ ٣ٍؾغ ػٖ ئ٣ٛحتٚ 

 ى جُٞكحز ػ٠ِ جُٔكٌٔس ُطػر٤طٜح ٝضؼٍٜ جُٞٚح٣س ذؼ -0

ئٕ جُٞٚح٣س ك٢ أٓٞجٍ جُوح٣ٍٖٚ ذؼى ٝكحز ج٧خ ٢ٛ ٢ُِٚٞ ج١ًُ جنطحٌٙ  -2
ج٧خ ٝئٕ ُْ ٣ٌٖ ه٣ٍرحً ُْٜ ػ٠ِ إٔ ضؼٍٜ جُٞٚح٣س ػ٠ِ جُوح٢ٞ ُطػر٤طٜح 

 ك٤ٔح ئيج ًحٗص ٓٓطٞك٤س ٠ٍُٜٝٗح جٍُٗػ٤س 



  677المادة 

 ٖ جُٔكٌٔس ٤ٚٝحً ئيج ُْ ٣ٌٖ ُِوحٍٚ أٝ جُكَٔ ٢ٚٝ ٓهطحٌ ضؼ٤

  671المادة 

٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ج٢ُٚٞ ػحو٫ً هحوٌجً ػ٠ِ جُو٤حّ ذحُٞٚح٣س يج أ٤ِٛس ًحِٓس  -1
 ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ ِٓس جُوحٍٚ 

 ٫ ٣ؿَٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٤ٚٝحً:  -0

أ ـ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ك٢ ؾ٣ٍٔس ٍْهس أٝ ئْحءز ج٫تطٔحٕ أٝ ض٣ٍُٝ أٝ ك٢ 
 ُؼحٓس ؾ٣ٍٔس ٖٓ جُؿٍجتْ جُٔهِس ذح٧ن٬م ٝج٥وجخ ج

 خ ـ جُٔكٌّٞ ذاك٬ْٚ ئ٠ُ إٔ ٣ؼحو ئ٤ُٚ جػطرحٌٙ 

ؼ ـ ٖٓ هٌٍ ج٧خ أٝ جُؿى ػ٘ى ػىٓٚ قٍٓحٗٚ ٖٓ جُطؼ٤٤ٖ هرَ ٝكحضٚ ئيج غرص 
 يُي ذر٤٘س نط٤س 

و ـ ٖٓ ًحٕ ذ٤٘ٚ ٛٞ أٝ أقى أُٚٞٚ أٝ كٍٝػٚ أٝ َٝؾٚ ٝذ٤ٖ جُوحٍٚ ُٗجع 
 هٟحت٢ أٝ ن٬ف ػحت٢ِ ٣ه٠ٗ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ِٓٛكس جُوحٍٚ 

  675ة الماد

٣٘ٛد جُوح٢ٞ ٤ٚٝحً نحٚحً ٓإهطح ػ٘ى ضؼحٌٜ ِٓٛكس جُوحٍٚ ٓغ ِٓٛكس 
ج٢ُٚٞ أٝ َٝؾٚ أٝ أقى أُٚٞٚ أٝ كٍٝػٚ أٝ ٖٓ ٣ٔػِْٜ ج٢ُٚٞ ئٕ ُْ ٣رِؾ 

 ًٛج جُطؼحٌٜ جُُ٘جع جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحوز جُٓحذوس 

  610المادة 

 ضرٍع ج٢ُٚٞ ٖٓ ٓحٍ جُوحٍٚ ذح٠َ 

  616المادة 

ئيج ًحٕ ُِوحٍٚ قٛس ٖحتؼس ك٢ ػوحٌ ك٢ِِٚٞ ذايٕ ٖٓ جُٔكٌٔس ئؾٍجء 
جُوٓٔس ذحُطٍج٢ٞ ٓغ ذحه٢ جًٍُٗحء ٫ٝ ضٌٕٞ ًٛٙ جُوٓٔس ٗحكًز ئ٫ 

 ذطٛى٣ن جُوح٢ٞ 

  613المادة 

 ٫ ٣ؿَٞ ٢ُِٚٞ وٕٝ ئيٕ ٖٓ جُٔكٌٔس ٓرحٍٖز جُطٍٛكحش ج٥ض٤س: 



جُٔوح٣ٟس أٝ جًٍُٗس أٝ أ ـ جُطٍٛف ك٢ أٓٞجٍ جُوحٍٚ ذحُر٤غ أٝ جٍُٗجء أٝ 
ج٩هٍجٜ أٝ جٍُٖٛ أٝ أ١ ٗٞع آنٍ ٖٓ أٗٞجع جُطٍٛكحش جُ٘حهِس ٤ٌُِِٔس أٝ 

 جٍُٔضرس ُكن ػ٢٘٤ 

 خ ـ ضك٣َٞ جُى٣ٕٞ جُط٢ ضٌٕٞ ُِوحٍٚ ٝهرٍٞ جُكٞجُس ػ٤ِٚ 

 ؾـ ـ جْطػٔحٌ ج٧ٓٞجٍ ٝضٛل٤طٜح ٝجهطٍجٜ جُٔحٍ ُِوحٍٚ 

ٞجش ك٢ ج٧ٌج٢ٞ جٌُُجػ٤س و ـ ئ٣ؿحٌ ػوحٌ جُوحٍٚ ُٔىز أًػٍ ٖٓ غ٬ظ ْ٘
 ٝأًػٍ ٖٓ ْ٘س ك٢ جُٔرح٢ٗ 

 ٛـ ـ ئ٣ؿحٌ ػوحٌ جُوحٍٚ ُٔىز ضٔطى ئ٠ُ ْ٘س ذؼى ذِٞؿٚ ْٖ جٍُٖى 

 ٝ ـ هرٍٞ جُطرٍػحش جُٔو٤ىز ذ٠ٍٗ أٝ ٌكٟٜح 

َ ـ ج٩ٗلحم ٖٓ ٓحٍ جُوحٍٚ ػ٠ِ ٖٓ ضؿد ػ٤ِٚ ٗلوطْٜ ئ٫ ئيج ًحٗص جُ٘لوس 
 ٓكٌٞٓحً ذٜح قٌٔحً ٓرٍٓحً 

 ٝجُطك٤ٌْ ـ ـ جُِٛف 

٠ ـ جُٞكحء ذح٫ُطُجٓحش جُط٢ ضٌٕٞ ػ٠ِ جُطًٍس أٝ جُوحٍٚ ٓح ُْ ٣ٌٖ هى ٚىٌ 
 ذٜح قٌْ ٓرٍّ 

 ١ ـ ٌكغ جُىػحٟٝ ئ٫ ٓح ٣ٌٕٞ ك٢ ضأن٤ٍٙ ٌٍٞ ُِوحٍٚ أٝ ٤ٞحع قن ُٚ 

 ى ـ جُط٘حٍَ ػٖ جُىػحٟٝ ٝئْوح٠ قوٚ ك٢ ٠ٍم جٍُٔجؾؼس جُوح٤ٗٞٗس 

 ُوحٍٚ ٍ ـ جُطؼحهى ٓغ جُٔكح٤ٖٓ ُِهٛٞٓس ػٖ ج

 ّ ـ ضرى٣َ جُطأ٤ٓ٘حش أٝ ضؼى٣ِٜح 

ٕ ـ جْطثؿحٌ أٓٞجٍ جُوحٍٚ أٝ ئ٣ؿحٌٛح ُ٘لٓٚ أٝ ُُٝؾٚ أٝ ٧قى أهحٌذٚ أٝ 
 أٜٚحٌٙ قط٠ جُىٌؾس جٍُجذؼس أٝ ُٖٔ ٣ٌٕٞ ج٢ُٚٞ ٗحترحً ػ٘ٚ 

 ٘ ـ ٓح ٣ٍٛف ك٢ ض٣ُٝؽ جُوحٍٚ 

أٝ ٛىٓٚ ع ـ ئ٬ٚـ ػوحٌ جُوحٍٚ ٝض٤ٍٓٔٚ ٝضرى٣َ ٓؼحُٔٚ أٝ ئٗٗحء ذ٘حء ػ٤ِٚ 
أٝ ؿٍِ أؿٍجِ ٝٗكٞ يُي ٣ٝطٟٖٔ ج٩يٕ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ضكى٣ى ٓىٟ 

 جُطٍٛف ٝنطس جُؼَٔ 

  612المادة 



ئيج ٌأٟ ج٢ُٚٞ هر٤َ ذِٞؽ جُوحٍٚ جُػحٓ٘س ػٍٗ أٗٚ ٓؿٕ٘ٞ أٝ ٓؼطٞٙ أٝ أٗٚ 
٫ ٣إٖٓ ػ٠ِ أٓٞجُٚ ئيج ٓح ذِؾ ًٛٙ جُٖٓ كؼ٤ِٚ إٔ ٣هرٍ جُٔكٌٔس ػٖ يُي 

 جْطٍٔجٌ جُٞٚح٣س ػ٤ِٚ  ذؼ٣ٍٟس ٤ٌْٔس ُط٘ظٍ ك٢

ضرص جُٔكٌٔس ك٢ يُي ذٔٞؾد ٝغ٤وس ذؼى ْٔحع أهٞجٍ جُوحٍٚ ٝئؾٍجء 
 جُطكو٤ن أٝ جُلكٙ جُطر٢ 

  614المادة 

ػ٠ِ ج٢ُٚٞ إٔ ٣ٞوع ذحْْ جُوحٍٚ ك٢ نُجٗس جُىُٝس أٝ ك٢ ٍٓٛف  -1
ضٞجكن ػ٤ِٚ جُٔكٌٔس ًَ ٓح ٣كِٛٚ ٖٓ ٗوٞوٙ ٝٓح ضٍٟ جُٔكٌٔس ُُٝٓحً 

ْ٘حو ٝجُك٢ِ ٝؿ٤ٍٛح ن٬ٍ نٔٓس ػٍٗ ٣ٞٓحً ٖٓ ضح٣ٌم ٣٩ىجػٚ ٖٓ ج٧
 ضِٓٔٚ ئ٣حٛح ٫ٝ ٣ٓكد ٜٓ٘ح ٢ٖء ئ٫ ذايٕ جُوح٢ٞ 

٣ٍكغ ٖٓ ًٛٙ ج٧ٓٞجٍ هرَ ئ٣ىجػٜح ٓٛح٣ٌق ج٩وجٌز ٝجُ٘لوس جُٔوٌٍز  -0
 ٍُٜٗ ٝجقى 

  619المادة 

ػ٠ِ ج٢ُٚٞ إٔ ٣وىّ قٓحذح ٣ْٞ٘ح ٓإ٣ىج ذحُٔٓط٘ىجش ٝكوح ٨ُقٌحّ  -1
 جُٔوٌٍز ك٢ ًٛج جُوحٕٗٞ 

ُِوح٢ٞ إٔ ٣ؼل٢ ج٢ُٚٞ ٖٓ ضوى٣ْ جُكٓحخ ئيج ًحٗص أٓٞجٍ جُوحٍٚ ٫  -0
 ض٣ُى ػ٠ِ نٔٓٔحتس ٤ٍُز ٣ٌْٞس 

  611المادة 

ُِٔكٌٔس إٔ ضُِّ ج٢ُٚٞ ذطوى٣ْ ًلحُس ضوىٌٛح ٝضٌٕٞ ٓٛح٣ٌلٜح ػ٠ِ 
 وحٍٚ جُ

  617المادة 

ضٌٕٞ جُٞٚح٣س ػ٠ِ أٓٞجٍ جُوحٍٚ ذـ٤ٍ أؾٍ ئ٫ ئيج ٌأش جُٔكٌٔس ذ٘حء  -1
 ػ٠ِ ٠ِد ج٢ُٚٞ إٔ ضكىو ُٚ أؾٍجً غحذطحً أٝ ٌٓحكأز ػٖ ػَٔ ٓؼ٤ٖ 

 ٫ ٣ؿَٞ كٍٜ أؾٍز ػٖ ٓىز ْحذوس ػ٠ِ جُطِد  -0

  611المادة 

أٓٞجٍ جُوحٍٚ  ئيج ٌأش جُٔكٌٔس ًق ٣ى ج٢ُٚٞ ػ٤٘ص ٤ٚٝحً ٓٞهطح ٩وجٌز -1
 ئ٠ُ ق٤ٖ َٝجٍ ْرد جٌُق أٝ ضؼ٤٤ٖ ٢ٚٝ ؾى٣ى 



 ض١ٍٓ ػ٠ِ ج٢ُٚٞ جُٔٞهص أقٌحّ جُٞٚح٣س جُٞجٌوز ك٢ ًٛج جُوحٕٗٞ  -0

  615المادة 

 ض٘ط٢ٜ ٜٓٔس ج٢ُٚٞ ك٢ ج٧قٞجٍ ج٥ض٤س: 

 أ ـ ذٔٞش جُوحٍٚ 

خ ـ ذرِٞؿٚ غٔح٢ٗ ػٍٗز ْ٘س ئ٫ ئيج هٌٍش جُٔكٌٔس هرَ ذِٞؿٚ ًٛٙ 
 ٌ جُٞٚح٣س ػ٤ِٚ أٝ ذِـٜح ٓؼطٞٛحً أٝ ٓؿ٘ٞٗحً جُٖٓ جْطٍٔج

 ؾـ ـ ذؼٞوز ج٣٫ُٞس ٨ُخ أٝ ُِؿى 

و ـ ذحٗطٜحء جُؼَٔ ج١ًُ أه٤ْ ج٢ُٚٞ جُهح٘ ُٔرحٍٖضٚ أٝ جٗوٟحء جُٔىز 
 جُط٢ قىو ذٜح ضؼ٤٤ٖ ج٢ُٚٞ جُٔٞهص 

 ٛـ ـ ذورٍٞ جْطوحُطٚ 

 ٝ ـ ذُٝجٍ أ٤ِٛطٚ 

 َ ـ ذلوىٙ 

 ـ ـ ذؼُُٚ 

  650المادة 

 ج٢ُٚٞ ك٢ جُكح٫ش ج٥ض٤س: ٣ؼٍُ  -1

أ ـ ئيج ضكون ك٤ٚ ْرد ٖٓ أْرحخ جُكٍٓحٕ ٖٓ جُٞٚح٣س جُٔر٤٘س ك٢ 
 ٖٓ ًٛج جُوحٕٗٞ  142جُٔحوز 

خ ـ ئيج قٌْ ػ٤ِٚ ذحُٓؿٖ ن٬ٍ ٝٚح٣طٚ قٌٔحً ٓرٍٓحً ػٖ ؾ٣ٍٔس أنٍٟ 
ُٔىز ْ٘س كأًػٍ، ٣ٝؿَٞ ُِوح٢ٞ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ج٫ًطلحء ذطؼ٤٤ٖ ٢ٚٝ 

 ٓٞهص 

ش جُٔكٌٔس ك٢ أػٔحٍ ج٢ُٚٞ أٝ ئٛٔحُٚ ٓح ٣ٜىو ِٓٛكس جُوحٍٚ ؾـ ـ ئيج ٌأ
 أٝ ظٍٜش ك٢ قٓحذٚ ن٤حٗس 

 ٣ٌٕٞ جُؼٍُ ذٞغ٤وس ذؼى جُطكو٤ن ْٝٔحع أهٞجٍ ج٢ُٚٞ ٠ٝحُد جُؼٍُ  -0

  656المادة 



ػ٠ِ ج٢ُٚٞ ج١ًُ جٗطٜص ٝٚح٣طٚ إٔ ٣ِْٓ ك٢ ن٬ٍ غ٬غ٤ٖ ٣ٞٓحً ٖٓ  -1
ج٧ٓٞجٍ جُط٢ ك٢ ػٜىضٚ ٣ٝوىّ ػٜ٘ح قٓحذحً ٓإ٣ىجً ذحُٔٓط٘ىجش ئ٠ُ جٗطٜحتٜح 

ٖٓ ٣هِلٚ أٝ ئ٠ُ جُوحٍٚ ج١ًُ ذِؾ ْٖ جٍُٖى أٝ ئ٠ُ ٌٝغطٚ ئٕ ضٞك٢ ٝػ٤ِٚ 
 أ٣ٟحً إٔ ٣وىّ ٌٚٞز ػٖ جُكٓحخ ئ٠ُ جُٔكٌٔس ٝئ٠ُ جُ٘حظٍ ئٕ ٝؾى 

 ئيج ضٞك٢ ج٢ُٚٞ أٝ قؿٍ ػ٤ِٚ أٝ كوى كؼ٠ِ ٌٝغطٚ أٝ ٖٓ ٣ٔػِٚ ض٤ِْٓ -0
 أٓٞجٍ جُوحٍٚ ٝضوى٣ْ جُكٓحخ 

٣رحٍٖ ٓى٣ٍ ج٣٧طحّ ٬ٚق٤س ج٢ُٚٞ ذٔح ٣كون ِٓٛكس جُوحٍٚ ئ٠ُ إٔ  -2
 ٣ؼ٤ٖ ج٢ُٚٞ جُهِق ٢ُِٚٞ ج١ًُ جٗطٜص ٝٚح٣طٚ ١٧ ْرد ًحٕ 

  653المادة 

ًَ ٢ٚٝ جٗطٜص ٝٚح٣طٚ ٝجٓط٘غ وٕٝ ػًٌ ػٖ ض٤ِْٓ أٓٞجٍ جُوحٍٚ ُٖٔ 
ك٢ جُٔحوز جُٓحذوس، أق٤ِص قَ ٓكِٚ ك٢ جُٞٚح٣س ك٢ جُٔىز جُٔكىوز 

ه٤ٟطٚ ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذؼى ئًٗجٌٙ ذؼٍٗز أ٣حّ ٩هحٓس جُىػٟٞ ػ٤ِٚ 
 ذاْحءز ج٫تطٔحٕ 

  652المادة 

ئيج أنَ ج٢ُٚٞ ذٞجؾد ٖٓ جُٞجؾرحش جُٔلٍٝٞس ػ٤ِٚ ذٔوط٠ٟ ًٛج  -1
جُوحٕٗٞ ًحٕ ٓٓث٫ٞ ػٔح ٣ِكن جُوحٍٚ ٖٓ ٌٍٞ ذٓرد ضو٤ٍٛٙ ٝٞحٓ٘حً ُٚ 

 ًح٤ًَُٞ 

ُِوح٢ٞ إٔ ٣ُِٓٚ ذطؼ٣ٞٝ ُِوحٍٚ ٫ ٣طؿحَٝ نٔٓٔحتس ٤ٍُز ٣ٌْٞس  -0
ٝذكٍٓحٗٚ ٖٓ أؾٍٙ ًِٚ أٝ ذؼٟٚ ٝذؼُُٚ أٝ ذاقىٟ ًٛٙ جُؼوٞذحش ٝيُي ٓح 
ػىج جُٟٔحٕ جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٚ ك٢ جُلوٍز جُٓحذوس، ٣ٝؿَٞ ئػلحء ج٢ُٚٞ ٖٓ 

 يُي ًِٚ أٝ ذؼٟٚ ئيج ضىجٌى ٓح هٍٛ ك٤ٚ 

  654المادة 

ٜى أٝ ئذٍجء أٝ ٓٛحُكس ٣كَٛ ػ٤ِٜح ج٢ُٚٞ ٖٓ جُوحٍٚ ٣وغ ذح٬٠ً ًَ ضؼ
 ج١ًُ ذِؾ ْٖ جٍُٖى هرَ جُلَٛ ٜٗحت٤حً ك٢ جُكٓحخ 

  659المادة 

ػ٠ِ ٢ٚٝ جُكَٔ إٔ ٣رِؾ جُٔكٌٔس جٗلٛحٍ جُكَٔ ق٤حً أٝ ٤ٓطحً أٝ جٗوٟحء 
ٓىز جُكَٔ وٕٝ ٫ٝوز ٝضٓطٍٔ ٝٚح٣طٚ ػ٠ِ جُُٔٞٞو ٓح ُْ ضؼ٤ٖ جُٔكٌٔس 

 ؿ٤ٍٙ 

  651المادة 



 ٝ ٣ؿَٞ ضؼ٤٤ٖ ٗحظٍ ٓغ ج٢ُٚٞ جُٔهطحٌ أٝ ٓغ ٢ٚٝ جُوح٢ٞ 

  657المادة 

٣ط٠ُٞ جُ٘حظٍ ٍٓجهرس ج٢ُٚٞ ك٢ ئوجٌز ٖإٕٝ جُوحٍٚ ٝػ٤ِٚ ئذ٬ؽ  -1
 جُوح٢ٞ ػٖ ًَ أٍٓ ضو٢ٟ ِٓٛكس جُوحٍٚ ٌكؼٚ ئ٤ُٚ 

ػ٠ِ ج٢ُٚٞ ئؾحذس جُ٘حظٍ ئ٠ُ ًَ ٓح ٣طِرٚ ٖٓ ئ٣ٟحـ ػٖ ئوجٌز أٓٞجٍ  -0
 ٖٓ ككٙ ج٧ٌٝجم ٝجُٔٓط٘ىجش جُهحٚس ذًٜٙ ج٧ٓٞجٍ جُوحٍٚ ٝض٤ٌٔ٘ٚ 

  651المادة 

ئيج ٖـٍش جُٞٚح٣س ٝؾد ػ٠ِ جُ٘حظٍ كٌٞجً إٔ ٣طِد ئ٠ُ جُٔكٌٔس ئهحٓس  -1
 ٢ٚٝ ؾى٣ى 

ئ٠ُ إٔ ٣رحٍٖ ج٢ُٚٞ جُؿى٣ى ػِٔٚ ٣وّٞ جُ٘حظٍ ٖٓ ضِوحء ٗلٓٚ  -0
 ذح٧ػٔحٍ جُط٢ ٣ٌٕٞ ك٢ ضأؾ٤ِٜح ٌٍٞ 

  655المادة 

ُ٘حظٍ ك٤ٔح ٣طؼِن ذطؼ٤٤٘ٚ ٝػُُٚ ٝهرٍٞ جْطوحُطٚ ٝأؾٍٙ ١ٍٓ٣ ػ٠ِ ج -1
 ػٖ أػٔحُٚ ٝٓٓإ٤ُٝطٚ ػٖ ضو٤ٍٛٙ ٓح ١ٍٓ٣ ػ٠ِ ج٢ُٚٞ ٖٓ أقٌحّ 

 ٣٘ط٢ٜ جُ٘ظٍ ذحٗطٜحء جُٞٚح٣س ٓغ ٬ٓقظس ٓح ضٞؾرٚ جُٔحوز جُٓحذوس  -0

  300المادة 

 جُٔؿٕ٘ٞ ٝجُٔؼطٞٙ ٓكؿٌٞجٕ ًُجضٜٔح ٣ٝوحّ ػ٠ِ ًَ ٜٓ٘ٔح ه٤ْ ذٞغ٤وس  -1

جُٓل٤ٚ ٝجُٔـلَ ٣كؿٍجٕ هٟحًء ٝضٍٛكحضٜٔح هرَ جُوٟحء ٗحكًز ٣ٝوحّ  -0
 ػ٠ِ ًَ ٜٓ٘ٔح ه٤ْ ذوٍجٌ جُكؿٍ ٗلٓٚ أٝ ذٞغ٤وس ػ٠ِ قىز 

جُٓل٤ٚ ٛٞ ج١ًُ ٣رًٌ أٓٞجُٚ ٣ٟٝؼٜح ك٢ ؿ٤ٍ ٓٞجٞؼٜح ذاٗلحهٚ ٓح ٣ؼى  -2
 ٖٓ ٓػِٚ ضر٣ًٍجً 

٣ؼٍف إٔ جُٔـلَ ٛٞ ج١ًُ ضـِد ػ٤ِٚ جُـلِس ك٢ أنًٙ ٝػطحتٚ ٫ٝ  -4
 ٣كطح٠ ك٢ ٓؼحِٓطٚ ُر٬ٛطٚ 

  306المادة 

ُِوح٢ٞ إٔ ٣أيٕ ذط٤ِْٓ جُٔكؿٌٞ ػ٤ِٚ ُِٓلٚ ٝجُـلِس ؾحٗرحً ٖٓ أٓٞجُٚ 
 ٩وجٌضٜح ٝض١ٍٓ ػ٤ِٚ أقٌحّ جُوحٍٚ جُٔأيٕٝ 



  303المادة 

جُٔلوٞو ٛٞ ًَ ٖهٙ ٫ ضؼٍف ق٤حضٚ أٝ ٓٔحضٚ أٝ ضٌٕٞ ق٤حضٚ ٓكووس 
 ٌُٝ٘ٚ ٫ ٣ؼٍف ُٚ ٌٓحٕ 

  302 المادة

٣ؼطرٍ ًحُٔلوٞو جُـحتد ج١ًُ ٓ٘ؼطٚ ظٍٝف هحٍٛز ٖٓ جٍُؾٞع ئ٠ُ ٓوحٓٚ أٝ 
ئوجٌز ٖإٝٗٚ ذ٘لٓٚ أٝ ذ٤ًَٞ ػ٘ٚ ٓىز أًػٍ ٖٓ ْ٘س ٝضؼطِص ذًُي 

 ٓٛحُكٚ أٝ ٓٛحُف ؿ٤ٍٙ 

  304المادة 

ئيج ضٍى جُٔلوٞو ٬٤ًًٝ ػحٓحً ضكٌْ جُٔكٌٔس ذطػر٤طٚ ٓط٠ ضٞجكٍش ك٤ٚ 
 ج٢ُٚٞ ٝئ٫ ػ٤٘ص ُٚ ٬٤ًًٝ هٟحت٤حً ج٠ٍُٝٗ جُٞجؾد ضٞجكٍٛح ك٢ 

  309المادة 

٣٘ط٢ٜ جُلوىجٕ ذؼٞوز جُٔلوٞو أٝ ذٔٞضٚ أٝ ذحُكٌْ ذحػطرحٌٙ ٤ٓطحً ػ٘ى  -1
 ذِٞؿٚ جُػٔح٤ٖٗ ٖٓ جُؼٍٔ 

٣ٝكٌْ ذٔٞش جُٔلوٞو ذٓرد جُؼ٤ِٔحش جُكٍذ٤س أٝ جُكح٫ش جُٔٔحغِس  -0
ِد ػ٤ِٚ ك٤ٜح جُٔ٘ٛٞ٘ ػ٤ِٜح ك٢ جُوٞج٤ٖٗ جُؼ٣ٌٍٓس جُ٘حكًز ٝجُط٢ ٣ـ

 ج٬ُٜى ٝيُي ذؼى أٌذغ ْ٘ٞجش ٖٓ ضح٣ٌم كوىجٗٚ 

  301المادة 

١ٍٓ٣ ػ٠ِ جُو٤ْ ٝج٤ًَُٞ جُوٟحت٢ ٓح ١ٍٓ٣ ػ٠ِ ج٢ُٚٞ ٖٓ أقٌحّ ئ٫ 
 ٓح ٣ٓطػ٠٘ ذ٘ٙ ٣ٍٚف 

  307المادة 

 ج٤ُٚٞس ضٍٛف ك٢ جُطًٍس ٟٓحف ئ٠ُ ٓح ذؼى جُٔٞش 

  301المادة 

يج ًحٕ ج٢ُٚٞٔ ػحؾُجً ػٜ٘ٔح جٗؼوىش ض٘ؼوى ج٤ُٚٞس ذحُؼرحٌز أٝ ذحٌُطحذس كا
 ج٤ُٚٞس ذاٖحٌضٚ جُٔلٜٞٓس 

  305المادة 



 ضٗط٠ٍ ك٢ ٚكس ج٤ُٚٞس أ٫ ضٌٕٞ ذٔح ٠ٜٗ ػ٘ٚ ٍٖػحً 

  360المادة 

ضٛف ئٞحكس ج٤ُٚٞس ئ٠ُ جُٔٓطورَ، ٝضؼ٤ِوٜح ذح٠ٍُٗ ٝضو٤٤ىٛح ذٚ ئيج  -1
 ًحٕ ج٠ٍُٗ ٚك٤كحً 

س ٢ُِٚٞٔ أٝ ٠ُِٚٞٔ ج٠ٍُٗ جُٛك٤ف ٛٞ ٓح ًحٕ ك٤ٚ ِٓٛكس ٍٓٗٝػ -0
 ُٚ أٝ ُـ٤ٍٛٔح ُْٝ ٣ٌٖ ٤ٜ٘ٓحً ػ٘ٚ ذٔ٘غ ٫ٝ ٓهحُلحً ُٔوحٚى ج٣ٍُٗؼس 

 ضؿد ٍٓجػحز ًٛج ج٠ٍُٗ ٓح وجٓص جُِٔٛكس جُٔوٛٞوز ذٚ ٓطكووس  -2

 ئيج ه٤ىش ج٤ُٚٞس ذ٠ٍٗ ؿ٤ٍ ٚك٤ف ٚكص ج٤ُٚٞس ٝأُـ٢ ج٠ٍُٗ  -4

  366المادة 

 ٣ٗط٠ٍ ك٢ ج٢ُٚٞٔ إٔ ٣ٌٕٞ أ٬ًٛ ُِطرٍع هحٗٞٗحً  -1

ػ٠ِ أٗٚ ئيج ًحٕ ٓكؿٌٞجً ػ٤ِٚ ُٓلٚ أٝ ؿلِس ؾحَش ٤ٚٝطٚ ذايٕ  -0
 جُوح٢ٞ 

  363المادة 

 ٣ٗط٠ٍ ك٢ ج٠ُٚٞٔ ُٚ: 

 أ ـ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼِٞٓحً 

 خ ـ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞؾٞوجً ػ٘ى ج٤ُٚٞس ٝق٤ٖ ٓٞش ج٢ُٚٞ ئٕ ًحٕ ٓؼ٤٘حً 

  362المادة 

  ضؼح٠ُ ٧ٝػٔحٍ جُرٍ ذىٕٝ ضؼ٤٤ٖ ؾٜس ضٍٛف ك٢ ٝؾٞٙ جُه٤ٍ ج٤ُٚٞس هلل -1

ج٤ُٚٞس ٧ٓحًٖ جُؼرحوز ٝجُٔإْٓحش جُه٣ٍ٤س ٝجُؼ٤ِٔس ْٝحتٍ جُٔٛحُف  -0
جُؼحٓس ضٍٛف ػ٠ِ ػٔحٌضٜح ٝٓٛحُكٜح ٝكوٍجتٜح ٝؿ٤ٍ يُي ٖٓ ٖإٜٝٗح ٓح ُْ 

 ٣طؼ٤ٖ جٍُٔٛف ذؼٍف أٝ ه٣ٍ٘س 

  364المادة 

ٜحش جُرٍ ْطٞؾى ك٢ جُٔٓطورَ، كإ ضؼًٌ ضٛف ج٤ُٚٞس ُؿٜس ٓؼ٤٘س ٖٓ ؾ
 ٝؾٞوٛح ٍٚكص ج٤ُٚٞس ئ٠ُ أهٍخ ٓؿحّٗ ُطِي جُؿٜس 



  369المادة 

 ضٛف ج٤ُٚٞس ٨ُٖهح٘ ٓغ جنط٬ف جُى٣ٖ ٝجُِٔس ذ٤ْٜ٘ ٝذ٤ٖ ج٢ُٚٞٔ  -1

 ئيج ًحٕ ج٠ُٚٞٔ ُٚ أؾ٘ر٤حً ضٗط٠ٍ جُٔؼحِٓس ذحُٔػَ  -0

  361المادة 

 ٣ٗط٠ٍ ك٢ ج٠ُٚٞٔ ذٚ: 

 هحذ٬ً ُِط٤ِٔي ذؼى ٓٞش ج٢ُٚٞٔ ٝٓطوٞٓح ك٢ ٣ٍٖؼطٚ أ ـ إٔ ٣ٌٕٞ 

 خ ـ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞؾٞوجً ػ٘ى ج٤ُٚٞس ك٢ ِٓي ج٢ُٚٞٔ ئٕ ًحٕ ٓؼ٤٘حً ذحًُجش 

  367المادة 

ضٛف ج٤ُٚٞس ذحُكوٞم جُط٢ ض٘طوَ ذح٩ٌظ ٜٝٓ٘ح قن جُٔ٘لؼس ذحُؼ٤ٖ 
 جُٔٓطأؾٍز ذؼى ٝكحز جُٔٓطأؾٍ 

  361المادة 

ٚ هىٌجً ٓؼِٞٓحً ٖٓ جُٔحٍ ٫ٝ ض٘لً ك٤ٔح َجو ضٛف ج٤ُٚٞس ذاهٍجٜ ج٠ُٚٞٔ ُ
 ٖٓ ًٛج جُٔوىجٌ ػ٠ِ غِع جُطًٍس ئ٫ ذاؾحَز جٌُٞغس 

  365المادة 

ئيج نٛٙ جُٗهٙ ك٢ ق٤حضٚ ٬ًً ٖٓ ٌٝغطٚ أٝ ذؼْٟٜ ذأػ٤حٕ ٖٓ ٓحُٚ  -1
ضؼحوٍ قٛطٚ ج٩ٌغ٤س ٝأ٠ٚٝ ذط٘ل٤ً ًٛج جُطه٤ٛٙ ذؼى ٝكحضٚ ؾحَ يُي ًٝحٕ 

 ٫َٓحً ذٞكحضٚ 

ئيج َجو ٓح نٛٙ ُرؼْٟٜ ػٖ قٛطٚ ج٩ٌغ٤س ؾٍٟ ػ٠ِ ج٣ُُحوز قٌْ  -0
 ج٤ُٚٞس ُِٞجٌظ 

  330المادة 

 ضرطَ ج٤ُٚٞس: 

 أ ـ ذؿٕ٘ٞ ج٢ُٚٞٔ ؾ٘ٞٗحً ٓطروحً ئيج جضَٛ ذحُٔٞش 

 خ ـ ذٔٞش ج٠ُٚٞٔ ُٚ هرَ ج٢ُٚٞٔ 

 ؼ ـ ذ٬ٜى ج٠ُٚٞٔ ذٚ جُٔؼ٤ٖ هرَ ٝكحز ج٢ُٚٞٔ 



 س أٝ و٫ُس و ـ ذٍؾٞع ج٢ُٚٞٔ ػٖ ج٤ُٚٞس ٍٚجق

ٛـ ـ ذٍو ج٠ُٚٞٔ ُٚ ذؼى ٝكحز ج٢ُٚٞٔ ٝكوحً ُٔح ٛٞ ٓر٤ٖ ك٢ جُلَٛ 
 جُطح٢ُ 

  336المادة 

٣ؼطرٍ ٌؾٞػحً ػٖ ج٤ُٚٞس ًَ كؼَ أٝ ضٍٛف ٣ىٍ ذو٣ٍ٘س أٝ ػٍف ػ٠ِ جٍُؾٞع 
 ػٜ٘ح ٓح ُْ ٣ٍٛـ ج٢ُٚٞٔ ذأٗٚ ُْ ٣وٛى جٍُؾٞع 

  333المادة 

ج١ًُ ٣ُ٣ى ك٢ ج٠ُٚٞٔ ذٚ ٣َحوز ٫  ٫ ٣ؼطرٍ ئٌٗحٌ ج٣٩ٛحء ٌؾٞػحً ٫ٝ جُلؼَ
 ٣ٌٖٔ ض٤ِٓٔٚ ئ٫ ذٜح 

  332المادة 

 ٣ٔ٘غ ٖٓ جْطكوحم ج٤ُٚٞس ج٫نط٤ح٣ٌس أٝ جُٞجؾرس: 

أ ـ هطَ ج٠ُٚٞٔ ُٚ ٢ُِٚٞٔ هٛىجً ْٞجء أًحٕ جُوحضَ كحػ٬ً أ٤ِٚحً أٝ ٣ٌٍٖحً 
ئيج ًحٕ جُوطَ ذ٬ قن ٫ٝ ػًٌ، ًٝحٕ جُوحضَ ػحه٬ً ذحُـحً ٖٓ جُؼٍٔ نّٔ 

 ٍز ْ٘س ػٗ

خ ـ ضٓررٚ هٛىجً ك٢ هطَ ج٢ُٚٞٔ، ٣ٝؼطرٍ ٖٓ جُطٓرد ٖٜحوضٚ ػ٤ِٚ 
 ٌَٝجً ئيج أوش ئ٠ُ هطِٚ 

  334المادة 

ئيج ذطِص ج٤ُٚٞس أٝ ٌوش ك٢ جٌَُ أٝ جُرؼٝ ػحو ٓح ذطِص ك٤ٚ ئ٠ُ ضًٍس 
 ج٢ُٚٞٔ 

  339المادة 

 ج٤ُٚٞس ُـ٤ٍ ٓؼ٤ٖ ٫ ضكطحؼ ئ٠ُ هرٍٞ ٫ٝ ضٍضى ذٍو أقى 

  331المادة 

٤ٚٞس ُٗهٙ ٠ر٤ؼ٢ ٓؼ٤ٖ ضٍو ذٍوٙ ئيج ًحٕ ًحَٓ ج٤ِٛ٧س ق٤ٖ ٝكحز جُ
 ج٢ُٚٞٔ 

  337المادة 



٣ٗط٠ٍ ك٢ جٍُو إٔ ٣ٌٕٞ ذؼى ٝكحز ج٢ُٚٞٔ ٝن٬ٍ غ٬غ٤ٖ ٣ٞٓحً ٜٓ٘ح أٝ  -1
 ٖٓ ق٤ٖ ػِْ ج٠ُٚٞٔ ُٚ ذح٤ُٚٞس أٝ ُْ ٣ٌٖ ػحُٔحً ق٤ٖ جُٞكحز 

ُٚ ن٬ُٜح وٕٝ  ئيج جٗوٟص ًٛٙ جُٔىز ٝٛٞ ْحًص ػحُْ أٝ ٓحش ج٠ُٚٞٔ -0
 إٔ ٣ٍو ُٝٞ ًحٕ ؿ٤ٍ ػحُْ ذح٤ُٚٞس جػطرٍ هحذ٬ً، ًٝحٗص ج٤ُٚٞس ضًٍس ػ٘ٚ 

  331المادة 

 ٌو ج٤ُٚٞس ٣ورَ جُطؿُتس  -1

٣ؿَٞ جٍُو ُرؼٝ ج٤ُٚٞس ٖٝٓ ذؼٝ ج٠ُٚٞٔ ُْٜ ٝضرطَ ذحُ٘ٓرس  -0
 ٍُِٔوٝو ٍُِٝجو كو١ 

  335المادة 

 ٫ ػرٍز ُورٍٞ ج٤ُٚٞس ذؼى جٍُو، ٫ٝ ٍُِو ذؼى جُورٍٞ ئ٫ إٔ ٣ورَ جٌُٞغس 

  320المادة 

ئيج ًحٕ ج٠ُٚٞٔ ُٚ ٓٞؾٞوجً ػ٘ى ٓٞش ج٢ُٚٞٔ جْطكن ج٠ُٚٞٔ ذٚ  -1
ٖٓ ق٤ٖ جُٔٞش ٓح ُْ ٣لى ٗٙ ج٤ُٚٞس غرٞش ج٫ْطكوحم ك٢ ٝهص ٓؼ٤ٖ ذؼى 

 جُٔٞش 

٠ُِٚٞٔ ُٚ ٫ٝ ضؼطرٍ  ضٌٕٞ َٝجتى ج٠ُٚٞٔ ذٚ ٖٓ ق٤ٖ جُٔٞش ٌِٓحً  -0
 ٤ٚٝس ٝػ٠ِ ج٠ُٚٞٔ ُٚ ٗلوس ج٠ُٚٞٔ ذٚ ًٓ٘ جْطكوحهٚ ُٚ 

  326المادة 

ضٛف ج٤ُٚٞس ذح٧ػ٤حٕ ُِٔؼىّٝ ُٝٔح ٣َٗٔ جُٔٞؾٞو ٝجُٔؼىّٝ ٖٓٔ  -1
٣كٕٛٞ، كإ ُْ ٣ٞؾى أقى ٖٓ ج٠ُٚٞٔ ُْٜ ٝهص ٓٞش ج٢ُٚٞٔ ًحٗص جُـِس 

ٕٞ جُؼ٤ٖ ج٠ُٚٞٔ ذٜح ٌُٞغطٚ ٝػ٘ى ج٤ُأِ ٖٓ ٝؾٞو أقى ٖٓ ج٠ُٚٞٔ ُْٜ ضٌ
 ٌِٓحً ٌُٞغس ج٢ُٚٞٔ 

ئٕ ٝؾى أقى ٖٓ ج٠ُٚٞٔ ُْٜ ػ٘ى ٓٞش ج٢ُٚٞٔ أٝ ذؼىٙ ًحٗص جُـِس  -0
ُٚ ًَٝ ٖٓ ٝؾى ْٜٓ٘ ذؼىٙ ٖحًٌٚ ك٢ جُـِس ئ٠ُ ق٤ٖ ج٤ُأِ ٖٓ ٝؾٞو 
ؿ٤ٍْٛ كطٌٕٞ جُؼ٤ٖ ٝجُـِس ُٖٔ ٝؾى ْٜٓ٘ ٣ٌٕٝٞ ٤ٛٗد ٖٓ ٓحش ْٜٓ٘ 

 ضًٍس ػ٘ٚ 

ذحُٔ٘حكغ ٝقىٛح جْطكن ًٛٙ جُٔ٘حكغ ٖٓ ٣ٞؾى  ئيج ًحٗص ج٤ُٚٞس ُْٜ -2
ٖٓ ج٠ُٚٞٔ ُْٜ ػ٘ى ٝكحز ج٠ُٚٞٔ أٝ ذؼىٙ ٝػ٘ى ج٤ُأِ ٖٓ ٝؾٞو ؿ٤ٍْٛ 

 ٖٓ ج٠ُٚٞٔ ُْٜ ضٍو جُؼ٤ٖ ٌُٞغس ج٢ُٚٞٔ 



  323المادة 

 ٫ ضٛف ج٤ُٚٞس ٣ًٌُِس ئ٫ ُطروس ٝجقىز  -1

٠ٚٝ ذٜح ئيج جٗوٍٞص جُطروس ػحوش جُؼ٤ٖ ضًٍس ٢ُِٚٞٔ ئ٫ ئيج ًحٕ هى أ -0
 أٝ ذرؼٟٜح ُـ٤ٍْٛ 

  322المادة 

ضٛف ج٤ُٚٞس ُٖٔ ٫ ٣كٕٛٞ ٣ٝهطٙ ذٜح جُٔكطحؾٕٞ ْٜٓ٘ ٣ٝطٍى أٍٓ  -1
 ض٣َٞؼٜح ذ٤ْٜ٘ ٫ؾطٜحو ٖٓ ُٚ ض٘ل٤ً ج٤ُٚٞس وٕٝ جُطو٤ى ذحُطؼ٤ْٔ أٝ جُٔٓحٝجز 

ٖٓ ُٚ ض٘ل٤ً ج٤ُٚٞس ٛٞ ج٢ُٚٞ جُٔهطحٌ كإ ُْ ٣ٞؾى كحُوح٢ٞ أٝ ٖٓ  -0
 ٣ؼ٤٘ٚ ًُُي 

  324ة الماد

ئيج ًحٗص ج٤ُٚٞس ُوّٞ ٓك٣ٌٖٞٛ ذِلع ٣ط٘حُْٜٝ ُْٝ ٣ؼ٤٘ٞج ذأْٔحتْٜ ًٝحٕ 
ذؼْٟٜ ؿ٤ٍ أَٛ ٤ُِٚٞس ُٚ ٝهص ٝكحز ج٢ُٚٞٔ جْطكن جُرحهٕٞ ؾ٤ٔغ 

 ج٤ُٚٞس ٝكوحً ٧قٌحّ ًٛج جُلَٛ 

  329المادة 

ئيج ًحٗص ج٤ُٚٞس ٓٗطًٍس ذ٤ٖ ٓؼ٤٘٤ٖ ٝؾٔحػس أٝ ؾٜس أٝ ذ٤ٖ ؾٔحػس 
حً ًحٕ ٌَُ ٖهٙ ٓؼ٤ٖ ٌَُٝ كٍو ٖٓ أكٍجو جُؿٔحػس ٝؾٜس أٝ ذ٤ْٜ٘ ؾ٤ٔؼ

 جُٔك٣ٌٖٞٛ ٌَُٝ ؾٔحػس ؿ٤ٍ ٓكٌٛٞز ٌَُٝ ؾٜس ْْٜ ٖٓ ج٠ُٚٞٔ ذٚ 

  321المادة 

 ضٛف ج٤ُٚٞس ُِكَٔ جُٔؼ٤ٖ ٝكوحً ُٔح ٢ِ٣:  -1

أ ـ ئيج أهٍ ج٢ُٚٞٔ ذٞؾٞو جُكَٔ ق٤ٖ ج٣٩ٛحء ٣ٗط٠ٍ إٔ ٣ُٞى ق٤حً ُٓ٘س 
 كأهَ ٖٓ يُي ُك٤ٖ 

ص جُكحَٓ ٓؼطىز ٖٓ ٝكحز أٝ كٍهس ذحت٘س ٣ٗط٠ٍ إٔ ٣ُٞى ق٤حً خ ـ ئيج ًحٗ
 ُٓ٘س كأهَ ٖٓ يُي ُك٤ٖ 

ؼ ـ ئيج ُْ ٣ٌٖ ج٢ُٚٞٔ ٓوٍجً ٫ٝ جُكحَٓ ٓؼطىز ٣ٗط٠ٍ إٔ ٣ُٞى ق٤حً 
 ُطٓؼس أٍٖٜ كأهَ ٖٓ ق٤ٖ ج٤ُٚٞس 

و ـ ئيج ًحٗص ج٤ُٚٞس ُكَٔ ٖٓ ٖهٙ ٓؼ٤ٖ ٣ٗط٠ٍ ٓغ ٓح ضوىّ إٔ ٣ػرص 
 يُي جُٗهٙ ٗٓد جُُٞى ٖٓ 



ضٞهق ؿِس ج٠ُٚٞٔ ذٚ ًٓ٘ ٝكحز ج٢ُٚٞٔ ئ٠ُ إٔ ٣٘لَٛ جُكَٔ ق٤حً  -0
 كطٌٕٞ ُٚ 

  327المادة 

ئيج ؾحءش جُكحَٓ ك٢ ٝهص ٝجقى أٝ ك٢ ٝهط٤ٖ ذ٤ٜ٘ٔح أهَ ٖٓ ْطس  -1
أٍٖٜ ذُٞى٣ٖ ق٤٤ٖ أٝ أًػٍ ًحٗص ج٤ُٚٞس ذ٤ْٜ٘ ذحُطٓح١ٝ ئ٫ ئيج ٗٛص 

 ج٤ُٚٞس ػ٠ِ ن٬ف يُي 

 ْٛ ؿ٤ٍ ق٢ جْطكن جُك٢ ْٜٓ٘ ًَ ج٤ُٚٞس ئٕ جٗلَٛ أقى -0

ئٕ ٓحش أقى ج٫ٝ٧و ذؼى ج٫ُٞوز كل٢ ج٤ُٚٞس ذح٧ػ٤حٕ ضٌٕٞ قٛطٚ ذ٤ٖ  -2
ٌٝغطٚ، ٝك٢ ج٤ُٚٞس ذحُٔ٘حكغ ضٌٕٞ قٛطٚ ك٢ ذىٍ جُٔ٘لؼس ئ٠ُ ق٤ٖ ٓٞضٚ 

 ذ٤ٖ ٌٝغطٚ ٝذؼى ٓٞضٚ ضٍو ئ٠ُ ٌٝغس ج٢ُٚٞٔ 

  321المادة 

ح ٣رو٠ ٖٓ جُطًٍس ذؼى ٝكحء جُى٣ٖ ٖٓ ض٘لً ج٤ُٚٞس ُـ٤ٍ جُٞجٌظ ذػِع ٓ -1
 ؿ٤ٍ ئؾحَز جٌُٞغس 

٫ ض٘لً ُِٞجٌظ ٫ٝ ذٔح َجو ػ٠ِ جُػِع ئ٫ ئيج أؾحَٛح جٌُٞغس ذؼى ٝكحز  -0
 ج٢ُٚٞٔ ًٝحٕ جُٔؿ٤ُ ًحَٓ ج٤ِٛ٧س 

٫ ض٘لً ك٤ٔح ٣ٓطـٍهٚ و٣ٖ ئ٫ ذاؾحَز جُىجتٖ جٌُحَٓ ج٤ِٛ٧س أٝ ذٓو٠ٞ  -2
 جُى٣ٖ 

ػ٤ِٚ ٫ٝ ئٌظ ُٚ ذٌَ ٓح ُٚ ٖٓ ؿ٤ٍ ضٞهق ػ٠ِ  ض٘لً ٤ٚٝس ٖٓ ٫ و٣ٖ -4
 ئؾحَز أقى 

  325المادة 

ئيج ًحٕ جُى٣ٖ ؿ٤ٍ ٓٓطـٍم ُِطًٍس ٝجْطٞك٠ ًِٚ أٝ ذؼٟٚ ٖٓ ج٤ُٚٞس ًحٕ 
٠ُِٚٞٔ ُٚ إٔ ٣ٍؾغ ذوىٌ جُٔٓطٞك٠ ك٢ قىٝو غِع جُرحه٢ ٖٓ جُطًٍس ذؼى 

 ٝكحء جُى٣ٖ 

  340المادة 

ىٍ ك٤ٚ ؿرٖ كحقٕ ٣ُ٣ى ٓرِـٚ ج٤ُٚٞس ذر٤غ ٢ٖء أٝ ئؾحٌضٚ ٖٓ ٖهٙ ذر
ػٖ غِع جُطًٍس ٣طٞهق ض٘ل٤ًٛح ػ٠ِ ئؾحَز جٌُٞغس ٓح ُْ ٣ورَ ج٠ُٚٞٔ ُٚ 

 ذىكغ ج٣ُُحوز 

  346المادة 



ئيج ًحٗص ج٤ُٚٞس ذوىٌ ٓكىٝو ٖٓ جُ٘وٞو أٝ ذؼ٤ٖ ًٝحٕ ك٢ جُطًٍس و٣ٖ أٝ 
ٓحٍ ؿحتد كإ نٍؼ ج٠ُٚٞٔ ذٚ ٖٓ غِع جُكحٍٞ ٖٓ جُطًٍس جْطكوٚ 

٫ جْطٞك٠ ٓ٘ٚ ذوىٌ ًٛج جُػِع، ًٝحٕ جُرحه٢ ٌُِٞغس، ًِٝٔح ج٠ُٚٞٔ ُٚ ٝئ
 قٍٟ ٢ٖء جْطٞك٠ ج٠ُٚٞٔ ُٚ غِػٚ قط٠ ٣ٓطٌَٔ قوٚ 

  343المادة 

ئيج ًحٗص ج٤ُٚٞس ذْٜٓ ٖحتغ ك٢ جُطًٍس ًٝحٕ ك٤ٜح و٣ٖ أٝ ٓحٍ ؿحتد  -1
جْطٞك٠ ج٠ُٚٞٔ ُٚ ْٜٔٚ ك٢ جُكحٍٞ ًِٝٔح قٍٟ ٢ٖء جْطٞك٠ 

 ْٜٔٚ ك٤ٚ 

ًٍس و٣ٖ ػ٠ِ أقى جٌُٞغس ٓٓطكن ج٧وجء ضوغ جُٔوحٚس ذ٤٘ٚ ئيج ًحٕ ُِط -0
 ٝذ٤ٖ ٓؿحٗٓٚ ٖٓ جُطًٍس ٣ٝؼطرٍ جُى٣ٖ ذًٜٙ جُٔوحٚس ٓح٫ً قحٍٞجً 

ئيج ُْ ٣ٌٖ ك٢ جُطًٍس ٓحٍ ٖٓ ؾّ٘ جُى٣ٖ ج١ًُ ػ٠ِ جُٞجٌظ ٫ ضوغ  -2
جُٔوحٚس ٌُٖٝ ٤ٛ٣ٍ ٤ٛٗد جُٞجٌظ ك٢ جُطًٍس ٓكؿَٞجً ٫ْط٤لحء جُى٣ٖ ٣ٝؼطرٍ 

 ١ ًٛج ج٤ُٛ٘د ٖٓ جُى٣ٖ ٓح٫ً قحٍٞجً ٓح ٣ٓحٝ

 ضؼطرٍ أٗٞجع جُ٘وى ٝأٌٝجهٚ ؾ٘ٓحً ٝجقىجً ك٢ جُٔوحٚس  -4

  342المادة 

ئيج ًحٗص ج٤ُٚٞس ذؼ٤ٖ ٖٓ جُطًٍس أٝ ذ٘ٞع ٖٓ أٗٞجػٜح كِٜي ج٠ُٚٞٔ ذٚ  -1
 أٝ جْطكن ك٬ ٢ٖء ٠ُِٚٞٔ ُٚ 

 ئيج ِٛي ذؼٟٚ أٝ جْطكن أنً ج٠ُٚٞٔ ُٚ ٓح ذو٢ ٓ٘ٚ ٖٞٔ قىٝو -0
 غِع جُطًٍس ؿ٤ٍ ٓكٓٞخ ٜٓ٘ح جُٜحُي 

  344المادة 

ئيج ًحٗص ج٤ُٚٞس ذكٛس ٖحتؼس ك٢ ٓؼ٤ٖ كِٜي أٝ جْطكن ك٬ ٢ٖء  -1
 ُٚ ٠ُِٚٞٔ 

ئيج ِٛي ذؼٟٚ أٝ جْطكن أنً ج٠ُٚٞٔ ُٚ ؾ٤ٔغ ٤ٚٝطٚ ٖٓ جُرحه٢  -0
 ؿ٤ٍ جُرحه٢ ؿ٤ٍ ٓطؿحَٝز غِع جُطًٍس 

  349المادة 

ئيج ًحٗص ج٤ُٚٞس ذكٛس ٖحتؼس ك٢ ٗٞع ٖٓ أٓٞجٍ ج٢ُٚٞٔ كِٜي أٝ  -1
 جْطكن ك٬ ٢ٖء ٠ُِٚٞٔ ُٚ 



ئٕ ِٛي ذؼٟٚ أٝ جْطكن جػطرٍ جُٜحُي ًأٗٚ ُْ ٣ٌٖ ٝجٍٗٛكص ج٤ُٚٞس  -0
 ئ٠ُ جُرحه٢ 

  341المادة 

ئيج ًحٗص ج٤ُٚٞس ذحُٔ٘لؼس ٓىز ٓكىوز جُٔرىأ ٝجُٔ٘ط٠ٜ جْطكن  -1
ًٙ جُٔىز كايج جٗوٟص جُٔىز هرَ ٝكحز ج٢ُٚٞٔ ج٠ُٚٞٔ ُٚ جُٔ٘لؼس ك٢ ٛ

 ذطِص ج٤ُٚٞس ٝ ئيج جٗو٠ٟ ذؼٟٜح جْطكن ج٠ُٚٞٔ ُٚ جُٔ٘لؼس ك٢ ذحه٤ٜح 

ئيج ًحٗص جُٔىز ٓؼ٤٘س جُوىٌ ؿ٤ٍ ٓكىوز جُٔرىأ ذىأش ٖٓ ٝهص ٝكحز  -0
 ج٢ُٚٞٔ ٓغ ٬ٓقظس قٌْ جُٔحوز جُطح٤ُس 

  347المادة 

٫ٗطلحع ذحُؼ٤ٖ ج٠ُٚٞٔ ذٔ٘لؼطٜح ئيج ٓ٘غ أقى جٌُٞغس ج٠ُٚٞٔ ُٚ ٖٓ ج -1
 ٖٞٔ ُٚ ذىٍ جُٔ٘لؼس 

ئيج ًحٕ جُٔ٘غ ٖٓ ؾ٤ٔغ جٌُٞغس ًحٕ ج٠ُٚٞٔ ُٚ ذحُه٤حٌ ذ٤ٖ ج٫ٗطلحع  -0
 ذحُؼ٤ٖ ٓىز أنٍٟ ٝ ض٤ْٟٜٔ٘ ذىٍ جُٔ٘لؼس 

ئيج ًحٕ جُٔ٘غ ٖٓ ؾٜس ج٢ُٚٞٔ أٝ ُؼًٌ هحٍٛ قحٍ ذ٤ٖ ج٠ُٚٞٔ ُٚ  -2
 ٍ جُٔحٗغ ٝج٫ٗطلحع ٝؾرص ُٚ ٓىز أنٍٟ ٖٓ ٝهص َٝج

  341المادة 

ئيج ًحٗص جُؼ٤ٖ ج٠ُٚٞٔ ذٔ٘لؼطٜح ضكطَٔ ج٫ٗطلحع أٝ ج٫ْطـ٬ٍ ػ٠ِ ٝؾٚ 
ؿ٤ٍ ج١ًُ أ٠ٚٝ ذٚ ؾحَ ٠ُِٚٞٔ ُٚ إٔ ٣٘طلغ ذٜح أٝ ٣ٓطـِٜح ػ٠ِ جُٞؾٚ 

 ج١ًُ ٣ٍجٙ ذ٠ٍٗ ػىّ ج٩ٍٞجٌ ذحُؼ٤ٖ ج٠ُٚٞٔ ذٔ٘لؼطٜح 

  345المادة 

ٍز جُوحتٔس ٝهص ٓٞش ج٢ُٚٞٔ ئيج ًحٗص ج٤ُٚٞس ذحُػٍٔز ك٠ِِٚٞٔ ُٚ جُػٔ
 ٝٓح ٣كىظ ٜٓ٘ح ٓح ُْ ضىٍ ه٣ٍ٘س ػ٠ِ ن٬ف يُي 

  390المادة 

ك٢ ج٤ُٚٞس ذكٛس ٖٓ جُٔ٘لؼس ضٓطٞك٠ ضِي جُكٛس ذوٓٔس جُـِس أٝ 
جُػٍٔز ذ٤ٖ ج٠ُٚٞٔ ُٚ ٌٝٝغس ج٢ُٚٞٔ ذ٘ٓرس ٓح ٣هٙ ًَ ك٣ٍن أٝ 

ُوٓٔس ٖٓ ؿ٤ٍ ذحُٜٔح٣أز َٓحٗحً أٝ ٌٓحٗحً أٝ ذوٓٔس جُؼ٤ٖ ئيج ًحٗص ضكطَٔ ج
 ٌٍٞ ُِٝٔكٌٔس ػ٘ى ج٫نط٬ف ضؼ٤٤ٖ ئقىٟ ًٛٙ جُطٍجتن 



  396المادة 

ئيج ًحٗص ج٤ُٚٞس ُؿٜس ذحُٔ٘لؼس ٧ٝنٍٟ ذحٍُهرس ؾحَش ج٤ُٚٞطحٕ ًٝحٗص  -1
جٍُٟجتد جُط٢ ضلٍٜ ػ٠ِ جُؼ٤ٖ ٝٗلوحش ج٫ٗطلحع ػ٠ِ ج٠ُٚٞٔ ُٚ 

 ذحُٔ٘لؼس 

٠ ذٔ٘لؼطٜح وٕٝ ٣٘لً ذ٤غ ٌٝغس ج٢ُٚٞٔ ٤ٛٗرْٜ ك٢ جُؼ٤ٖ جُٔٞٚ -0
 قحؾس ئ٠ُ ئؾحَز ج٠ُٚٞٔ ُٚ 

  393المادة 

 ضٓو١ ج٤ُٚٞس ذحُٔ٘لؼس ك٢ جُكح٫ش جُطح٤ُس: 

 أ ـ ذٞكحز ج٠ُٚٞٔ ُٚ هرَ جْط٤لحء جُٔ٘لؼس ج٠ُٚٞٔ ذٜح ًِٜح أٝ ذؼٟٜح 

 خ ـ ذطِٔي ج٠ُٚٞٔ ُٚ جُؼ٤ٖ جُط٢ أ٠ٚٝ ُٚ ذٔ٘لؼطٜح 

 ؾـ ـ ذط٘حَُٚ ػٖ قوٚ ك٤ٜح ٌُٞغس ج٢ُٚٞٔ ذؼٜٞ أٝ ذـ٤ٍ ػٜٞ 

 و ـ ذحْطكوحم جُؼ٤ٖ 

  392المادة 

 ٣كٓد نٍٝؼ ج٤ُٚٞس ذحُٔ٘حكغ ٝجُكوٞم ٖٓ غِع جُطًٍس ًٔح ٢ِ٣: 

أ ـ ئيج ًحٗص ج٤ُٚٞس ذحُٔ٘حكغ ٓإ٣ىز أٝ ٓطِوس أٝ ُٔىز ق٤حز ج٠ُٚٞٔ ُٚ أٝ 
ٓ٘حكغ جُؼ٤ٖ ضؼطرٍ جُٔ٘حكغ ُٔىز ض٣ُى ػ٠ِ ػٍٗ ٤ْٖ٘ كل٢ ج٤ُٚٞس ذؿ٤ٔغ 

ٓٓح٣ٝس ُو٤ٔس جُؼ٤ٖ ٗلٜٓح ٝك٢ ج٤ُٚٞس ذكٛس ٗٓر٤س ٖٓ جُٔ٘حكغ ضؼطرٍ 
 ٓٓح٣ٝس ُ٘ظ٤ٍ ًٛٙ جُ٘ٓرس ٖٓ جُؼ٤ٖ 

خ ـ ئيج ًحٗص ٤ُٚٞس ذحُٔ٘حكغ ُٔىز ٫ ض٣ُى ػٖ ػٍٗ ٤ْٖ٘ هىٌش ذو٤ٔس 
 جُٔ٘لؼس ج٠ُٚٞٔ ذٜح ك٢ ًٛٙ جُٔىز 

هىٌش ذحُلٍم ذ٤ٖ ه٤ٔس جُؼ٤ٖ ؾـ ـ ئيج ًحٗص ج٤ُٚٞس ذكن ٖٓ جُكوٞم 
 ٓكِٔس ذحُكن ج٠ُٚٞٔ ذٚ ٝه٤ٔطٜح ذىٝٗٚ 

  394المادة 

ئيج َجو ج٢ُٚٞٔ ك٢ جُؼ٤ٖ ج٠ُٚٞٔ ذٜح ٤ٖثحً ٫ ٣ٓطوَ ذ٘لٓٚ جُطكن  -1
 ذح٤ُٚٞس 



ئٕ ًحٗص ج٣ُُحوز ٓٔح ٣ٓطوَ ذ٘لٓٚ ٖحٌى جٌُٞغس ج٠ُٚٞٔ ُٚ ك٢  -0
 جُٔؿٔٞع ذكٛس ضؼحوٍ ه٤ٔس ج٣ُُحوز هحتٔس 

حٗص ج٣ُُحوز ٓٔح ٣طٓحٓف ك٢ ٓػِٚ ػحوز أٝ ٝؾى ٓح ٣ىٍ ػ٠ِ إٔ ئٕ ً -2
 ج٢ُٚٞٔ هى هٛى ئُكحهٜح ذح٤ُٚٞس كاٜٗح ضِكن ذٜح 

  399المادة 

ئيج ٛىّ ج٢ُٚٞٔ جُؼوحٌ ج٠ُٚٞٔ ذٚ ٝأػحو ذ٘حءٙ ٓـ٤ٍجً ٓؼحُٔٚ وٕٝ ٗٞػٚ 
 ًحٗص جُؼ٤ٖ ذكحُٜح جُؿى٣ىز ٤ٚٝس 

  391المادة 

٠ُٚٞٔ ذٜح ٖٝٓ ذ٘حء ػ٤ٖ أنٍٟ ٝقىز ٫ ئيج ؾؼَ ج٢ُٚٞٔ ٖٓ ذ٘حء جُؼ٤ٖ ج
٣ٌٖٔ ٓؼٜح ض٤ِْٓ ج٠ُٚٞٔ ذٚ ٓ٘لٍوجً جٖطٍى ج٠ُٚٞٔ ُٚ ٓغ جٌُٞغس ذوىٌ 

 ه٤ٔس ٤ٚٝطٚ 

  397المادة 

ٖٓ ضٞك٢ ُٝٚ أ٫ٝو جذٖ ٝهى ٓحش يُي ج٫ذٖ هرِٚ أٝ ٓؼٚ ٝؾد ٧قلحوٙ  -1
 ٛإ٫ء ك٢ غِع ضًٍطٚ ٤ٚٝس ذحُٔوىجٌ ٝجٍُٗجت١ ج٥ض٤س: 

ٞجؾرس ُٜإ٫ء ج٧قلحو ضٌٕٞ ذٔوىجٌ قٛطْٜ ٓٔح ٣ٍغٚ أذْٞٛ ػٖ أ ـ ج٤ُٚٞس جُ
أِٚٚ جُٔطٞك٠ ػ٠ِ كٍٜ ٓٞش أذ٤ْٜ أغٍ ٝكحز أِٚٚ جًًٌُٔٞ ػ٠ِ إٔ ٫ 

 ٣طؿحَٝ يُي غِع جُطًٍس 

خ ـ ٫ ٣ٓطكن ٛإ٫ء ج٧قلحو ٤ٚٝس ئٕ ًحٗٞج ٝجٌغ٤ٖ ٧َٚ أذ٤ْٜ ؾىجً ًحٕ أٝ 
ذ٬ ػٜٞ ٓوىجٌ ٓح  ؾىز، أٝ ًحٕ هى أ٠ٚٝ ُْٜ أٝ أػطحْٛ ك٢ ق٤حضٚ

٣ٓطكوٕٞ ذًٜٙ ج٤ُٚٞس جُٞجؾرس، كإ أ٠ٚٝ ذأهَ ٖٓ يُي ٝؾرص ضٌِٔطٚ 
ٝئٕ أ٠ٚٝ ذأًػٍ ًحٕ جُُجتى ٤ٚٝس جنط٤ح٣ٌس، ٝئٕ أ٠ٚٝ ُرؼْٟٜ كو١ ٝؾرص 

 ج٤ُٚٞس ٦ُنٍ ذوىٌ ٤ٛٗرٚ 

ؼ ـ ضٌٕٞ ج٤ُٚٞس ٫ٝ٧و ج٫ذٖ ٫ٝ٧ٝو جذٖ ج٫ذٖ ٝئٕ ٍُٗ ٝجقىجً ًحٗٞج أٝ أًػٍ 
قع ج٧ٗػ٤٤ٖ، ٣كؿد ك٤ٜح ًَ أَٚ كٍػٚ وٕٝ كٍع ؿ٤ٍٙ ٣ٝأنً  ًًٍُِ ٓػَ

 ًَ كٍع ٤ٛٗد أِٚٚ كو١ 

ًٛٙ ج٤ُٚٞس جُٞجؾرس ٓوىٓس ػ٠ِ جُٞٚح٣ح ج٫نط٤ح٣ٌس ك٢ ج٫ْط٤لحء ٖٓ  -0
 غِع جُطًٍس 

  391المادة 



ئيج َجوش جُٞٚح٣ح ػ٠ِ غِع جُطًٍس ٝأؾحَٛح جٌُٞغس ًٝحٗص جُطًٍس ٫ ضل٢ 
ح ًٝحٕ جُػِع ٫ ٣ل٢ ذٜح هٓٔص جُطًٍس أٝ جُػِع ذحُٞٚح٣ح أٝ ُْ ٣ؿ٤ُٝٛ

ذكٓد ج٧قٞجٍ ذ٤ٖ جُٞٚح٣ح ذحُٔكحٚس ػ٠ِ أ٫ ٣ٓطٞك٢ ج٠ُٚٞٔ ُٚ ذحُؼ٤ٖ 
 ٤ٛٗرٚ ئ٫ ٖٓ ًٛٙ جُؼ٤ٖ 

  395المادة 

ئيج ًحٗص ج٤ُٚٞس ذحُوٍذحش ُْٝ ٣ق ذٜح ٓح ض٘لً ك٤ٚ ج٤ُٚٞس كإ ًحٗص ٓطكىز 
نطِلص وٌؾحضٜح هىٓص جُىٌؾحش ًحٗص ٓطٓح٣ٝس ك٢ ج٫ْطكوحم ٝئٕ ج

 جُلٍجتٝ ػ٠ِ جُٞجؾرحش ٝجُٞجؾرحش ػ٠ِ جُ٘ٞجكَ 

  310المادة 

 ٣ٓطكن ج٩ٌظ ذٔٞش جٌُٔٞظ أٝ ذحػطرحٌٙ ٤ٓطحً ذكٌْ جُوح٢ٞ  -1

٣ؿد ٫ْطكوحم ج٩ٌظ ضكون ق٤حز جُٞجٌظ ٝهص ٓٞش جٌُٔٞظ أٝ ٝهص  -0
٤ٓطحً ٣ٌٕٝٞ جُكَٔ ٓٓطكوحً ُ٪ٌظ ئيج ضٞجكٍ ك٤ٚ ٓح ٗٙ ػ٤ِٚ جُكٌْ ذحػطرحٌٙ 

  026ك٢ جُٔحوز 

  316المادة 

ئيج ٓحش جغ٘حٕ ُْٝ ٣ؼِْ أ٣ٜٔح ٓحش أ٫ًٝ ك٬ جْطكوحم ٧قىٛٔح ك٢ ضًٍس 
 ج٥نٍ ْٞجء أًحٕ ٓٞضٜٔح ك٢ قحوظ ٝجقى أّ ٫ 

  313المادة 

 ٣إوٟ ٖٓ جُطًٍس ذكٓد جُطٍض٤د ج٥ض٢:  -1

ُطؿ٤ُٜ ج٤ُٔص ٖٝٓ ضُِٓٚ ٗلوطٚ ٖٓ جُٔٞش ئ٠ُ جُىكٖ ذحُوىٌ  أ ـ ٓح ٣ٌل٢
 جٍُٔٗٝع 

 خ ـ و٣ٕٞ ج٤ُٔص 

 ؾـ ـ ج٤ُٚٞس جُٞجؾرس 

 و ـ ج٤ُٚٞس ج٫نط٤ح٣ٌس 

 ٛـ ـ جُٔٞج٣ٌع ذكٓد ضٍض٤رٜح ك٢ ًٛج جُوحٕٗٞ 

 ئيج ُْ ضٞؾى ٌٝغس ه٠ٟ ٖٓ جُطًٍس ذحُطٍض٤د ج٥ض٢:  -0

 ؿ٤ٍٙ أ ـ جْطكوحم ٖٓ أهٍ ُٚ ج٤ُٔص ذ٘ٓد ػ٠ِ 



 خ ـ ٓح أ٠ٚٝ ذٚ ك٤ٔح َجو ػ٠ِ جُكى ج١ًُ ض٘لً ك٤ٚ ج٤ُٚٞس 

ئيج ُْ ٣ٞؾى أقى ٖٓ ٛإ٫ء آُص جُطًٍس أٝ ٓح ذو٢ ٜٓ٘ح ئ٠ُ جُهُجٗس  -2
 جُؼحٓس 

  312المادة 

 أْرحخ ج٩ٌظ ـ جُُٝؾ٤س ٝجُوٍجذس  -1

 ُ٪ٌظ غ٬ظ ٠ٍجتن ـ جُل٣ٍٟس جُٔوىٌز، أٝ جُؼٛٞذس، أٝ قن جٍُقْ  -0

 ٌظ ذحُُٝؾ٤س ذط٣ٍن جُلٍٜ ٣ٌٕٞ ج٩ -2

٣ٌٕٞ ج٩ٌظ ذحُوٍجذس ذط٣ٍن جُلٍٜ أٝ جُؼٛٞذس أٝ ذٜٔح ٓؼحً أٝ ذح٤ُٛ٘د  -4
جٍُق٢ٔ كايج ًحٕ ُٞجٌظ ؾٜطح جٌظ ٌٝظ ذٜٔح ٓؼحً ٓغ ٍٓجػحز أقٌحّ جُٔحوض٤ٖ 

041  ٝ036  

  314المادة 

 ٣ٔ٘غ ٖٓ ج٩ٌظ ٓح ٢ِ٣: 

  002أ ـ ٓٞجٗغ ج٤ُٚٞس جًًٌُٔٞز ك٢ جُٔحوز 

 جنط٬ف جُى٣ٖ ذ٤ٖ جُِْٔٓ ٝؿ٤ٍٙ  خ ـ

ؾـ ـ ٫ ٣ٔ٘ف ج٧ؾ٘ر٢ قن ج٩ٌظ ئ٫ ئيج ًحٗص هٞج٤ٖٗ ذ٬وٙ ضٔ٘ف ٓػَ يُي 
 ٖ٤٣ٌُِٞٓ 

  319المادة 

جُلٍٜ ْْٜ ٓوىٌ ُِٞجٌظ ك٢ جُطًٍس ٣ٝرىأ ك٢ جُط٣ٌٞع ذأٚكحخ  -1
جُؿى جُؼٛر٢ ٝئٕ ػ٬، ج٧ل ٧ّ، ج٧نص ٧ّ، جُُٝؼ، جُلٍٜٝ ْٝٛ: ج٧خ، 

جُُٝؾس، جُر٘حش ، ذ٘حش ج٫ذٖ ٝئٕ ٍُٗ، ج٧نٞجش ٧خ ٝأّ، ج٧نٞجش ٧خ، ج٧ّ، 
 جُؿىز جُػحذطس ٝئٕ ػِص 

جُؿى جُؼٛر٢ ٛٞ ج١ًُ ٫ ٣ىنَ ك٢ ٗٓرطٚ ئ٠ُ ج٤ُٔص ج٧ٗػ٠ كايج  -0
جُط٢ ٫ ٣ىنَ ونِص ك٢ ٗٓرطٚ أٗػ٠ كٜٞ ؾى ٌق٢ٔ ٝجُؿىز جُػحذطس ٢ٛ 

 ك٢ ٗٓرطٜح ئ٠ُ ج٤ُٔص، ؾى ٌق٢ٔ 

  311المادة 



٨ُخ ًًٝج ُِؿى جُؼٛر٢ كٍٜ جُٓىِ ئيج  021ٓغ ٍٓجػحز قٌْ جُٔحوز 
 ٝؾى ٤ُِٔص ُٝى أٝ ُٝى جذٖ ٝئٕ ٍُٗ 

  317المادة 

٫ٝ٧و ج٧ّ كٍٜ جُٓىِ ُِٞجقى، ٝجُػِع ٬ُغ٤ٖ٘ كأًػٍ يًٌْٞٛ ٝئٗحغْٜ  -1
 ك٢ جُوٓٔس ْٞجء 

حُس جُػح٤ٗس ئيج جْطـٍهص جُلٍٜٝ جُطًٍس ًٝحٕ ٓغ أ٫ٝو ج٧ّ أل ك٢ جُك -0
ٖو٤ن أٝ أنٞز أٖوحء ذح٫ٗلٍجو أٝ ٓغ أنص ٖو٤وس أٝ أًػٍ، ٣وْٓ جُػِع 

 ذ٤ٖ جُؿ٤ٔغ ػ٠ِ جُٞؾٚ جُٔطوىّ 

  311المادة 

ُُِٝؼ كٍٜ جُ٘ٛق ػ٘ى ػىّ جُُٞى ُٝٝى ج٫ذٖ ٝئٕ ٍُٗ . ٝجٍُذغ ٓغ جُُٞى  -1
 ٍ أٝ ُٝى ج٫ذٖ ٝئٕ ُٗ

ُُِٝؾس ٝ ُٞ ًحٗص ٓطِوس ٌؾؼ٤حً ئيج ٓحش جُُٝؼ ٢ٛٝ ك٢ جُؼىز كٍٜ  -0
جٍُذغ ػ٘ى ػىّ جُُٞى ُٝٝى ج٫ذٖ ٝئٕ ٍُٗ. ٝجُػٖٔ ٓغ جُُٞى أٝ ُٝى ج٫ذٖ ٝئٕ 

 جُٔطوىٓس ك٢ ٬٠م ج٣ٍُٔٝ  116ٍُٗ ٝيُي ٓغ ٍٓجػحز قٌْ جُٔحوز 

 ئيج ضؼىوش جُُٝؾحش جٖطًٍٖ ك٢ ًٛٙ جُل٣ٍٟس  -2

  315المادة 

 : 044غ ٍٓجػحز قٌْ جُٔحوز ٓ

 ُِٞجقىز ٖٓ جُر٘حش كٍٜ جُ٘ٛق، ٬ُٝغ٤ٖ٘ كأًػٍ جُػِػحٕ  -1

ُر٘حش ج٫ذٖ جُلٍٜ جُٔطوىّ يًٍٙ ػ٘ى ػىّ ٝؾٞو ذ٘ص أٝ ذ٘ص جذٖ أػ٠ِ  -0
 ٜٖٓ٘ وٌؾس 

 ُٜٖ ُٝٞ ضؼىوٕ جُٓىِ ٓغ جُر٘ص أٝ ذ٘ص ج٫ذٖ ج٧ػ٠ِ وٌؾس  -2

  370المادة 

 : 022ٝ  044ٓغ ٍٓجػحز قٌْ جُٔحوض٤ٖ 

 ُِٞجقىز ٖٓ ج٧نٞجش جُٗو٤وحش كٍٜ جُ٘ٛق ٬ُٝغ٘ط٤ٖ كأًػٍ جُػِػحٕ  -1

 ٨ُنٞجش ٧خ جُلٍٜ جُٔطوىّ يًٍٙ ػ٘ى ػىّ ٝؾٞو أنص ٖو٤وس  -0



 ُٜٖ ُٝٞ ضؼىوٕ جُٓىِ ٓغ ج٧نص جُٗو٤وس  -2

  376المادة 

٨ُّ كٍٜ جُٓىِ ٓغ جُُٞى أٝ ُٝى ج٫ذٖ ٝئٕ ٍُٗ أٝ ٓغ جغ٤ٖ٘ كأًػٍ ٖٓ  -1
 ٧نٞز أٝ ج٧نٞجش ج

ُٜح جُػِع ك٢ ؿ٤ٍ ًٛٙ ج٧قٞجٍ، ؿ٤ٍ أٜٗح ئيج جؾطٔؼص ٓغ أقى جُُٝؾ٤ٖ  -0
 ٝج٧خ كو١ ًحٕ ُٜح غِع ٓح ذو٢ ذؼى كٍٜ أقى جُُٝؾ٤ٖ 

  373المادة 

ُِؿىز جُػحذطس أٝ جُؿىجش جُٓىِ ٣ٝوْٓ ذ٤ٜٖ٘ ػ٠ِ جُٓٞجء ٫ كٍم ذ٤ٖ 
 يجش هٍجذس ٝهٍجذط٤ٖ 

  372المادة 

ئيج َجو أٗٛرحء أٚكحخ جُلٍٜٝ ػ٠ِ جُطًٍس هٓٔص ذ٤ْٜ٘ أٗٛرحؤْٛ ك٢ 
 ج٩ٌظ 

  374المادة 

ئيج ُْ ٣ٞؾى أقى ٖٓ ي١ٝ جُلٍٜٝ أٝ ٝؾى ُْٝ ضٓطـٍم جُلٍٜٝ جُطًٍس  -1
 ًحٗص جُطًٍس أٝ ٓح ذو٢ ٜٓ٘ح ذؼى جُلٍٜٝ ُِؼٛرس ٖٓ جُ٘ٓد 

 جُؼٛرس ٖٓ جُ٘ٓد غ٬غس أٗٞجع :  -0

 أ ـ ػٛرس ذحُ٘لّ 

 ػٛرس ذحُـ٤ٍ خ ـ 

 ؾـ ـ ػٛرس ٓغ جُـ٤ٍ 

  379المادة 

ُِؼٛٞذس ذحُ٘لّ ؾٜحش أٌذغ ٓوىّ ذؼٟٜح ػ٠ِ ذؼٝ ك٢ ج٩ٌظ ػ٠ِ 
 جُطٍض٤د ج٥ض٢: 

 جُر٘ٞز ٝضَٗٔ ج٧ذ٘حء ٝأذ٘حء ج٫ذٖ ٝئٕ ٍُٗ  -1

 ج٧ذٞز ٝضَٗٔ ج٧خ ٝجُؿى جُؼٛر٢ ٝئٕ ػ٬  -0



 ٔح ٝئٕ ُُٗٞج ج٧نٞز ٝضَٗٔ ج٧نٞز ٧ذ٣ٖٞ ٝج٧نٞز ٧خ ٝأذ٘حءٛ -2

جُؼٔٞٓس ٝضَٗٔ أػٔحّ ج٤ُٔص ٧ذ٣ٖٞ أٝ ٧خ ٝأػٔحّ أذ٤ٚ ًًُي ٝأػٔحّ  -4
 ؾىٙ جُؼٛر٢ ٝئٕ ػ٬ ٝأذ٘حء ٖٓ يًٍٝج ٝئٕ ُُٗٞج 

  371المادة 

ئيج جضكىش جُؼٛرس ذحُ٘لّ ك٢ جُؿٜس ًحٕ جُٔٓطكن ُ٪ٌظ أهٍذْٜ  -1
 وٌؾس ئ٠ُ ج٤ُٔص 

٣ْ ذوٞز جُوٍجذس كٖٔ ًحٗص ئيج جضكىٝج ك٢ جُؿٜس ٝجُىٌؾس ًحٕ جُطوى -0
 هٍجذطٚ ٖٓ ج٧ذ٣ٖٞ هىّ ػ٠ِ ٖٓ ًحٗص هٍجذطٚ ٖٓ ج٧خ كو١ 

 ئيج جضكىٝج ك٢ جُؿٜس ٝجُىٌؾس ٝجُوٞز ًحٕ ج٩ٌظ ذ٤ْٜ٘ ػ٠ِ جُٓٞجء  -2

  377المادة 

 جُؼٛرس ذحُـ٤ٍ ٖٛ:  -1

 أ ـ جُر٘حش ٓغ ج٧ذ٘حء 

ج ك٢ وٌؾطٜٖ ٓطِوحً خ ـ ذ٘حش ج٫ذٖ ٝئٕ ٍُٗ ٓغ أذ٘حء ج٫ذٖ ٝئٕ ٍُٗ ئيج ًحٗٞ
 أٝ ًحٗٞج أٍُٗ ٜٖٓ٘ ئيج ُْ ٣ٍغٖ ذـ٤ٍ يُي 

 ؾـ ـ ج٧نٞجش ٧ذ٣ٖٞ ٓغ ج٧نٞز ٧ذ٣ٖٞ ٝج٧نٞجش ٧خ ٓغ ج٧نٞز ٧خ 

 ٣ٌٕٞ ج٩ٌظ ذ٤ْٜ٘ ك٢ ًٛٙ ج٧قٞجٍ ًًٍُِ ٓػَ قع ج٧ٗػ٤٤ٖ  -0

  371المادة 

جُؼٛرس ٖٓ جُـ٤ٍ ٖٛ: ج٧نٞجش ٧ذ٣ٖٞ أٝ ٧خ ٓغ جُر٘حش أٝ أذ٘حء ج٫ذٖ ٝئٕ  -1
 ٍُٗ، ٣ٌٕٝٞ ُٜٖ جُرحه٢ ٖٓ جُطًٍس ذؼى جُلٍٜٝ 

ك٢ ًٛٙ جُكحُس ضؼطرٍ ج٧نٞجش ٧ذ٣ٖٞ ًح٧نٞز ٧ذ٣ٖٞ، ٝضؼطرٍ ج٧نٞجش  -0
ًح٧نٞز ٧خ ٣ٝأنًٕٝ أقٌحْٜٓ ذحُ٘ٓرس ُرحه٢ جُؼٛرحش ك٢ جُطوى٣ْ ٧خ 

 ذحُؿٜس ٝجُىٌؾس ٝجُوٞز 

  375المادة 

ئيج جؾطٔغ جُؿى جُؼٛر٢ ٓغ ج٧نٞز ٝج٧نٞجش ٧ذ٣ٖٞ أٝ ٧خ كاٗٚ  -1
٣وحْْٜٔ ًأل ئٕ ًحٗٞج يًٌٞجً كو١ أٝ يًٌٞجً ٝئٗحغحً أٝ ئٗحغحً ػٛرٖ ٓغ جُلٍع 

 جُٞجٌظ ٖٓ ج٩ٗحظ 



ج ًحٕ جُؿى ٓغ أنٞجش ُْ ٣ؼٛرٖ ذحًًٌُٞ ٫ٝ ٓغ جُلٍع جُٞجٌظ ٖٓ ئي -0
 ج٩ٗحظ كاٗٚ ٣ٓطكن جُرحه٢ ذؼى أٚكحخ جُلٍٜٝ ذط٣ٍن جُطؼ٤ٛد 

ػ٠ِ أٗٚ ئيج ًحٗص جُٔوحْٔس أٝ ج٩ٌظ ذحُطؼ٤ٛد ػ٠ِ جُٞؾٚ جُٔطوىّ  -2
 ضكٍّ جُؿى ٖٓ ج٩ٌظ أٝ ض٘وٛٚ ػٖ جُػِع جػطرٍ ٚحقد كٍٜ جُػِع 

 جُٔوحْٔس ٖٓ ًحٕ ٓكؿٞذحً ٖٓ ج٧نٞز ٝج٧نٞجش ٧خ  ٫ٝ ٣ؼطرٍ ك٢ -4

  310المادة 

ئيج جؾطٔغ ج٧خ أٝ جُؿى ٓغ جُر٘ص أٝ ذ٘ص ج٫ذٖ ٝئٕ ٍُٗ جْطكن جُٓىِ 
 كٍٞحً ٝجُرحه٢ ذط٣ٍن جُؼٛٞذس 

  316المادة 

جُكؿد ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ ُٗهٙ أ٤ِٛس ج٩ٌظ ٌُٝ٘ٚ ٫ ٣ٍظ ذٓرد ٝؾٞو  -1
 ٝجٌظ آنٍ 

 ٙ جُٔكؿٞخ ٣كؿد ؿ٤ٍ -0

  313المادة 

 جُٔكٍّٝ ٖٓ ج٩ٌظ ُٔحٗغ ٖٓ ٓٞجٗؼٚ ٫ ٣كؿد أقى ٖٓ جٌُٞغس 

  312المادة 

ضكؿد جُؿىز جُػحذطس ذح٧ّ ٓطِوحً، ٝجُؿىز جُرؼ٤ىز ذحُؿىز جُو٣ٍرس،  -1
 ٝجُؿىز ٧خ ذح٧خ 

 جُؿى جُؼٛر٢ ٣كؿد جُؿىز ئيج ًحٗص أ٬ًٚ ُٚ  -0

  314المادة 

 ُؼٛر٢ ٝئٕ ػ٬ ٝذحُُٞى ُٝٝى ج٫ذٖ ٝئٕ ٍُٗ ٣كؿد أ٫ٝو ج٧ّ ٝ ج٧خ ٝذحُؿى ج

  319المادة 

٣كؿد ًَ ٖٓ ج٫ذٖ ٝجذٖ ج٫ذٖ ٝئٕ ٍُٗ ذ٘ص ج٫ذٖ جُط٢ ضٌٕٞ أٍُٗ ٓ٘ٚ  -1
 وٌؾس 

٣كؿرٜح أ٣ٟحً ذ٘طحٕ أٝ ذ٘طح جذٖ أػ٠ِ ٓ٘ٚ وٌؾس ٓح ُْ ٣ٌٖ ٓؼٜح ٖٓ  -0
  ٣044ؼٛرٜح ٠روحً ُكٌْ جُٔحوز 



  311المادة 

 ٖٓ ج٧خ ٝج٫ذٖ ٝجذٖ ج٫ذٖ ٝئٕ ٍُٗ  ٣كؿد ج٧نص ٧ذ٣ٖٞ ًَ

  317المادة 

٣كؿد ج٧نص ٧خ ًَ ٖٓ ج٧خ ٝج٫ذٖ ٝجذٖ ج٫ذٖ ٝئٕ ٍُٗ، ًٔح ٣كؿرٜح 
ج٧ل ٧ذ٣ٖٞ ٝج٧نص ٧ذ٣ٖٞ، ئيج ًحٗص ػٛرس ٓغ ؿ٤ٍٛح، ٠روحً ُكٌْ جُٔحوز 

 ٝج٧نطحٕ ٧ذ٣ٖٞ ئيج ُْ ٣ٞؾى أل ٧خ  042

  311المادة 

ئيج ُْ ضٓطـٍم جُلٍٜٝ جُطًٍس ُْٝ ٣ٞؾى ػٛرس ٖٓ جُ٘ٓد ٌو جُرحه٢  -1
 ػ٠ِ ؿ٤ٍ جُُٝؾ٤ٖ ٖٓ أٚكحخ جُلٍٜٝ ذ٘ٓرس كٍْٜٝٞ 

٣ٍو ذحه٢ جُطًٍس ئ٠ُ أقى جُُٝؾ٤ٖ ئيج ُْ ٣ٞؾى ػٛرس ٖٓ جُ٘ٓد أٝ  -0
 أقى أٚكحخ جُلٍٜٝ جُ٘ٓر٤س أٝ أقى ي١ٝ ج٧ٌقحّ 

  315المادة 

جُلٍٜٝ ٫ٝ ٖٓ جُؼٛرحش جُ٘ٓر٤س ًحٕ ٤ٍٓجظ  ئيج ُْ ٣ٞؾى أقى ٖٓ ي١ٝ -1
 ج٤ُٔص ١ًُٝ ج٧ٌقحّ 

يٝٝ ج٧ٌقحّ ْٛ ج٧هحٌخ ٖٓ ؿ٤ٍ أٚكحخ جُلٍٜٝ أٝ جُؼٛرحش جُ٘ٓر٤س  -0
 ج٣ًُٖ ْرن ذ٤حْٜٗ 

  350المادة 

يٝٝ ج٧ٌقحّ أٌذؼس أٚ٘حف ٓوىّ ذؼٟٜح ػ٠ِ ذؼٝ ك٢ ج٩ٌظ ذكٓد  -1
 جُطٍض٤د جُطح٢ُ: 

كٍٝع ج٤ُٔص ْٝٛ أ٫ٝو جُر٘حش ٝأ٫ٝو ذ٘حش ج٫ذٖ  جُٛ٘ق ج٧ٍٝ ـ ٖٓ ًحٕ ٖٓ
 ٜٓٔح ُُٗٞج 

جُٛ٘ق جُػح٢ٗ ـ ٖٓ ًحٕ ٖٓ أٍٚٞ ج٤ُٔص ْٝٛ ج٧ؾىجو جٍُق٤ٕٔٞ، ٝجُؿىجش 
 ؿ٤ٍ جُػحذطحش ٜٓٔح ػِٞج 

جُٛ٘ق جُػحُع ـ ٖٓ ًحٕ ٖٓ كٍٝع أذ١ٞ ج٤ُٔص، ْٝٛ أ٫ٝو ج٧نٞجش ٓطِوح، 
 ٝ ٧خ، ٝكٍٝع ٛإ٫ء ج٫ٝ٧و ٜٓٔح ُُٗٞج ٝأ٫ٝو ج٧نٞز ٧ّ، ٝذ٘حش ج٧نٞز ٧ذ٣ٖٞ أ

 جُٛ٘ق جٍُجذغ ـ ٖٓ ًحٕ ٖٓ كٍٝع أقى أؾىجو أٝ ؾىجش ج٤ُٔص ٜٓٔح ػِٞج 



ًٛج جُٛ٘ق جٍُجذغ ٣وْٓ ئ٠ُ ٍٓجضد ٚؼٞوج، ٝضوْٓ ًَ ٍٓضرس ئ٠ُ  -0
 ٠روحش ٫ُٝٗ 

 أ ـ جٍُٔضرس ٖٓ ًٛج جُٛ٘ق ٢ٛ كٍٝع ًَ ؾى ٜٓٔح ُُٗٞج 

ج٤ُٔص ج٧و٤ٖٗ )أذ٢ أذ٤ٚ، ٝأذ٢ أٓٚ، ٝأّ أذ٤ٚ، كحٍُٔضرس ج٠ُٝ٧ كٍٝع أؾىجو 
 ٝأّ أٓٚ( 

 ٝجٍُٔضرس جُػح٤ٗس كٍٝع أؾىجو أذ٣ٞٚ 

 … ٝجٍُٔضرس جُػحُػس كٍٝع أؾىجو ؾى٣ٚ ًٌٝٛج

 خ ـ جُطروس ٢ٛ ًَ وٌؾس ٖٓ كٍٝع جٍُٔضرس جُٞجقىز 

كح٧ػٔحّ ٧ّ، ٝجُؼٔحش ٝج٧نٞجٍ ٝجُهح٫ش ْٛ جُطروس ج٠ُٝ٧ ٖٓ جٍُٔضرس 
٫و ٛإ٫ء، ٝذ٘حش ج٧ػٔحّ ٧ذ٣ٖٞ أٝ ٧خ ْٛ جُطروس جُػح٤ٗس ٜٓ٘ح، ج٠ُٝ٧ ٝأٝ

 … ًٌٝٛج

  356المادة 

 جُٛ٘ق ج٧ٍٝ ٖٓ ي١ٝ ج٧ٌقحّ أ٫ْٝٛ أهٍذْٜ وٌؾس ئ٠ُ ج٤ُٔص  -1

 ئٕ جْطٞٝج ك٢ جُىٌؾس كُٞى ٚحقد جُلٍٜ أ٠ُٝ ٖٓ ُٝى ي١ جٍُقْ  -0

 ك٢ ج٩ٌظ  ئٕ ًحٗٞج ًِْٜ ٣ىُٕٞ أٝ ٫ ٣ىُٕٞ ذٛحقد كٍٜ جٖطًٍٞج -2

  353المادة 

جُٛ٘ق جُػح٢ٗ ٖٓ ي١ٝ ج٧ٌقحّ ٣وىّ أ٣ٟح ْٜٓ٘ ج٧هٍخ وٌؾس غْ ٖٓ  -1
 ٣ى٢ُ ذٛحقد كٍٜ ًٔح ك٢ جُٛ٘ق ج٧ٍٝ 

 ئيج ضٓحٝٝج وٌؾس ٝ ئو٫ء ٣٘ظٍ:  -0

 أ ـ ئٕ ًحٗٞج ؾ٤ٔؼح ٖٓ ؾحٗد ج٧خ أٝ ٖٓ ؾحٗد ج٧ّ جٖطًٍٞج ك٢ ج٤ٍُٔجظ 

 خ ـ ئٕ جنطِق ؾحٗرْٜ كحُػِػحٕ ُوٍجذس ج٧خ ٝجُػِع ُوٍجذس ج٧ّ 

  352المادة 

جُٛ٘ق جُػحُع ٖٓ ي١ٝ ج٧ٌقحّ أ٫ْٝٛ ذح٤ٍُٔجظ أ٣ٟح أهٍذْٜ وٌؾس ئ٠ُ  -1
 ج٤ُٔص 

 ئٕ جْطٞٝج ك٢ جُىٌؾس هىّ ُٝى جُؼٛرس ػ٠ِ ُٝى ي١ جٍُقْ  -0



هٟٞ هٍجذس، كٖٔ ًحٕ ئٕ ًحٗٞج ؾ٤ٔؼح أ٫ٝو ػٛرحش أٝ أ٫ٝو أٌقحّ هىّ ج٧ -2
أِٚٚ ٧ذ٣ٖٞ ٣كؿد ٖٓ ًحٕ أِٚٚ ٧قىٛٔح كو١، ٖٝٓ ًحٕ أِٚٚ ٧خ ٣كؿد 

 ٖٓ ًحٕ أِٚٚ ٧ّ 

 كإ جْطٞٝج ك٢ هٞز جُوٍجذس أ٣ٟح جٖطًٍٞج ك٢ ج٩ٌظ  -4

  354المادة 

ًَ ٍٓضرس ٖٓ ٍٓجضد جُٛ٘ق جٍُجذغ ذؿ٤ٔغ ٠روحضٜح ضوىّ ػ٠ِ جٍُٔجضد  -1
 جُط٢ هٞضٜح ذؿ٤ٔغ ٠روحضٜح 

 ًَ ٠روس ٖٓ ًَ ٍٓضرس ضكؿد جُطروحش جُط٢ ضكطٜح  -0

  359المادة 

جُطروس ج٠ُٝ٧ ٖٓ ًَ ٍٓضرس ٖٓ ٍٓجضد جُٛ٘ق جٍُجذغ ئيج ٝؾى ك٤ٜح  -1
ٓطؼىوٕٝ ًٝحٗٞج ًِْٜ ٖٓ ؾحٗد ج٧خ كو١ ًحُؼٔحش أٝ ٖٓ ؾحٗد ج٧ّ كو١ 
 ًح٧نٞجٍ، هىّ ج٧هٟٞ هٍجذس، كحُؼٔس ٧ذ٣ٖٞ أٝ ٧خ ضكؿد جُؼْ ٧ّ، ًًٝج
جُهحُس ٧ذ٣ٖٞ ضكؿد جُهحٍ ٧خ. كإ ًحٗٞج ٓطٓح٣ٖٝ ك٢ هٞز جُوٍجذس 

 جٖطًٍٞج ك٢ ج٩ٌظ 

ئيج ًحٕ ذؼْٟٜ ٖٓ ؾحٗد ج٧خ ٝذؼْٟٜ ٖٓ ؾحٗد ج٧ّ كحُػِػحٕ ُل٣ٍن  -0
ج٧خ ٝجُػِع ُل٣ٍن ج٧ّ، غْ ٣َٞع ٤ٛٗد ًَ ك٣ٍن ذ٤ٖ أكٍجوٙ ذكٓد هٞز 

 جُوٍجذس ػ٠ِ جُ٘كٞ جُٔر٤ٖ ك٢ جُلوٍز جُٓحذوس 

  351المادة 

ك٢ جُطروحش جُ٘حَُس ٖٓ ًَ ٍٓضرس ٖٓ ٍٓجضد جُٛ٘ق جٍُجذغ ٣وىّ ج٧هٍخ  -1
 وٌؾس ػ٠ِ ج٧ذؼى ُٝٞ ًحٕ أقىٛٔح ٖٓ ؾحٗد ج٧خ ٝج٥نٍ ٖٓ ؾحٗد ج٧ّ 

ئيج جْطٞٝج ك٢ جُىٌؾس ًٝحٗٞج ٖٓ ؾحٗد ٝجقى هىّ ُٝى جُؼٛرس ػ٠ِ ُٝى  -0
. ئيج ًحٗٞج ؾ٤ٔؼح أ٫ٝو ي١ جٍُقْ، كر٘ص جُؼْ جُؼٛر٢ ضكؿد جذٖ جُؼْ ٧ّ

ػٛرحش أٝ أ٫ٝو أٌقحّ هىّ ج٧هٟٞ هٍجذس، كُٞى جُؼٔس ٧ذ٣ٖٞ ٣كؿد ُٝى 
 جُؼٔس ٧خ ُٝٝى جُؼٔس ٧خ ٣كؿد ُٝى جُؼٔس ٧ّ 

ئيج ًحٗٞج ٓغ ضٓح١ٝ جُىٌؾحش ذؼْٟٜ ٖٓ ؾحٗد ج٧خ ٝذؼْٟٜ ٖٓ ؾحٗد  -2
ًَ ك٣ٍن ذ٤ٖ ج٧ّ كحُػِػحٕ ُل٣ٍن ج٧خ ٝجُػِع ُل٣ٍن ج٧ّ، غْ ٣َٞع ٤ٛٗد 

أكٍجوٙ ذحُط٣ٍوس جُٔر٤٘س ك٢ جُلوٍز جُٓحذوس، ٣وىّ ْٜٓ٘ ُٝى جُؼٛرس غْ 
 ج٧هٟٞ هٍجذس 

  357المادة 



 ك٢ ٤ٍٓجظ ي١ٝ ج٧ٌقحّ ٓطِوح ًًٍُِ ٓػَ قع ج٧ٗػ٤٤ٖ  -1

 ئيج ٝؾى ْٜٓ٘ ٝجقى كو١ جْطوَ ذح٤ٍُٔجظ يًٍج ًحٕ أٝ أٗػ٠  -0

يج ضؼىو ذٚ جُؿحٗد كٌحٕ جُٗهٙ ٫ ػرٍز ُطؼىو ؾٜحش جُوٍجذس ك٤ْٜ ئ٫ ئ -2
 ٖٓ ؾحٗد ج٧خ ٝؾحٗد ج٧ّ ٓؼح 

  351المادة 

ئيج أهٍ ٖهٙ ذحُ٘ٓد ػ٠ِ ؿ٤ٍٙ ُٔؿٍٜٞ جُ٘ٓد جْطكن جُٔوٍ ُٚ 
 جُطًٍس ذحٍُٗجت١ جُطح٤ُس: 

 إٔ ٫ ٣ػرص ٗٓد جُٔوٍ ُٚ ٖٓ جُٔوٍ ػ٤ِٚ  -1

 إٔ ٫ ٣ٍؾغ جُٔوٍ ػٖ ئهٍجٌٙ  -0

 ج٩ٌظ إٔ ٫ ٣وّٞ ذٚ ٓحٗغ ٖٓ ٓٞجٗغ  -2

 إٔ ٣ٌٕٞ جُٔوٍ ُٚ ق٤ح ٝهص ٓٞش جُٔوٍ أٝ ٝهص جُكٌْ ذحػطرحٌٙ ٤ٓطح  -4

  355المادة 

 ٣ٞهق ُِكَٔ ٖٓ ضًٍس جُٔطٞك٠ أًرٍ ج٤ُٛ٘ر٤ٖ ػ٠ِ ضوى٣ٍ أٗٚ يًٍ أٝ أٗػ٠ 

  200المادة 

ئيج ضٞك٢ جٍُؾَ ػٖ َٝؾطٚ أٝ ػٖ ٓؼطىضٚ ك٬ ٣ٍغٚ قِٜٔح ئ٫ ئيج ُٝى ق٤حً 
 جُ٘ٓد ٓ٘ٚ ذحٍُٗجت١ جُٔر٤٘س ُػرٞش جُ٘ٓد ك٢ ًٛج جُوحٕٗٞ غحذص 

  206المادة 

ئيج ٗوٙ جُٔٞهٞف ُِكَٔ ػٔح ٣ٓطكوٚ ذؼى ٫ٝوضٚ ٣ٍؾغ ذحُرحه٢ ػ٠ِ  -1
 ٖٓ ونِص ج٣ُُحوز ك٢ ٤ٛٗرٚ ٖٓ جٌُٞغس 

ئيج َجو جُٔٞهٞف ُِكَٔ ػٔح ٣ٓطكوٚ ٌو جُُجتى ػ٠ِ ٖٓ ٣ٓطكوٚ ٖٓ  -0
 جٌُٞغس 

  203المادة 

ق ُِٔلوٞو ٖٓ ضًٍس ٌٓٞغٚ ٤ٛٗرٚ ك٤ٜح كإ ظٍٜ ق٤حً أنًٙ ٝئٕ قٌْ ٣ٞه -1
 ذٔٞضٚ ٌو ٤ٛٗرٚ ئ٠ُ ٖٓ ٣ٓطكوٚ ٖٓ جٌُٞغس ٝهص ٓٞش ٌٓٞغٚ 



 ئٕ ظٍٜ ق٤حً ذؼى جُكٌْ ذٔٞضٚ أنً ٓح ذو٢ ٖٓ ٤ٛٗرٚ ك٢ أ٣ى١ جٌُٞغس  -0

  202المادة 

ٕ ٖٓ ج٧ّ ٣ٍظ ُٝى جُُٗح ُٝٝى جُِؼح 222ٓغ ٍٓجػحز جُٔىز جُٔر٤٘س ك٢ جُٔحوز 
 ٝهٍجذطٜح ، ٝضٍغٜٔح ج٧ّ ٝهٍجذطٜح 

  204المادة 

جُطهحٌؼ ٛٞ إٔ ٣طٛحُف جٌُٞغس ػ٠ِ ئنٍجؼ ذؼْٟٜ ٖٓ ج٤ٍُٔجظ ػ٠ِ  -1
 ٢ٖء ٓؼِّٞ 

ئيج ضهحٌؼ أقى جٌُٞغس ٓغ آنٍ ْٜٓ٘ جْطكن ٤ٛٗرٚ ٝقَ ٓكِٚ ك٢  -0
 جُطًٍس 

ًٍس، هْٓ ئيج ضهحٌؼ أقى جٌُٞغس ٓغ ذحه٤ْٜ كإ ًحٕ جُٔىكٞع ُٚ ٖٓ جُط -2
٤ٛٗرٚ ذ٤ْٜ٘ ذ٘ٓرس أٗٛرحتْٜ، ٝئٕ ًحٕ جُٔىكٞع ٖٓ ٓحُْٜ ُْٝ ٣٘ٙ ك٢ 
ػوى جُطهحٌؼ ػ٠ِ ٣ٍ٠وس هٓٔس ٤ٛٗد جُهحٌؼ هْٓ ػ٤ِْٜ ذ٘ٓرس ٓح وكغ 

 ْٜ٘ٓ ًَ 

  209المادة 

ًَ ٓح ُْ ٣ٍو ػ٤ِٚ ٗٙ ك٢ ًٛج جُوحٕٗٞ ٣ٍؾغ ك٤ٚ ئ٠ُ جُوٍٞ ج٧ٌؾف ك٢ 
 جًُٔٛد جُك٘ل٢ 

  201المادة 

حّ ًٛج جُوحٕٗٞ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ ج٤٣ٌُٖٞٓ ْٟٞ ٓح ضٓطػ٤٘ٚ ضطرن أقٌ
 جُٔحوضحٕ جُطح٤ُطحٕ 

  207المادة 

 ٫ ٣ؼطرٍ ذحُ٘ٓرس ُِطحتلس جُى٣ٌَس ٓح ٣هحُق ج٧قٌحّ جُطح٤ُس : 

 أ ـ ٣طػرص جُوح٢ٞ ٖٓ أ٤ِٛس جُؼحهى٣ٖ ٝٚكس جُُٝجؼ هرَ جُؼوى 

 خ ـ ٫ ٣ؿَٞ ضؼىو جُُٝؾحش 

 حع ػ٠ِ أكٍجو جُطحتلس ؾـ ـ ٫ ض١ٍٓ أقٌحّ جُِؼحٕ ٝجٍُٞ

و ـ ئيج ضُٝؼ ٖهٙ ذ٘طحً ػ٠ِ أٜٗح ذحًٍ غْ ظٍٜ أٜٗح غ٤د كإ ًحٕ ػحُٔحً 
ذًُي هرَ ونُٞٚ ذٜح ك٤ِّ ُٚ قن جُٔطحُرس ذ٢ٗء ٖٓ جٍُٜٔ أٝ جُؿٜحَ، 



ٝئٕ ُْ ٣ؼِْ يُي ئ٫ ذؼى جُىنٍٞ ذٜح كِٚ جْطٍؾحع ٗٛق جٍُٜٔ ئيج أٌجو 
ٍٜٔ ٝجُؿٜحَ ئٕ غرص إٔ كٝ ئذوحءٛح ك٢ ػٛٔطٚ ُٝٚ جْطٍؾحع ًحَٓ جُ

 جُرٌحٌز ًحٕ ذٓرد جُُٗح ٝأٌجو ضط٤ِوٜح 

ئيج جوػ٠ جُُٝؼ ًًذحً أٗٚ ٝؾى َٝؾطٚ غ٤رحً ٠ِٝرص جُطل٣ٍن ٓ٘ٚ ًحٕ ُٜح إٔ 
 ضٓطرو٢ ٓح هرٟطٚ ٖٓ ٍٜٓ ٝؾٜحَ 

ٛـ ـ ئيج قٌْ ػ٠ِ جُُٝؾس ذحُُٗح كُِِٝؼ ضط٤ِوٜح ٝجْطٍؾحع ٓح وكؼٚ ٖٓ 
 ٍٜٓ ٝٓح ذو٢ ٖٓ ؾٜحَ 

 ئيج قٌْ جُُٝؼ ذحُُٗح كُِِٝؾس ٠ِد جُطل٣ٍن ٝأنً ًحَٓ ٍٜٓٛح جُٔإؾَ 

 ٝ ـ ٫ ٣وغ جُط٬م ئ٫ ذكٌْ جُوح٢ٞ ٝذطو٣ٍٍ ٓ٘ٚ 

 َ ـ ٫ ٣ؿَٞ ػٞوز جُٔطِوس ئ٠ُ ػٛٔس ٓطِوٜح 

 ـ ـ ض٘لً ج٤ُٚٞس ُِٞجٌظ ُٝـ٤ٍٙ ذحُػِع ٝذأًػٍ ٓ٘ٚ 

٣ٝأنً ٤ٛٗرٚ ًٔح ٠ ـ ئٕ جُلٍع جُٔطٞك٠ هرَ ٝكحز ٌٓٞغٚ ضوّٞ كٍٝػٚ ٓوحٓٚ 
 ُٞ ًحٕ ق٤حً 

  201المادة 

٣طرن ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ جُطٞجتق ج٤ُٓٔك٤س ٝج٤ُٜٞو٣س ٓح ُىٟ ًَ ٠حتلس ٖٓ 
أقٌحّ ض٣ٍٗؼ٤س و٤٘٣س ضطؼِن ك٢ جُهطرس ٠ٍٖٝٝ جُُٝجؼ ٝػوىٙ، ٝجُٔطحذؼس 
ٝجُ٘لوس جُُٝؾ٤س ٝٗلوس جُٛـ٤ٍ ٝذط٬ٕ جُُٝجؼ ٝقِٚ ٝئٗلٌحى ٌذح٠ٚ ٝك٢ 

 ُكٟحٗس جُرحت٘س ) جُى٠ٝس( ٝج

 


