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 8المادة 

ـ ٫ طلَٝ ػوٞرش ٫ٝ طير٤َ حكظَح١ُ أٝ ا٬ٛك٢ ٖٓ أؿَ ؿَّ ُْ ٣ٌٖ  1
 حُوخٕٗٞ هي ٗٚ ػ٤ِٚ ك٤ٖ حهظَحكٚ. 

ـ ٫ طئهٌ ػ٠ِ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ ح٧كؼخٍ حُظ٢ طئُق حُـَّ ٝأػٔخٍ  2
ح٫ٗظَحى ح٢ِٛ٧ أٝ حُلَػ٢ حُظ٢ أطخٛخ هزَ إٔ ٣٘ٚ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ٌٛح 

 حُـَّ.

  2المادة 

ؤغ ؿَّ رؼوٞرش أٝ طير٤َ حكظَح١ُ أٝ ا٬ٛك٢ اًح أُـخٙ هخٕٗٞ ؿي٣ي. ـ ٫ ٣ 1
 ٫ٝ ٣زو٠ ٨ُكٌخّ حُـِحث٤ش حُظ٢ ه٠٠ رٜخ أ١ ٓلؼٍٞ. 

ـ ػ٠ِ إٔ ًَ ؿَّ حهظَف هَهخً ُوخٕٗٞ ٓٞهض ك٢ ه٬ٍ ٓيس ططز٤وٚ ٫  2
 طوق ٬ٓكوظٚ ٝهٔؼٚ رؼي حٗو٠خء ٌٛٙ حُٔيس.

  3المادة 

طؼي٬٣ً ٣٘لغ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ ٣طزن ػ٠ِ ًَ هخٕٗٞ ٣ؼيٍ ١َٝٗ حُظـ٣َْ 
 ح٧كؼخٍ حُٔوظَكش هزَ ٗلخًٙ ٓخ ُْ ٣ٌٖ هي ٛيٍ ر٘ؤٜٗخ كٌْ ٓزَّ.

  4المادة 

ـ ًَ هخٕٗٞ ٣ؼيٍ كن ح٬ُٔكوش ٣طزن ػ٠ِ حُـَحثْ حُٔخروش ُٚ اًح ًخٕ  1
 أًؼَ َٓحػخس ُِٔيػ٠ ػ٤ِٚ. 

١َ ٌٛٙ ـ اًح ػ٤ٖ حُوخٕٗٞ حُـي٣ي ِٜٓش ُٔٔخٍٓش كن ح٬ُٔكوش ك٬ طـ 2
حُِٜٔش ا٫ ٖٓ ٣ّٞ ٗلخً حُوخٕٗٞ. ٝاًح ػيٍ حُوخٕٗٞ ِٜٓش ٟٓٞٞػش ٖٓ هزَ 
ك٢ٜ طـ١َ ٝكخهخً ُِوخٕٗٞ حُوي٣ْ ػ٠ِ إٔ ٫ ٣ظـخُٝ ٓيحٛخ حُٔيس حُظ٢ ػ٤ٜ٘خ 

 حُوخٕٗٞ حُـي٣ي ٓلٔٞرش ٖٓ ٣ّٞ ٗلخًٙ.



 5المادة 

خٕٗٞ اًح ػيٍ هخٕٗٞ ٤ٓؼخى حُظوخىّ ػ٠ِ ؿَّ، َٟٓ ٌٛح ح٤ُٔؼخى ٝكخهخً ُِو
حُوي٣ْ ػ٠ِ إٔ ٫ ٣ظـخُٝ ٓيحٙ ح٤ُٔؼخى ح١ٌُ ػ٤٘ٚ حُوخٕٗٞ حُـي٣ي ٓلٔٞرخً 

 ٖٓ ٣ّٞ ٗلخًٙ.

 6المادة 

 ـ ٫ ٣و٠٠ رؤ٣ش ػوٞرش ُْ ٣٘ٚ ػ٤ِٜخ ك٤ٖ حهظَحف حُـَّ.  1

ـ ٣ؼي حُـَّ ٓوظَكخً ػ٘يٓخ طظْ أكؼخٍ ط٘ل٤ٌٙ، ىٕٝ حُ٘ظَ ا٠ُ ٝهض كٍٜٞ  2
 حُ٘ظ٤ـش.

  7المادة 

ًَ هخٕٗٞ ؿي٣ي، ُٝٞ ًخٕ أٗي، ٣طزن ػ٠ِ حُـَحثْ حُٔظٔخى٣ش ٝحُٔٔظَٔس 
 ٝحُٔظؼخهزش أٝ ؿَحثْ حُؼخىس حُظ٢ ػٞرَ ػ٠ِ ط٘ل٤ٌٛخ طلض ِٓطخٗٚ.

 8المادة 

ًَ هخٕٗٞ ؿي٣ي ٣ِـ٢ ػوٞرش أٝ ٣و٢٠ رؼوٞرش أهق ٣طزن ػ٠ِ حُـَحثْ 
 حُٔوظَكش هزَ ٗلخًٙ، ٓخ ُْ ٣ٌٖ هي ٛيٍ ر٘ؤٜٗخ كٌْ ٓزَّ.

  9ادة الم

ـ ًَ هخٕٗٞ ؿي٣ي ٣و٢٠ رؼوٞرخص أٗي ٫ ٣طزن ػ٠ِ حُـَحثْ حُٔوظَكش  1
 هزَ ٗلخًٙ. 

ـ ػ٠ِ أٗٚ اًح ػيٍ حُوخٕٗٞ حُـي٣ي هٞحػي حؿظٔخع حُـَحثْ ٝحُظٌَحٍ، طئهٌ  2
رؼ٤ٖ ح٫ػظزخٍ، ػ٘ي هٔغ كؼَ طْ طلض ِٓطخٗٚ، حُـَحثْ حُظ٢ حهظَكض 

 ٝحُؼوٞرخص حُظ٢ ه٠٠ رٜخ هزَ ٗلخًٙ.

  81ة الماد

ـ ًَ هخٕٗٞ ؿي٣ي ٣ؼيٍ ٣َ١وش ط٘ل٤ٌ اكيٟ حُؼوٞرخص طؼي٬٣ً ٣ـ٤َ ٓخ٤ٛظٜخ  1
٫ ٣طزن ػ٠ِ ح٧كؼخٍ حُٔوظَكش هزَ ٗلخًٙ ٓخ ُْ ٣ٌٖ أًؼَ َٓحػخس ُِٔيػ٠ 

 ػ٤ِٚ أٝ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ. 

ـ طظـ٤َ ٓخ٤ٛش حُؼوٞرش ػ٘يٓخ ٣ؼيٍ حُوخٕٗٞ حُـي٣ي حُ٘ظخّ حُوخ٢ٗٞٗ ح١ٌُ  2
 ك٢ كَٜ حُؼوٞرخص ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ. هٜض رٚ ٌٛٙ حُؼوٞرش



 88المادة 

ًَ هخٕٗٞ ؿي٣ي ٣ؼيٍ ٤ٓؼخى حُظوخىّ ػ٠ِ ػوٞرش ٣طزن ٝكوخً ٧كٌخّ حُٔخىس 
 حُوخٓٔش.

  82المادة 

٫ ٣و٢٠ رؤ١ طير٤َ حكظَح١ُ أٝ أ١ طير٤َ ا٬ٛك٢ ا٫ ك٢ ح١َُٝ٘ ٝح٧كٞحٍ 
 حُظ٢ ٗٚ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ.

  83المادة 

٠غ طير٤َحً حكظَح٣ُخً أٝ طير٤َحً ا٬ٛك٤خً ٣طزن ػ٠ِ ـ ًَ هخٕٗٞ ؿي٣ي ٣ 1
 حُـَحثْ حُظ٢ ُْ طلَٜ رٜخ آهَ ٤ٛجش ه٠خث٤ش ًحص ٬ٛك٤ش ٖٓ ك٤غ حُٞهخثغ. 

ـ أٓخ حُؼوٞرخص حُظ٢ كَٟض هزَ ٗلخً حُوخٕٗٞ حُـي٣ي كظلٔذ ػ٘ي هٔغ  2
 حُلؼَ حُٔوظَف طلض ِٓطخٗٚ ك٢ ططز٤ن ح٧كٌخّ حُٔظؼِوش رخػظ٤خى ح٩ؿَحّ.

 84ادة الم

ًَ طير٤َ حكظَح١ُ ًَٝ طير٤َ ا٬ٛك٢ أُـخٙ حُوخٕٗٞ أٝ أريٍ ٓ٘ٚ طير٤َحً آهَ 
٫ ٣زو٠ ُٚ أ١ ٓلؼٍٞ، كبًح ًخٕ هٜي ٛيٍ كٌْ ٓزَّ أػ٤يص حُٔلخًٔش 

 ُظطز٤ن حُظير٤َ ح٫كظَح١ُ أٝ ح٬ٛ٩ك٢ حُـي٣ي.

  85المادة 

ٝ ـ ٣طزن حُوخٕٗٞ ح١ٍُٞٔ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُـَحثْ حُٔوظَكش ك٢ ح٧ٍ 1
 ح٣ٍُٞٔش. 

 ـ طؼي حُـ٣َٔش ٓوظَكش ك٢ ح٧ٍٝ ح٣ٍُٞٔش:  2

أ( ـ اًح طْ ػ٠ِ ٌٛٙ ح٧ٍٝ أكي حُؼ٘خَٛ حُظ٢ طئُق حُـ٣َٔش، أٝ كؼَ ٖٓ 
 أكؼخٍ ؿ٣َٔش ؿ٤َ ٓظـِثش، أٝ كؼَ حٗظَحى أ٢ِٛ أٝ كَػ٢. 

 د( ـ اًح كِٜض حُ٘ظ٤ـش ك٢ ٌٛٙ ح٧ٍٝ أٝ ًخٕ ٓظٞهؼخً كُٜٜٞخ ك٤ٚ.

  86المادة 

 طَ٘ٔ ح٧ٍٝ ح٣ٍُٞٔش ١زوش حُٜٞحء حُظ٢ طـط٤ٜخ، أ١ ح٩ه٤ِْ حُـ١ٞ.

  87المادة 



 ٣ٌٕٞ ك٢ كٌْ ح٧ٍٝ ح٣ٍُٞٔش، ٧ؿَ ططز٤ن حُوخٕٗٞ حُـِحث٢: 

ـ حُزلَ ح٩ه٢ٔ٤ِ ا٠ُ ٓٔخكش ػ٣َٖ٘ ٤ًِٞ ٓظَحً ٖٓ حُ٘خ١ت حرظيحء ٖٓ  1
 أى٠ٗ ٓٔظٟٞ حُـٍِ. 

  ـ حُٔيٟ حُـ١ٞ ح١ٌُ ٣ـط٢ حُزلَ ح٩ه٢ٔ٤ِ. 2
 ـ حُٔلٖ ٝحًَُٔزخص حُٜٞحث٤ش ح٣ٍُٞٔش.  3
ـ ح٧ٍٝ ح٧ؿ٘ز٤ش حُظ٢ ٣لظِٜخ ؿ٤ٖ ١ٍٞٓ، اًح ًخٗض حُـَحثْ حُٔوظَكش  4

 ط٘خٍ ٖٓ ٬ٓٓش حُـ٤ٖ أٝ ٖٓ ٜٓخُلٚ.

  88المادة 

 ٫ ٣طزن حُوخٕٗٞ ح١ٍُٞٔ: 

ـ ك٢ ح٩ه٤ِْ حُـ١ٞ ح١ٍُٞٔ، ػ٠ِ حُـَحثْ حُٔوظَكش ػ٠ِ ٓظٖ ًَٓزش  1
 ، اًح ُْ طظـخُٝ حُـ٣َٔش ٗل٤َ حًَُٔزش. ٛٞحث٤ش أؿ٘ز٤ش

ػ٠ِ إٔ حُـَحثْ حُظ٢ ٫ طظـخُٝ ٗل٤َ حًَُٔزش حُٜٞحث٤ش طو٠غ ُِوخٕٗٞ 
ح١ٍُٞٔ اًح ًخٕ حُلخػَ أٝ حُٔـ٠٘ ػ٤ِٚ ٣ٍٞٓخً، أٝ اًح كطض حًَُٔزش 

 حُٜٞحث٤ش ك٢ ٣ٍٞٓش رؼي حهظَحف حُـ٣َٔش. 

١ٌ ٣ـط٤ٚ، ػ٠ِ ـ ك٢ حُزلَ ح٩ه٢ٔ٤ِ ح١ٍُٞٔ أٝ ك٢ حُٔيٟ حُـ١ٞ حُ 2
حُـَحثْ حُٔوظَكش ػ٠ِ ٓظٖ ٓل٤٘ش أٝ ًَٓزش ٛٞحث٤ش أؿ٘ز٤ش اًح ُْ طظـخُٝ 

 حُـ٣َٔش ٗل٤َ حُٔل٤٘ش أٝ حًَُٔزش حُٜٞحث٤ش.

  89المادة 

ـ ٣طزن حُوخٕٗٞ ح١ٍُٞٔ ػ٠ِ ًَ ١ٍٞٓ أٝ أؿ٘ز٢، كخػ٬ً ًخٕ أٝ  1
أٝ ؿ٘لش ٓلَٟخً أٝ ٓظيه٬ً، أهيّ هخٍؽ ح٧ٍٝ ح٣ٍُٞٔش ػ٠ِ حٍطٌخد ؿ٘خ٣ش 

ٓوِش رؤٖٓ حُيُٝش، أٝ هِي هخطْ حُيُٝش، أٝ هِي أٝ ٍُٝ أٍٝحم حُؼِٔش أٝ 
حُٔ٘يحص حَُٜٔك٤ش ح٣ٍُٞٔش أٝ ح٧ؿ٘ز٤ش حُٔظيحُٝش َٗػخً أٝ ػَكخً ك٢ 

 ٣ٍٞٓش. 

ـ ػ٠ِ إٔ ٌٛٙ ح٧كٌخّ ٫ ططزن ػ٠ِ ح٧ؿ٘ز٢ ح١ٌُ ٫ ٣ٌٕٞ ػِٔٚ  2
 ٓوخُلخً ُوٞحػي حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ.

  21المادة 

ن حُوخٕٗٞ ح١ٍُٞٔ ػ٠ِ ًَ ١ٍٞٓ، كخػ٬ً ًخٕ أٝ ٓلَٟخً أٝ ٓظيه٬ً، ٣طز
أهيّ هخٍؽ ح٧ٍٝ ح٣ٍُٞٔش، ػ٠ِ حٍطٌخد ؿ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ 

 حُوخٕٗٞ ح١ٍُٞٔ. 



٣ٝزو٠ ح٧َٓ ًٌُي ُٝٞ كوي حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ حُـ٤ٔ٘ش ح٣ٍُٞٔش أٝ حًظٔزٜخ 
 رؼي حٍطٌخد حُـ٘خ٣ش أٝ حُـ٘لش.

  28المادة 

 خٕٗٞ ح١ٍُٞٔ هخٍؽ ح٧ٍٝ ح٣ٍُٞٔش: ٣طزن حُو

ـ ػ٠ِ حُـَحثْ حُظ٢ ٣وظَكٜخ حُٔٞظلٕٞ ح٣ٍُٕٞٔٞ ك٢ أػ٘خء ٓٔخٍٓظْٜ  1
 ٝظخثلْٜ أٝ رٔ٘خٓزش ٓٔخٍٓظْٜ ُٜخ. 

ـ ػ٠ِ حُـَحثْ حُظ٢ ٣وظَكٜخ ٓٞظلٞ حُِٔي حُوخٍؿ٢ ٝحُو٘خَٛ ح٣ٍُٕٞٔٞ  2
 .ٓخ طٔظؼٞح رخُلٜخٗش حُظ٢ ٣وُْٜٞ ا٣خٛخ حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ حُؼخّ

  22المادة 

٫ ٣طزن حُوخٕٗٞ ح١ٍُٞٔ ك٢ ح٧ٍٝ ح٣ٍُٞٔش ػ٠ِ حُـَحثْ حُظ٢ ٣وظَكٜخ 
ٓٞظلٞ حُِٔي حُوخٍؿ٢ ٝحُو٘خَٛ ح٧ؿخٗذ ٓخ طٔظؼٞح رخُلٜخٗش حُظ٢ 

 ٣وُْٜٞ ا٣خٛخ حُوخٕٗٞ حُي٢ُٝ.

  23المادة 

٣طزن حُوخٕٗٞ ح١ٍُٞٔ ػ٠ِ ًَ أؿ٘ز٢ ٓو٤ْ ػ٠ِ ح٧ٍٝ ح٣ٍُٞٔش أهيّ 
أًخٕ كخػ٬ً أٝ ٓلَٟخً أٝ ٓظيه٬ً، ػ٠ِ حٍطٌخد ؿ٘خ٣ش أٝ  ك٢ حُوخٍؽ ٓٞحء

اًح ُْ ٣ٌٖ حٓظَىحىٙ  21ٝ  22ٝ  11ؿ٘لش ؿ٤َ ٜٓ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى حُـ 
 هي ١ِذ أٝ هزَ.

 24المادة 

 ٫22 ٣طزن حُوخٕٗٞ ح١ٍُٞٔ ػ٠ِ حُـ٘ق حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ك٢ حُٔخىس حُـ
حص، ٫ٝ ػ٠ِ أ٣ش ؿ٣َٔش ٝحُٔؼخهذ ػ٤ِٜخ رؼوٞرش كزْ ٫ طزِؾ حُؼ٬ع ٓ٘ٞ

اًح ًخٗض ٣َٗؼش حُيُٝش حُظ٢ حهظَكض ك٢ أٍٟٜخ ٌٛٙ  23أٗخٍص ا٤ُٜخ حُٔخىس 
 حُـَحثْ ٫ طؼخهذ ػ٤ِٜخ.

  25المادة 

ـ اًح حهظِق حُوخٕٗٞ ح١ٍُٞٔ ٝهخٕٗٞ ٌٓخٕ حُـَّ، كِِوخ٢ٟ ػ٘ي ططز٤وٚ  1
إٔ ٣َحػ٢ ٌٛح ح٫هظ٬ف  23ٝ  22ح١ٍُٞٔ ٝكخهخً ُِٔخىط٤ٖ حُـحُوخٕٗٞ 

 ُِٜٔلش حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ. 

ـ إ طيحر٤َ ح٫كظَحُ أٝ ح٬ٛ٫ف ٝكويحٕ ح٤ِٛ٧ش ٝح٫ٓوخ١ ٖٓ حُلوٞم  2
حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ ح١ٍُٞٔ ططزن ىٝٗٔخ ٗظَ ا٠ُ هخٕٗٞ ٌٓخٕ 

 حُـَّ.



  26المادة 

٣ٍش أٝ ك٢ حُوخٍؽ ٣َحػ٠ هخٕٗٞ ك٤ٔخ هٚ حُـَحثْ حُٔوظَكش ك٢ ٓٞ
 حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ حُ٘و٢ٜ ٧ؿَ طـ٣َٔٚ: 

أ( ـ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ أكي حُؼ٘خَٛ حُٔئُلش ُِـَّ هخٟؼخً ُوخٕٗٞ هخٙ رخ٧كٞحٍ 
 حُ٘و٤ٜش أٝ رخ٤ِٛ٧ش. 
د( ـ ػ٘يٓخ ٣ٌٕٞ أكي أٓزخد حُظ٘ي٣ي أٝ ح٧ػٌحٍ حُوخ٤ٗٞٗش ٓخ ػيح حُوَٜ 

 ٍ حُ٘و٤ٜش أٝ رخ٤ِٛ٧ش.حُـِحث٢ ٗخٗجخً ػٖ هخٕٗٞ هخٙ رخ٧كٞح

  27المادة 

ٝحُـَحثْ حُٔوظَكش ك٢  11ك٤ٔخ ه٬ حُـ٘خ٣خص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 
ح٧ٍٝ ح٣ٍُٞٔش ٫ ٬٣كن ك٢ ٣ٍٞٓش أٝ أؿ٘ز٢ اًح ًخٕ هي كًْٞ ٜٗخث٤خً ك٢ 

 حُوخٍؽ. 

ٝك٢ كخُش حُلٌْ ػ٤ِٚ اًح ًخٕ حُلٌْ هي ٗلٌ ك٤ٚ أٝ ٓو٢ ػ٘ٚ رخُظوخىّ أٝ 
 رخُؼلٞ.

  28لمادة ا

ـ ٫ طلٍٞ ح٧كٌخّ حُٜخىٍس ك٢ حُوخٍؽ ىٕٝ ٬ٓكوش أ٣ش ؿ٣َٔش ك٢  1
أٝ حهظَكض ك٢ ح٧ٍٝ ح٣ٍُٞٔش ا٫ إٔ ٣ٌٕٞ  ٣ٍٞٓ11ش ٜٗض ػ٤ِٜخ حُٔخىس حُـ 

كٌْ حُو٠خء ح٧ؿ٘ز٢ هي ٛيٍ ػ٠ِ أػَ اهزخٍ ٢ٍٔٓ ٖٓ حُِٔطخص 
 ح٣ٍُٞٔش. 

ك٢ حُوخٍؽ ٣لٔٔخٕ  ـ ػ٠ِ إٔ حُؼوٞرش ٝحُظٞه٤ق ح٫كظ٤خ٢١ ح٣ٌُِٖ ٗلٌح 2
 رخُٔويحٍ ح١ٌُ ٣ليىٙ حُوخ٢ٟ ٖٓ أَٛ حُؼوٞرش حُظ٢ ٣و٢٠ رٜخ.

  29المادة 

إ ح٧كٌخّ حُـِحث٤ش حُٜخىٍس ػٖ ه٠خء أؿ٘ز٢ ر٘ؤٕ أكؼخٍ ٣ٜلٜخ حُوخٕٗٞ 
 ح١ٍُٞٔ رخُـ٘خ٣خص أٝ حُـ٘ق ٣ٌٖٔ ح٫ٓظ٘خى ا٤ُٜخ: 

حٕ ح٤ِٛ٧ش ـ ٧ؿَ ط٘ل٤ٌ ٓخ ٣٘ـْ ػٜ٘خ ٖٓ طيحر٤َ ح٫كظَحُ ٖٝٓ كوي 1
ٝح٩ٓوخ١ ٖٓ حُلوٞم ٓخ ىحٓض ٓظلوش ٝحُوخٕٗٞ ح١ٍُٞٔ ٝط٘ل٤ٌ حَُىٝى 

 ٝحُظؼ٠٣ٞخص ٝحُ٘ظخثؾ حُٔي٤ٗش ح٧هَٟ. 

ـ ٧ؿَ حُلٌْ رٔخ ٗٚ ػ٤ِٚ حُوخٕٗٞ ح١ٍُٞٔ ٖٓ حُظيحر٤َ حكظَح٣ُش  2
 ٝكويحٕ أ٤ِٛش ٝآوخ١ كوٞم، أٝ رَىٝى ٝطؼ٠٣ٞخص ٝٗظخثؾ ٓي٤ٗش أهَٟ. 



خّ حُوخٕٗٞ ح١ٍُٞٔ ر٘ؤٕ حُظٌَحٍ، ٝحػظ٤خى ح٩ؿَحّ، ـ ٧ؿَ ططز٤ن أكٌ 3
 ٝحؿظٔخع حُـَحثْ، ٝٝهق حُظ٘ل٤ٌ، ٝٝهق حُلٌْ حُ٘خكٌ، ٝاػخىس ح٫ػظزخٍ. 

ُِوخ٢ٟ ح١ٍُٞٔ إٔ ٣ظؼزض ٖٓ ًٕٞ حُلٌْ ح٧ؿ٘ز٢ ٓ٘طزوخً ػ٠ِ حُوخٕٗٞ 
 ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘ ٝح٧ٓخّ ًُٝي رَؿٞػٚ ا٠ُ ٝػخثن حُو٤٠ش.

  31المادة 

ا٠ُ ىُٝش أؿ٘ز٤ش، ك٤ٔخ ه٬ حُلخ٫ص حُظ٢ ٜٗض ػ٤ِٜخ أكٌخّ ٫ ٣ِْٔ أكي 
 ٌٛح حُوخٕٗٞ، ا٫ إٔ ٣ٌٕٞ ًُي ططز٤وخً ُٔؼخٛيس ُٜخ هٞس حُوخٕٗٞ.

  38المادة 

 طز٤ق ح٫ٓظَىحى: 

 ـ حُـَحثْ حُٔوظَكش ك٢ أٍٝ حُيُٝش ١خُزش ح٫ٓظَىحى.  1
 ـ حُـَحثْ حُظ٢ ط٘خٍ ٖٓ أٜٓ٘خ أٝ ٖٓ ٌٓخٗظٜخ حُٔخ٤ُش.  2
 ـ حُـَحثْ حُظ٢ ٣وظَكٜخ أكي ٍػخ٣خٛخ. 3

  32المادة 

٫ طز٤ق ح٫ٓظَىحى حُـَحثْ حُيحهِش ك٢ ٗطخم ٬ٛك٤ش حُوخٕٗٞ ح١ٍُٞٔ 
ٜٝٗخ٣ش  11ا٠ُ حُـ  15ح٩ه٤ٔ٤ِش ٝحٌُحط٤ش ٝحُ٘و٤ٜش ًٔخ كيىطٜخ حُٔٞحى حُـ 

 .21ا٠ُ حُـ  11ٝحُٔٞحى حُـ  11حُلوَس ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُٔخىس حُـ 

  33المادة 

 ٞ ح٫ٓظَىحى: ٣َك

ـ اًح ًخٕ حُوخٕٗٞ ح١ٍُٞٔ ٫ ٣ؼخهذ ػ٠ِ حُـ٣َٔش رؼوٞرش ؿ٘خث٤ش أٝ  1
ؿ٘ل٤ش ٣ٌٕٝٞ ح٧َٓ ػ٠ِ حُ٘و٤ٞ اًح ًخٗض ظَٝف حُلؼَ حُٔئُلش ُِـَّ ٫ 

 ٣ٌٖٔ طٞكَٛخ ك٢ ٣ٍٞٓش ُٔزذ ٟٝؼٜخ حُــَحك٢. 

ـ اًح ًخٗض حُؼوٞرش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ هخٕٗٞ حُيُٝش ١خُزش ح٫ٓظَىحى أٝ  2
هخٕٗٞ حُيُٝش حُظ٢ حٍطٌزض ح٧كؼخٍ ك٢ أٍٟٜخ ٫ طزِؾ ٓ٘ش كزْ ػٖ ٓـَٔ 

 حُـَحثْ حُظ٢ ط٘خُٜٝخ حُطِذ. 

 ٝك٢ كخُش حُلٌْ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ط٘وٚ حُؼوٞرش ػٖ ١َٜٗ كزْ. 

ٓخً ك٢ ٣ٍٞٓش، أٝ ًخٗض ىػٟٞ ـ اًح ًخٕ هي ه٠٠ ك٢ حُـ٣َٔش ه٠خء ٓزَ 3
حُلن حُؼخّ أٝ حُؼوٞرش هي ٓوطظخ ٝكخهخً ح١ٍُٞٔ أٝ هخٕٗٞ حُيُٝش ١خُزش 

 ح٫ٓظَىحى أٝ هخٕٗٞ حُيُٝش حُظ٢ حهظَكض حُـ٣َٔش ك٢ أٍٟٜخ.



  34المادة 

 ًٌُي ٣َكٞ ح٫ٓظَىحى: 

ـ اًح ٗ٘ؤ ١ِذ ح٫ٓظَىحى ػٖ ؿ٣َٔش ًحص ١خرغ ٤ٓخ٢ٓ أٝ ظَٜ أٗٚ  1
  ُـَٝ ٤ٓخ٢ٓ.

 ـ اًح ًخٕ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ هي حٓظَم ك٢ أٍٝ حُيُٝش ١خُزش ح٫ٓظَىحى.  2
ـ اًح ًخٗض حُؼوٞرش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ هخٕٗٞ حُيُٝش ١خُزش ح٫ٓظَىحى  3

 ٓوخُلش ُِ٘ظخّ ح٫ؿظٔخػ٢.

  35المادة 

ـ اًح ٍأٟ حُوخ٢ٟ إٔ ح١َُٝ٘ حُوخ٤ٗٞٗش ؿ٤َ ٓظٞكَس أٝ إٔ حُظٜٔش ؿ٤َ  1
 ، طلظْ ػ٠ِ حُلٌٞٓش ٍكٞ ح٫ٓظَىحى. ػخرظش ػزٞطخً ٝحك٤خً 

ـ ٝاًح ًخٕ ح٧َٓ ػ٠ِ ٗو٤ٞ ًُي، أٝ اًح ٢ٍٟ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ ك٢ ٓـِْ  2
حُوخ٢ٟ رؤٕ ٣ِْٔ ىٕٝ إٔ ٣ٔلٚ ٌٛح هخ٤ٗٞٗش حُطِذ، كِِلٌٞٓش حُو٤خٍ 

 ك٢ هزٍٞ حُطِذ أٝ ٍك٠ٚ.

  36المادة 

٤ِٔٚ ا٠ُ ٫ ٣ٌٖٔ ٬ٓكوش ٓيػ٠ ػ٤ِٚ ٝؿخٛخً ٫ٝ اٗلخً ػوٞرش ك٤ٚ ٫ٝ طٔ
ىُٝش ػخُؼش ٖٓ أؿَ أ٣ش ؿ٣َٔش ٓخروش ٬ُٓظَىحى ؿ٤َ حُـ٣َٔش حُظ٢ ًخٗض 
ٓززخً ُٚ، ا٫ إٔ طٞحكن ػ٠ِ ًُي كٌٞٓش حُيُٝش حُٔطِٞد ٜٓ٘خ ح٫ٓظَىحى 

 ٟٖٔ ح١َُٝ٘ حُٞحٍىس ك٢ حُٔخىس حُٔخروش. 

 . 33إ ٌٛٙ حُٔٞحكوش ؿ٤َ ٓو٤يس رؤكٌخّ حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخىس حُـ 

  37المادة 

 إ حُؼوٞرخص حُـ٘خث٤ش حُؼخى٣ش ٢ٛ: 

 ـ ح٩ػيحّ.  1
 ـ ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس.  2
 ـ ح٫ػظوخٍ حُٔئري.  3
 ـ ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئهظش.  4
 ـ ح٫ػظوخٍ حُٔئهض.  5

ـ حُـَحٓش ك٢ حُـ٘خ٣خص ٢ٛ ػوٞرش اٟخك٤ش ٣ِٜ٘ٔخ حُؼلٞ حُؼخّ ًٔخ ٣َ٘ٔ 
 حُؼوٞرش ا٫ اًح حٓظؼ٘خٛخ ر٘ٚ ٣َٛق.

 (1163/  6/  22طخ٣ٍن  416هَحٍ  413)ٗوٞ ١ٍٞٓ ـ ؿ٘خ٣ش 



  38المادة 

 إ حُؼوٞرخص حُـ٘خث٤ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٢ٛ: 

 ـ ح٫ػظوخٍ حُٔئري.  1
 ـ ح٫ػظوخٍ حُٔئهض.  2
 ـ ح٩هخٓش حُـز٣َش.  3
 ـ حُظـ٣َي حُٔي٢ٗ. 4

  39المادة 

 إ حُؼوٞرخص حُـ٘ل٤ش حُؼخى٣ش ٢ٛ: 

 ـ حُلزْ ٓغ حُظ٘ـ٤َ.  1
 حُلزْ حُز٢٤ٔ.  ـ 2
 ـ حُـَحٓش. 3

  41المادة 

 إ حُؼوٞرخص حُـ٘ل٤ش ح٤ُٔخ٤ٓش ٢ٛ: 

 ـ حُلزْ حُز٢٤ٔ.  1
 ـ ح٩هخٓش حُـز٣َش.  2
 ـ حُـَحٓش. 3

  48المادة 

 إ ػوٞرظ٢ حُٔوخُلخص ٛٔخ: 

 ـ حُلزْ حُظٌي١َ٣.  1
 ـ حُـَحٓش. 2

  42المادة 

 إ حُؼوٞرخص حُلَػ٤ش أٝ ح٩ٟخك٤ش ٢ٛ: 

 ـ حُظـ٣َي حُٔي٢ٗ.  1
 ـ حُلزْ ح٬ُُّٔ ُِظـ٣َي حُٔي٢ٗ حُٔوظ٠٠ رٚ ًؼوٞرش أ٤ِٛش.  2
 ـ حُـَحٓش حُـ٘خث٤ش.  3
 ـ حُٔ٘غ ٖٓ حُلوٞم حُٔي٤ٗش.  4
 ـ َٗ٘ حُلٌْ.  5



 ـ اُٜخم حُلٌْ.  6
 ـ حُٜٔخىٍس حُؼ٤٘٤ش. 1

  43المادة 

ٝٓٞحكوش ٍث٤ْ  ـ ٫ ٣٘لٌ كٌْ رخ٩ػيحّ ا٫ رؼي حٓظط٬ع ٍأ١ ُـ٘ش حُؼلٞ 1
 حُيُٝش. 

ـ ٣٘٘ن حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ رخ٩ػيحّ ك٢ ىحهَ ر٘خ٣ش حُٔـٖ أٝ ك٢ ٓلَ  2
 آهَ ٣ؼ٤٘ٚ حَُّٔٓٞ حُوخ٢ٟ رظ٘ل٤ٌ حُؼوٞرش. 

 ـ ٣لظَ ط٘ل٤ٌ ح٩ػيحّ أ٣خّ حُـٔغ ٝح٥كخى ٝح٧ػ٤خى ح٤٘١ُٞش أٝ حُي٤٘٣ش.  3

 ـ ٣ئؿَ ط٘ل٤ٌ ح٩ػيحّ رخُلخَٓ ا٠ُ إٔ ط٠غ كِٜٔخ. 4

  44المادة 

اًح ُْ ٣٘طٞ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ٗٚ هخٙ ًخٕ حُلي ح٧ى٠ٗ ُِلٌْ رخ٧ٗـخٍ 
حُ٘خهش حُٔٞهظش ٝح٫ػظوخٍ حُٔئهض ٝح٩رؼخى ٝح٩هخٓش حُـز٣َش ٝحُظـ٣َي 

 حُٔي٢ٗ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝحُلي ح٧ػ٠ِ هْٔ ػَ٘س ٓ٘ش.

  45المادة 

٣ـزَ حُٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش ػ٠ِ حُو٤خّ رؤٗـخٍ ٓـٜيس 
 ؿْٜ٘ٔ ٝػَْٔٛ، ٓٞحء ك٢ ىحهَ حُٔـٖ أٝ ك٢ هخٍؿٚ.طظ٘خٓذ ٝ

  46المادة 

٣٘ـَ حُٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ رخ٫ػظوخٍ ك٢ أكي ح٧ٗـخٍ حُظ٢ ط٘ظٜٔخ اىحٍس 
 حُٔـٖ ٝكوخً ُٔخ حهظخٍٝٙ ػ٘ي ريء ػوٞرظْٜ. 

٫ٝ ٣ٌٖٔ حٓظويحْٜٓ هخٍؽ حُٔـٖ ا٫ رَٟخْٛ ٫ٝ ٣ـزَٕٝ ػ٠ِ حٍطيحء 
 ١ُ حُٔـ٘خء.

  47المادة 

 (.1153/  1/  21حُٜخىٍ رظخ٣ٍن  15رخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ )ِٓـخس 

  48المادة 

ـ ح٩هخٓش حُـز٣َش ٢ٛ طؼ٤٤ٖ ٓوخّ ُِٔلٌّٞ ػ٤ِش ٣وظخٍٙ حُوخ٢ٟ ٖٓ  1
هخثٔش ٟٓٞٞػش رَّٔٓٞ ٫ٝ ٣ٌٖٔ ٖٓ كخٍ ٖٓ ح٧كٞحٍ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔوخّ 



حُٔؼ٤ٖ ك٢ ٌٓخٕ ًخٕ ُِٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٓلَ اهخٓش ك٤ٚ أٝ ٌٖٓ أٝ ك٢ 
١ٌُ حهظَكض ك٤ٚ حُـ٣َٔش أٝ ك٢ ٓلَ ٠ٌ٘ٓ حُٔـ٠٘ ػ٤ِٚ أٝ حٌُٔخٕ ح

 أٗٔزخثٚ ٝأٜٛخٍٙ كظ٠ حُيٍؿش حَُحرؼش. 

ـ اً ؿخىٍ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ حُٔوخّ حُٔؼ٤ٖ ُٚ ١٧ ٝهض ًخٕ أريُض ػوٞرش  2
 ح٫ػظوخٍ ٖٓ ح٩هخٓش حُـز٣َش ُٔيس ٫ طظـخُٝ حُِٖٓ حُزخه٢ ٖٓ حُؼوٞرش.

  49المادة 

 كٌٔخً: حُظـ٣َي حُٔي٢ٗ ٣ٞؿذ 

ـ حُؼٍِ ٝح٫هٜخء ػٖ ؿ٤ٔغ حُٞظخثق ٝحُويٓخص حُؼخٓش ٝحُلَٓخٕ ٖٓ ًَ  1
 ٓؼخٕ طـ٣َٚ حُيُٝش. 

ـ حُؼٍِ ٝح٫هٜخء ػٖ ؿ٤ٔغ حُٞظخثق ٝحُويٓخص ك٢ حىحٍس حُطخثلش أٝ حُ٘وخرش  2
حُظ٢ ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٝحُلَٓخٕ ٖٓ ٓؼخٕ أٝ َٓطذ طـ٣َٚ ٌٛٙ 
 حُطخثلش أٝ حُ٘وخرش. 

 ـ حُلَٓخٕ ٖٓ كوٚ ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٛخكذ حٓظ٤خُ أٝ حُظِحّ ٖٓ حُيٝس.  3
ـ حُلَٓخٕ ٖٓ كوٚ ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٗخهزخً أٝ ٓ٘ظوزخً ٖٝٓ ٓخثَ حُلوٞم  4

 حُٔي٤ٗش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُطخثل٤ش ٝحُ٘وخر٤ش. 
ـ ػيّ ح٤ِٛ٧ش ٧ٕ ٣ٌٕٞ ٓخٌُخً أٝ ٗخِٗحً أٝ ٓلٍَحً ُـ٣َيس أٝ ٣٧ش َٗ٘س  5

 ٓٞهٞطش أهَٟ. 
 حُلَٓخٕ ٖٓ كن ط٢ُٞ ٓيٍٓش ٝأ٣ش ٜٓٔش ك٢ حُظؼ٤ِْ حُؼخّ ٝحُوخٙ.  ـ 6
 ـ حُلَٓخٕ ٖٓ كن كَٔ ح٧ٝٓٔش ٝح٧ُوخد حُلو٣َش ح٣ٍُٞٔش ٝح٧ؿ٘ز٤ش.  1

ٝك٬٠ً ػٖ ًُي ٣ٌٖٔ حُلٌْ ٓغ حُظـ٣َي حُٔي٢ٗ رخُلزْ حُز٢٤ٔ ٖٓ 
ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝاًح ًخٕ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ أؿ٘ز٤خً طلظْ حُلٌْ 

 رخُلزْ.

  51المادة 

ـ ًَ ٓلٌّٞ ػ٤ِٚ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش أٝ رخ٫ػظوخٍ ٣ٌٕٞ ك٢ ه٬ٍ ط٘ل٤ٌ  1
ػوٞرظٚ ك٢ كخُش حُلـَ ٝط٘وَ ٓٔخٍٓش كوٞهٚ ػ٠ِ أ٬ًٓٚ، ٓخ ه٬ 
حُلوٞم ح٬ُُٔٓش ُِ٘وٚ، ا٠ُ ٢ٛٝ ٝكخهخً ٧كٌخّ هخٕٗٞ ح٧كٞحٍ 

ًَٝ ػَٔ ٝاٍحىس حُ٘و٤ٜش حُٔظؼِوش رظؼ٤٤ٖ ح٤ٛٝ٧خء ػ٠ِ حُٔلـٍٞ ػ٤ِْٜ، 
أٝ طَٜف ٣وّٞ رٚ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٣ؼظزَ رخ٬١ً رط٬ٗخً ٓطِوخً ٓغ ح٫كظلخظ 
رلوٞم حُـ٤َ ٖٓ ١ًٝ ح٤ُ٘ش حُلٔ٘ش، ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ِْٔ ا٠ُ حُٔلٌّٞ 
ػ٤ِٚ أ١ ٓزِؾ ٖٓ ىهِٚ ٓخ ه٬ حُٔزخُؾ حُظ٢ ٣ـ٤ِٛخ حُوخٕٗٞ ٝأٗظٔش 

 حُٔـٕٞ. 

٩كَحؽ ػ٘ٚ ٣ٝئى١ ُٚ ح٢ُٛٞ ـ طؼخى ا٠ُ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ أ٬ًٓٚ ػ٘ي ح 2
 كٔخرخً ػٖ ٣٫ٝظٚ.



  58المادة 

ـ طظَحٝف ٓيس حُلزْ ر٤ٖ ػَ٘س أ٣خّ ٝػ٬ع ٓ٘ٞحص ا٫ اًح حٗطٟٞ حُوخٕٗٞ  1
 ػ٠ِ ٗٚ هخٙ. 

ـ ٣ٝو٠غ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ رخُلزْ ٓغ حُظ٘ـ٤َ ُِ٘ظخّ ح١ٌُ كيىطٚ  2
 ر٘ؤٕ حُٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ رخ٫ػظوخٍ.  46حُٔخىس حُـ 

ٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ رخُلزْ حُز٢٤ٔ ػ٠ِ حُ٘ـَ، ػ٠ِ أٗٚ ـ ٫ ٣ـزَ حُ 3
٣ٌْٜٔ٘ اًح ١ِزٞح ًُي إٔ ٣ٔظويٓٞح ك٢ أكي ح٧ٗـخٍ حُٔ٘ظٔش ك٢ 
حُٔـٖ ٝكوخً ُو٤خٍْٛ، كبًح حهظخٍٝح ػ٬ًٔ أُِٓٞح رٚ كظ٠ حٗو٠خء أؿَ 

 ػوٞرظْٜ. 

  52المادة 

 ـ طظَحٝف ٓيس ح٩هخٓش حُـز٣َش ك٢ حُـ٘ق ر٤ٖ ػ٬ػش أَٜٗ ٝػ٬ع ٓ٘ٞحص 1
 ٝط٘لٌ ك٢ ح١َُٝ٘ ٗلٜٔخ حُظ٢ ط٘ل٤ٌ ك٤ٜخ ح٩هخٓش حُـز٣َش ك٢ حُـ٘خ٣خص. 

ـ كبًح ؿخىٍ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٣٧ش ٓيس ًخٗض حٌُٔخٕ حُٔؼ٤ٖ ُٚ أريٍ حُلزْ  2
 حُز٢٤ٔ ٖٓ ح٩هخٓش حُـز٣َش ُٔيس ٫ طظـخُٝ حُِٖٓ حُزخه٢ ٖٓ حُؼوٞرش.

  53المادة 

ر٤ٖ ػ٬ػش أَٜٗ ٝػ٬ع ٓ٘ٞحص ـ طظَحٝف ٓيس ح٩هخٓش حُـز٣َش ك٢ حُـ٘ق  1
 ٝط٘لٌ ك٢ ح١َُٝ٘ ٗلٜٔخ حُظ٢ ط٘ل٤ٌ ك٤ٜخ ح٩هخٓش حُـز٣َش ك٢ حُـ٘خ٣خص. 

ـ كبًح ؿخىٍ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٣٧ش ٓيس ًخٗض حٌُٔخٕ حُٔؼ٤ٖ ُٚ أريٍ حُلزْ  2
 حُز٢٤ٔ ٖٓ ح٩هخٓش حُـز٣َش ُٔيس ٫ طظـخُٝ حُِٖٓ حُزخه٢ ٖٓ حُؼوٞرش.

  54المادة 

َحٓش رخُلزْ حُز٢٤ٔ اًح ُْ طئى ك٢ ِٜٓش ػ٬ػ٤ٖ ٣ٞٓخً ـ طٔظزيٍ حُـ 1
 طزظية ٖٓ طخ٣ٍن حٗزَحّ حُلٌْ ىٕٝ ط٘ز٤ٚ ٓخرن ٝكوخً ٨ٍُٛٞ حَُٔػ٤ش. 

ـ طؼ٤ٖ ك٢ حُلٌْ حُوخ٢ٟ رخُؼوٞرش، ٝا٫ كزوَحٍ هخٙ، ٓيس حُلزْ  2
حُٔٔظزيٍ رخػظزخٍ إٔ ٣ٞٓخً ٝحكيحً ٖٓ ٌٛٙ حُؼوٞرش ٣ٞح١ُ ؿَحٓش طظَحٝف ر٤ٖ 

 َحص ٝػَ٘ ٤َُحص. هْٔ ٤ُ
ػ٠ِ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ظـخُٝ حُلزْ حُٔٔظزيٍ ٓ٘ش ٝحكيس ٫ٝ حُلي 
 ح٧ه٠ٜ ُؼوٞرش حُلزْ ح٤ِٛ٧ش حُظ٢ طٔظٞؿزٜخ حُـ٣َٔش. 
ٝاًح ًخٕ ُِٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ىهَ ٓؼَٝف هخرَ ُِلـِ أٌٖٓ حُِـٞء ا٠ُ حُظ٘ل٤ٌ 

 حُـز١َ هزَ حُلزْ. 



كيىٛخ حُلٌْ ـ ًٔخ ٍٝى ـ ٣لْٔ ٖٓ أَٛ ٌٛٙ حُؼوٞرش رخُ٘ٔزش حُظ٢  3
ك٢ حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس ـ ًَ أىحء ؿِث٢ أى١ هزَ حُلزْ أٝ ك٢ 

 أػ٘خثٚ ًَٝ ٓزِؾ طْ طل٤ِٜٚ.

  55المادة 

ـ ٫ ط٘لٌ ػوٞرش حُلزْ رخُلخَٓ ؿ٤َ حُٔٞكوش ا٫ رؼي إٔ ط٠غ كِٜٔخ  1
 رٔظش أٓخر٤غ. 

س ط٘وٚ ػٖ حُٔ٘ش ـ إ حُِٝؿ٤ٖ ح٣ٌُِٖ ٣لٌْ ػ٤ِٜٔخ رٌٜٙ حُؼوٞرش ٓي 2
٫ٝ ٣ٌٞٗخٕ ٓٞهٞك٤ٖ ط٘لٌ ك٤ٜٔخ حُؼوٞرش ػ٠ِ حُظظخ٢ُ اًح ًخٕ ُٜٔخ ُٝي ىٕٝ 

 حُؼخٓ٘ش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ ٝأػزظخ إٔ ُٜٔخ ٓل٬ً ٓؼَٝكخً ُ٪هخٓش.

  56المادة 

 ٣لزْ ك٢ أٓخًٖ ٓوظِلش: 

 ـ حُٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس ٝحُٔٞهظش.  1
 ػظوخٍ حُٔئري حُٔٞهض. ـ حُٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ رخ٫ 2
 ـ حُٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ رخُلزْ ٓغ حُظ٘ـ٤َ.  3
 ـ حُٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ رخُلزْ حُز٢٤ٔ. 4

  57المادة 

ـ ٣ؤْ ٓلٍٜٞ ػَٔ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ربَٗحف ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش حُظ٢ ط٘لٌ  1
ٝر٤ٖ ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ ٣ؼُْٜٞ ٝحُٔيػ٢ حُ٘و٢ٜ ٝحُيُٝش حُلٌْ ر٤٘ٚ 

)٧ؿَ حٓظ٤لخء حُـَحٓخص ٝحُ٘لوخص حُو٠خث٤ش ٝٗلوخص اىحٍس حُٔـٖ( ًُٝي 
ر٘ٔزش طليى كٔذ ٓخ٤ٛش حُلٌْ ػ٠ِ إٔ ٫ طوَ كٜش ًَ ٖٓ ػخثِش 

 حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٝحُٔيػ٢ حُ٘و٢ٜ ػٖ ػِغ ه٤ٔش حُٔلٍٜٞ ح١َُٜ٘. 

و٢ٜ ٓخ ٣ؼٞى ُٚ ٖٓ حُظؼ٣ٞٞ طِحى ـ ػ٘يٓخ ٣ٔظٞك٢ حُٔيػ٢ حُ٘ 2
حُلٜٚ حُٔوٜٜش رخُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٝح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ ٣ؼُْٜٞ ٣ُخىس ٓطَىس 

 رويٍ ٬ٛكٚ.

  58المادة 

ـ ًَ ٓلٌّٞ ػ٤ِٚ رؼوٞرش ٓخٗؼش ُِل٣َش طزِؾ ػ٬ػش أَٜٗ ػ٠ِ ح٧هَ  1
 طلٖٔ ٓؼخِٓظٚ رخُٔـٖ رويٍ ٬ٛكٚ. 

ٓخػخطٚ ُِّٝٝ حُٜٔض  ـ ٣َ٘ٔ ٌٛح حُظلٖٔ حُطؼخّ ٝٗٞع حُ٘ـَ ٝػيى 2
 ٝحُظِ٘ٙ ٝح٣ُِخٍحص ٝحَُٔحِٓش ػ٠ِ ٓخ ٣ؼ٤٘ٚ هخٕٗٞ ط٘ل٤ٌ حُؼوٞرخص.



  59المادة 

اًح َٛد حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ طِحى ٖٓ حُؼِغ ا٠ُ حُٜ٘ق ًَ ػوٞرش ٓٞهظش ه٠٠ 
رٜخ ػ٠ِ ٝؿٚ ٓزَّ ٖٓ أؿَ ؿ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش ا٫ ك٢ حُلخ٫ص حُظ٢ هٜٜخ 

 حُوخٕٗٞ ر٘ٚ. 

  61المادة 

 ٝف ٓيس حُلزْ حُظٌي١َ٣ ر٤ٖ ٣ّٞ ٝػَ٘س أ٣خّ. ـ طظَح 1

ـ ط٘لٌ ٌٛٙ حُؼوٞرش ك٢ حُٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ ك٢ أٓخًٖ ٓوظِلش ػٖ ح٧ٓخًٖ  2
 حُٔوٜٜش رخُٔلٌّٞ ػ٤ِٜـْ رؼوٞرخص ؿ٘خث٤ش أٝ ؿ٘لش. 

 ـ ٫ ٣ـزَ ػ٠ِ حُؼَٔ حُٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ رخُظٞه٤ق. 3

  68المادة 

 ٝٓخثش ٤َُس.طظَحٝف حُـَحٓش حُظٌي٣َ٣ش ر٤ٖ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ 

  62المادة 

ـ طٔظزيٍ حُـَحٓش رخُلزْ حُز٢٤ٔ اًح ُْ طئى ك٢ ِٜٓش ػ٬ػ٤ٖ ٣ٞٓخً ٖٓ  1
 طخ٣ٍن حٗزَحّ حُلٌْ ىٕٝ ط٘ز٤ٚ ٓخرن. 

ـ طؼ٤ٖ ك٢ حُلٌْ حُوخ٢ٟ رخُؼوٞرش ـ ٝا٫ كزوَحٍ هخٙ ـ ٓيس حُلزْ  2
ٝف ر٤ٖ حُٔٔظزيٍ رخػظزخٍ إٔ ح٤ُّٞ حُٞحكي ٖٓ ٌٛٙ حُؼوٞرش ٣ٞح١ُ ؿَحٓش طظَح

 ٤َُط٤ٖ ٝهْٔ ٤َُحص. 

٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ طظـخُٝ حُؼوٞرش حُٔٔظزيُش ػَ٘س أ٣خّ ٫ٝ حُلي ح٧ه٠ٜ 
 ُِلزْ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ًؼوٞرش أ٤ِٛش ُِـ٣َٔش. 

ـ ٣لْٔ ٖٓ أَٛ ٌٛٙ حُؼوٞرش رخُ٘ٔزش حُظ٢ كيىٛخ حُلٌْ ـ ًٔخ ٍٝى  3
أٝ ك٢ ك٢ حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس ـ ًَ أىحء ؿِث٢ أى١ هزَ حُلزْ 

 أػ٘خثٚ.

  63المادة 

ـ حُلٌْ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٓئريحً، أٝ رخ٫ػظوخٍ حُٔئري، ٣ٞؿذ حُظـ٣َي  1
 حُٔي٢ٗ ٓيٟ حُل٤خس. 



ـ حُلٌْ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش أٝ رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض أٝ رخ٩رؼخى أٝ  2
رخ٩هخٓش حُـز٣َش ك٢ حُـ٘خ٣خص، ٣ٞؿذ حُظـ٣َي حُٔي٢ٗ ٌٓ٘ ح٤ُّٞ ح١ٌُ أٛزق 

 حُلٌْ ٓزَٓخً كظ٠ حٗو٠خء حُٔ٘ش حُؼخَٗس ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ حُؼوٞرش ح٤ِٛ٧ش. ك٤ٚ

  64المادة 

ـ طظَحٝف حُـَحٓش حُـ٘خث٤ش ر٤ٖ ه٤ٖٔٔ ٤َُس ٝػ٬ػش آ٫ف ٤َُس. ٢ٛٝ  1
 حُٔظؼِوظ٤ٖ رخُـَحٓش حُـ٘ل٤ش.  54ٝحُـ  53طو٠غ ٧كٌخّ حُٔخىط٤ٖ حُـ 

ـخٍ حُ٘خهش اًح ًخٗض ـ طٔظزيٍ ٖٓ حُـَحٓش ػ٘ي ػيّ أىحثٜخ ػوٞرش ح٧ٗ 2
٢ٛ حُؼوٞرش ح٤ِٛ٧ش حُٔلٌّٞ رٜخ، ٝطٔظزيٍ ٜٓ٘خ ػوٞرش ح٫ػظوخٍ اًح ًخٗض 

 حُؼوٞرش ح٤ِٛ٧ش حُٔلٌّٞ رٜخ ٢ٛ حُؼوٞرخص حُـ٘خث٤ش ح٧هَٟ.

  65المادة 

ًَ ٓلٌّٞ رخُلزْ أٝ رخ٩هخٓش حُـز٣َش ك٢ ه٠خ٣خ حُـ٘ق ٣لَّ ١ٞحٍ ط٘ل٤ٌ 
 ح٥ط٤ش: ػوٞرظٚ ٖٓ ٓٔخٍٓش كوٞهٚ حُٔي٤ٗش 

 آ ـ حُلن ك٢ ط٢ُٞ حُٞظخثق ٝحُويٓخص حُؼخٓش. 
د ـ حُلن ك٢ ط٢ُٞ حُٞظخثق ٝحُويٓخص ك٢ اىحٍس ٗئٕٝ حُطخثلش حُٔي٤ٗش أٝ 
 اىحٍس حُ٘وخرش حُظ٢ ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ. 
 ؿـ ـ حُلن ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٗخهزخً أٝ ٓ٘ظوزخً ك٢ ؿ٤ٔغ ٓـخُْ حُيُٝش. 

٣ٌٕٞ ٗخهزخً أٝ ٓ٘ظوزخً ك٢ ؿ٤ٔغ ٓ٘ظٔخص حُطٞحثق ى ـ حُلن ك٢ إٔ 
 ٝحُ٘وخرخص. 

 ٛـ ـ حُلن ك٢ كَٔ أٝٓٔش ٣ٍٞٓش أٝ أؿ٘ز٤ش.

  66المادة 

ـ ٣ٌٖٔ ك٢ حُلخ٫ص حُوخٛش حُظ٢ ػ٤ٜ٘خ حُوخٕٗٞ إٔ ٣لٌْ ٓغ ًَ ػوٞرش  1
ؿ٘لش رخُٔ٘غ ٖٓ ٓٔخٍٓش كن أٝ أًؼَ ٖٓ حُلوٞم حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔخىس 

 حُٔخروش. 

 رٌٜح حُٔ٘غ ُٔيس طظَحٝف ر٤ٖ ٓ٘ش ٝػَ٘ ٓ٘ٞحص. ـ ٣و٠٠ 2

  67المادة 

ـ ًَ كٌْ ٣ظ٠ٖٔ ػوٞرش ؿ٘خث٤ش ٣ِٜن ُٔيس َٜٗ ػ٠ِ رخد هخػش  1
ٓلٌٔش حُـ٘خ٣خص ٝك٢ أهَد ٓلِش ٖٓ ٌٓخٕ حُـ٘خ٣ش ٝك٢ حُٔلِش حُظ٢ ًخٕ 

 ك٤ٜخ ُِٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٓلَ اهخٓش أٝ ٌٖٓ. 



ٙ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ِٜن حُلٌْ ـ ك٢ حُلخ٫ص حُظ٢ ٣ـ٤ِٛخ حُوخٕٗٞ ر٘ٚ هخ 2
حُٔظ٠ٖٔ ػوٞرش ؿ٘ل٤ش ٓيس هٔٔش ػَ٘ ٣ٞٓخً ك٢ ح٧ٓخًٖ حُظ٢ ٣ؼ٤ٜ٘خ 

 حُوخ٢ٟ. 

ـ طِٜن ٖٓ ح٧كٌخّ ه٬ٛخطٜخ ػ٠ِ ٗلوش حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ُِٝوخ٢ٟ إٔ  3
 ٣ؼ٤ٖ كـْ ح٩ػ٬ٕ ٝكَٝف حُطزغ.

  68المادة 

ـ ُٔلٌٔش حُـ٘خ٣خص إٔ طؤَٓ رَ٘٘ أ١ كٌْ ؿ٘خث٢ ك٢ ؿ٣َيس أٝ  1
 ٣يط٤ٖ طؼ٤ٜ٘ٔخ. ؿَ

ـ ًٌُي ٣ٌٖٔ َٗ٘ أ١ كٌْ ه٠٠ رؼوٞرش ؿ٘ل٤ش ك٢ ؿ٣َيس أٝ ؿ٣َيط٤ٖ  2
 ٣ؼ٤ٜ٘ٔخ حُوخ٢ٟ اًح ٗٚ حُوخٕٗٞ َٛحكش ػ٠ِ ًُي. 

ـ اًح حهظَكض حُـ٘خ٣ش أٝ حُـ٘لش رٞحٓطش ؿ٣َيس أٝ أ٣ش َٗ٘س ى٣ٍٝش أهَٟ  3
 أٌٖٓ َٗ٘ اػ٬ٕ اٟخك٢ ك٤ٜخ. 

 َٗ٘ص ه٬ٛش ٓ٘ٚ. ـ اًح ُْ ٣وٞ ٗٚ رَ٘٘ حُلٌْ رَٓظٚ  4

 ـ ٣ِِّ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ر٘لوخص حَُ٘٘.  5

ـ ٣ؼخهذ رـَحٓش طظَحٝف ر٤ٖ هٔٔش ٝػَٕ٘ٝ ٝٓخثش ٤َُس ٣ٍٞٓش حُٔي٣َ  6
 حُٔٔئٍٝ ُِٜل٤لش حُـظ٢ حهظ٤َص َُ٘٘ ح٩ػ٬ٕ اًح ٍكٞ أٝ أٍؿؤ َٗ٘ٙ.

  69المادة 

ـ ٣ٌٖٔ ٓغ ح٫كظلخظ رلوٞم حُـ٤َ ١ً ح٤ُ٘ش حُلٔ٘ش ٜٓخىٍس ؿ٤ٔغ  1
٤ٗ٧خء حُظ٢ ٗظـض ػٖ ؿ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش ٓوٜٞىس أٝ حُظ٢ حٓظؼِٔض أٝ ًخٗض ح

 ٓؼيس ٫هظَحكٜٔخ. 

ـ ٣ٌٖٔ ٜٓخىس ٌٛٙ ح٤ٗ٧خء ك٢ حُـ٘لش ؿ٤َ حُٔوٜٞىس أٝ ك٢ حُٔوخُلش  2
 اًح حٗطٟٞ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ٗٚ ٣َٛق. 

ـ اًح ُْ ٣ٌٖ هي ٟز٢ ٓخ طـذ ٜٓخىٍطٚ ٓ٘ق حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ِٜٓش ٧ؿَ  3
 خثِش أىحء ه٤ٔظٚ كٔزٔخ ٣ويٍٛخ حُوخ٢ٟ. ط٤ِٔٔٚ طلض ١

ـ ٣ٌٖٔ ُِٔلٌٔش ػ٘ي ح٫هظ٠خء ح٫ٓظؼخٗش روز٤َ ُظوي٣َ حُو٤ٔش حُٞحؿذ  4
 أىحإٛخ ٝطل٤َٜ حُو٤ٔش حُٔويٍس رخُط٣َوش حُٔظزؼش ك٢ طل٤َٜ حُـَحٓش.

  71المادة 



 حُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش حُٔخٗؼش ُِل٣َش ٢ٛ: 

 ـ حُلـِ ك٢ ٓؤٟٝ حكظَح١ُ.  1
 ُِش. ـ حُؼ 2
 ـ حُلـِ ك٢ ىحٍ حُظ٘ـ٤َ. 3

  78المادة 

 حُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش حُٔو٤يس ُِل٣َش ٢ٛ: 

 ـ ٓ٘غ حٍط٤خى حُؤخٍحص.  1
 ـ ٓ٘غ ح٩هخٓش.  2
 ـ حُل٣َش حَُٔحهزش.  3
 ـ حَُػخ٣ش.  4
 ـ ح٩هَحؽ ٖٓ حُز٬ى. 5

  72المادة 

 حُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش حُٔخٗؼش ُِلوٞم ٢ٛ: 

 ـ ح٩ٓوخ١ ٖٓ ح٣٫ُٞش أٝ ٖٓ حُٞٛخ٣ش.  1
 ـ حُٔ٘غ ٖٓ ِٓحُٝش ػَٔ.  2
 ـ حُٔ٘غ ٖٓ كَٔ ح٬ُٔف. 3

  73المادة 

 حُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش حُؼ٤٘٤ش ٢ٛ: 

 ـ حُٜٔخىٍس حُؼ٤٘٤ش.  1
 ـ حٌُلخُش ح٫كظ٤خ٤١ش.  2
 ـ اهلخٍ حُٔلَ.  3
 ـ ٝهق ٤ٛجش ٓؼ٣ٞ٘ش ػٖ حُؼَٔ أٝ كِٜخ. 4

  74المادة 

٢ ػ٤ِٚ رخُلـِ ك٢ ٓؤٟٝ حكظَح١ُ أٝهق ك٢ ٓٔظ٘ل٠ ٣ؼ٤ٖ ٖٓ ه٠
 رَّٔٓٞ ٣ٝؼ٠٘ رٚ حُؼ٘خ٣ش حُظ٢ طيػٞ ا٠ُ كخُظٚ.

  75المادة 

 ػ٠ِ ١ز٤ذ حُٔؤٟٝ إٔ ٣٘ظْ طو٣ََحً رلخُش حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ًَ ٓظش أَٜٗ. 



٣ٝـذ أ٠٣خً إٔ ٣ؼٞىٙ َٓس ك٢ حُٔ٘ش ػ٠ِ ح٧هَ ١ز٤ذ طؼ٤٘ٚ حُٔلٌٔش 
 حُظ٢ ه٠ض رخُلـِ.

  76دة الما

ـ ٖٓ كٌْ ػ٤ِٚ رؼوٞرش ٓخٗؼش أٝ ٓو٤يس ُِل٣َش أٝ رخُؼُِش أٝ رخُل٣َش  1
حَُٔحهزش أٝ رٔ٘غ ح٩هخٓش أٝ رخٌُلخُش ح٫كظ٤خ٤١ش ٝػزض أٗٚ ك٢ أػ٘خء ط٘ل٤ٌ 
حُلٌْ هي أ٤ٛذ رخُـٕ٘ٞ كـِ ػ٤ِٚ ك٢ ٓؤٟٝ حكظَح١ُ ك٤غ ٣ؼ٠٘ رٚ 

 حُؼ٘خ٣ش حُظ٢ طيػٞ ا٤ُٜخ كخُظٚ. 

ُٝ ٓيس حُلـِ ٓخ رو٢ ٖٓ ُٖٓ حُؼوٞرش أٝ حُظير٤َ ـ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ طظـخ 2
ح٫كظَح١ُ ح١ٌُ ػِن ط٘ل٤ٌٙ ا٫ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ هطَحً ػ٠ِ 

 ح٬ُٔٓش حُؼخٓش. 

ـ ػ٘يٓخ ٣و٢٠ حُوخ٢ٟ رخ٩كَحؽ ٣وٍَ ٓخ اًح ًخٕ ٣ـذ كْٔ ٓيس حُلـِ  3
 ًِٜخ أٝ رؼ٠ٜخ ٖٓ ٓويحٍ حُؼوٞرش أٝ حُظير٤َ ح٫كظَح١ُ.

  77المادة 

 ـ طظَحٝف ٓيس حُؼُِش ر٤ٖ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝهْٔ ػَ٘س ٓ٘ش.  1

ـ ط٘لٌ حُؼُِش ك٢ ٓئٓٔش ُِظ٘ـ٤َ أٝ ك٢ ٓٔظؼَٔس ٍُحػ٤ش طؼ٤ٖ  2
 رَّٔٓٞ. 

ـ ٣ؤَٓ حُوخ٢ٟ رٟٞغ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ك٢ اكيٟ ٛخط٤ٖ حُٔئٓٔظ٤ٖ ٝكوخً  3
 ُٔئ٬ٛطٚ ُٝ٘٘ؤطٚ حُٔي٤ٗش أٝ حُو٣َٝش. 

 .51ٝحُـ 51ُٔخىطخٕ حُــ ططزن ػ٠ِ ٖٓ ه٢٠ ػ٤ِْٜ رخُؼُِش ح 4

  78المادة 

اًح ؿخىٍ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ـ ٣٧ش ٓيس ًخٗض ـ حُٔئٓٔش حُظ٢ كـِ ك٤ٜخ 
 ُـَٝ حُلزْ ٓغ حُظ٘ـ٤َ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص.

  79المادة 

ـ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ط٘وٚ ٓيس حُلـِ ك٢ ىحٍ ُِظ٘ـ٤َ ػٖ ػ٬ػش أَٜٗ أٝ ط٣ِي  1
 ػٖ ػ٬ع ٓ٘ٞحص. 

 . 51ٝحُـ 51ٚ ُِ٘ظخّ حُٔؼ٤ٖ ك٢ حُٔخىط٤ٖ حُــ ٣و٠غ حُٔلٌّٞ ػ٤ِ 2



ـ اًح ؿخىٍ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ىحٍ حُظ٘ـ٤َ ٣٧ش ٓيس ًخٗض ػٞهذ رخُلزْ ٓغ  3
 حُظ٘ـ٤َ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش.

  81المادة 

اًح حهظَكض ؿ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش رظؤػ٤َ حَُٔ٘ٝرخص حٌُل٤ُٞش كِِوخ٢ٟ إٔ ٣ٔ٘غ 
ػ٤ِٚ ٖٓ حٍط٤خى حُلخٗخص حُظ٢ طزخع ك٤ٜخ ٌٛٙ حَُٔ٘ٝرخص ٓيس حُٔلٌّٞ 

طظَحٝف ر٤ٖ ٓ٘ش ٝػ٬ع ٓ٘ٞحص طلض ١خثِش حُلزْ ٖٓ ػَ٘س أ٣خّ ا٠ُ 
 ػ٬ػش أَٜٗ. 

ـ ٣ٍِ٘ حُؼوخد ٗلٔٚ رخُزخثغ ٝٓٔظوي٤ٓٚ ح٣ٌُٖ ٣ويٕٓٞ ُِٔلٌّٞ ػ٤ِٚ  2
 حَُٔ٘ٝرخص حَُٝك٤ش ػ٠ِ ػِْٜٔ رخُٔ٘غ حُ٘خٍُ رٚ.

  88المادة 

ٓ٘غ ح٩هخٓش ٛٞ حُلظَ ػ٠ِ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ إٔ ٣ٞؿي رؼي ح٩كَحؽ ػ٘ٚ ـ  1
 ك٢ ح٧ٌٓ٘ش حُظ٢ ػ٤ٜ٘خ حُلٌْ. 

ـ طٔ٘غ ح٩هخٓش كٌٔخً ك٢ حُو٠خء ح١ٌُ حهظَكض ك٤ٚ حُـ٘خ٣ش أٝ حُـ٘لش  2
ٝحُو٠خء ح١ٌُ ٣ٌٖٔ ك٤ٚ حُٔـ٠٘ ػ٤ِٚ أٝ أٗٔزخإٙ كظ٠ حُيٍؿش حَُحرؼش، ا٫ 

 اًح هٍَ حُوخ٢ٟ ه٬ف ًُي.

  82مادة ال

 ـ طظَحٝف ٓيس ٓ٘غ ح٩هخٓش ر٤ٖ ٓ٘ش ٝهْٔ ػَ٘س ٓ٘ش.  1

ـ ٖٓ كٌْ ػ٤ِٚ رؼوٞرش ؿ٘خث٤ش ٓخٗؼش أٝ ٓو٤يس ُِل٣َش ٣و٠غ كٌٔخً ُٔ٘غ  2
 ح٩هخٓش ٓيس طٞح١ُ ٓيس حُؼوٞرش حُٔو٠٠ رٜخ. 

ـ ٖٓ كٌْ ػ٤ِٚ رخ٩ػيحّ أٝ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٓئريحً أٝ رخ٫ػظوخٍ حُٔئري  3
ٚ رؼلٞ ػخّ أٝ ٓوطض ػ٘ٚ حُؼوٞرش رخُظوخىّ أٝ هل٠ض أٝ ٝأػل٢ ٖٓ ػوٞرظ

 أريُض ٜٓ٘خ ػوٞرش ٓٞهظش ٣و٠غ كٌٔخً ُٔ٘غ ح٩هخٓش هْٔ ػَ٘س ٓ٘ش. 

ـ ٫ ٣و٠غ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ رؼوٞرش ؿ٘ل٤ش ُٔ٘غ ح٩هخٓش ا٫ اًح ط٠ٖٔ  4
 حُوخٕٗٞ ٜٗخً ٣َٛلخً ٣لَٝ ٌٛح حُٔ٘غ أٝ ٣ـ٤ِٙ. 

٢ ٣ُخىس ٓيس حُٔ٘غ أٝ طول٠٤ٜخ ٟٖٔ ـ ًَٝ ًُي ٣طزن ٓخ ُْ ٣وٍَ حُوخٟ 5
 حُ٘طخم حُٔيى ك٢ حُلوَس ح٠ُٝ٧ أٝ اػلخء حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٜٓ٘خ.

  83المادة 



ـ ًَ ٓوخُلش ُٔ٘غ ح٩هخٓش ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ  1
 ػ٬ع ٓ٘ٞحص. 

ـ ُِوخ٢ٟ إٔ ٣زيٍ حُل٣َش حَُٔحهزش ٖٓ ٓ٘غ ح٩هخٓش ٓيس ٫ ط٘وٚ ػٔخ  2
 ح٩هخٓش. رو٢ ٖٓ ٓ٘غ

  84المادة 

ـ حُـخ٣ش ٖٓ حُل٣َش حَُٔحهزش حُظؼزض ٖٓ ٬ٛف حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٝط٤َٜٔ  1
 حثظ٬كٚ ٓغ حُٔـظٔغ. 

ـ ٣و٠غ حَُٔحهذ ُِٔ٘غ ٖٓ حٍط٤خى حُؤخٍحص ٝٓ٘غ ح٩هخٓش، ٝػ٤ِٚ إٔ  2
حٍط٤خى حُٔل٬ص حُظ٢ ط٢ٜ٘ ػٜ٘خ حُوٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔش ٝإٔ ٣ظو٤ي ٣ٔٔي ػٖ 

رخ٧كٌخّ حُظ٢ كَٟٜخ ػ٤ِٚ حُوخ٢ٟ، ه٤٘ش حُٔؼخٝىس، ٣ٌٖٝٔ طؼي٣َ ٌٛٙ 
 ح٧كٌخّ أػ٘خء ط٘ل٤ٌ حُظيحر٤َ.

  85المادة 

ـ طظَحٝف ٓيس حُل٣َش حَُٔحهزش ر٤ٖ ٓ٘ش ٝهْٔ ٓ٘ٞحص ٓخ ُْ ٣َى ك٢  1
 حُوخٕٗٞ ٗٚ هخٙ ٓوخُق. 

 ح ُْ ٣ٌٖ ٖٓ ٤ٛجخص هخٛش َُِٔحهزش طُٞض أَٓٛخ ح١َُ٘ش. ـ اً 2

ـ ٣ويّ ا٠ُ حُوخ٢ٟ طو٣ََ ػٖ ٤َٓس حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ َٓس ًَ ػ٬ػش أَٜٗ  3
 ػ٠ِ ح٧هَ.

  86المادة 

ٖٓ ه٢٠ ػ٤ِٚ رخَُٔحهزش ٝهخُق ح٧كٌخّ حُظ٢ كَٟٜخ ػ٤ِٚ حُوخٕٗٞ أٝ 
حُظ٘ـ٤َ ٖٓ  حُوخ٢ٟ أٝ حػظخى حُظِٔٚ ٖٓ حَُٔحهزش كٌْ ػ٤ِٚ رخُلزْ ٓغ

 ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ا٫ إٔ ٣٘ٚ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ػوخد آهَ.

  87المادة 

 ـ ٣ؼٜي رخَُػخ٣ش ا٠ُ ٓئٓٔخص هخٛش حػظَكض رٜخ حُيُٝش.  1

ـ ػ٠ِ حُٔئٓٔش إٔ طٞكَ ػ٬ًٔ ُِٔلٌّٞ ػ٤ِٚ. ٣َٝحهذ ٓ٘يٝرٞٛخ  2
ٓؼ٤٘ظٚ ٣ٝٔيٕٝ ا٤ُٚ حُٜ٘ق ٝحُٔؼٞٗش. ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ِْٔ رلٌٔش ٣َ١وش 

ا٤ُٜخ ٓخ ٣ٌٕٞ هي ٝكَٙ حُٔـ٤ٖ حَُٔٔف ٫ٓظؼٔخُٚ ك٢ ِٜٓلظٚ ػ٠ِ 
 أك٠َ ٝؿٚ. 



ـ ٣ـذ إٔ ٣ويّ ا٠ُ ح٤ُٜجش حُو٠خث٤ش حُظ٢ ه٠ض رخُظير٤َ طو٣ََ ػٖ كخُش  3
 حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ًِٝٓٞٚ َٓس ًَ ػ٬ػش أَٜٗ ػ٠ِ ح٧هَ.

  88المادة 

أؿ٘ز٢ كٌْ ػ٤ِٚ رؼوٞرش ؿ٘خث٤ش ٣ٌٖٔ ١َىٙ ٖٓ ح٧ٍح٢ٟ ح٣ٍُٞٔش ـ ًَ  1
 رٔٞؿذ كوَس هخٛش ك٢ حُلٌْ. 

ـ ٝاًح كٌْ ػ٤ِٚ رؼوٞرش ؿ٘ل٤ش ك٬ ٣ٌٖٔ ١َىٙ ا٫ ك٢ حُلخ٫ص حُظ٢  2
 ٣٘ٚ ػ٤ِٚ حُوخٕٗٞ. 

ـ ٣و٠٠ رخ٩هَحؽ ٖٓ حُز٬ى ٓئريحً أٝ ُٔيس طظَحٝف ر٤ٖ ػ٬ع ٓ٘ٞحص  3
 ٝهْٔ ػَ٘س ٓ٘ش.

  89 المادة

ـ ػ٠ِ ح٧ؿ٘ز٢ ح١ٌُ ه٢٠ ربهَحؿٚ إٔ ٣ـخىٍ ح٧ٍٝ ح٣ٍُٞٔش رٞٓخثِٚ  1
 حُوخٛش ك٢ ِٜٓش هٔٔش ػَ٘ ٣ٞٓخً. 

ـ ٣ؼخهذ ػ٠ِ ًَ ٓوخُلش ُظير٤َ ح٩هَحؽ ه٠خث٤خً ًخٕ أٝ اىح٣ٍخً رخُلزْ ٖٓ  2
 َٜٗ ا٠ُ ٓظش أَٜٗ.

  91المادة 

ؿ٤ٔغ حُلوٞم ـ ح٩ٓوخ١ ٖٓ ح٣٫ُٞش أٝ ٖٓ حُٞٛخ٣ش ٣ٞؿذ حُلَٓخٕ ٖٓ  1
 ػ٠ِ حُُٞي أٝ ح٤ُظ٤ْ ٝػ٠ِ أ٬ًٓٚ. 

ـ ٣ٌٕٞ ح٩ٓوخ١ ًخ٬ًٓ أٝ ؿِث٤خً، ٣ٌٕٝٞ ػخٓخً أٝ ٓلٍٜٞحً رُٞي أٝ ٣ظ٤ْ أٝ  2
 رؼيس أ٫ٝى ٝأ٣ظخّ. 

ـ ط٘ظوَ ٓٔخٍٓش ح٣٫ُٞش أٝ حُٞٛخ٣ش ا٠ُ ٢ٛٝ ٝكخهخً ٧كٌخّ ح٧كٞحٍ  3
 حُ٘و٤ٜش.

  98المادة 

٢ٛٞ ٖٓ ح٣٫ُٞش أٝ حُٞٛخ٣ش اًح كٌْ ػ٤ِْٜ ٣ٌٖٔ كَٓخٕ ح٧د أٝ ح٧ّ أٝ حُ
رؼوٞرش ؿ٘خث٤ش ٝطز٤ٖ أْٜٗ ؿ٤َ ؿي٣َ٣ٖ رٔٔخٍٓش ِٓطظْٜ ػ٠ِ حُُٞي أٝ 

 ح٤ُظ٤ْ.

  92المادة 

 ٣ظؼَٝ ٛئ٫ء ح٧ٗوخٙ ُِظير٤َ ٗلٔٚ: 



آ( ـ اًح كٌْ ػ٤ِْٜ رؼوٞرش ؿ٘خث٤ش أٝ ؿ٘ل٤ش ٖٓ أؿَ ؿ٣َٔش حهظَكٞٛخ 
 خ٫ٗظَحى ٓؼٚ. رلن حُُٞي أٝ حُلَع أٝ ح٤ُظ٤ْ أٝ ر

د( ـ اًح حهظَف حُوخَٛ ح١ٌُ ك٢ ػٜيطْٜ ؿ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش طٔززض ػٖ 
 طٜخْٜٝٗ ك٢ ط٣ٌٜزٚ أٝ ػٖ حػظ٤خىْٛ اٛٔخٍ َٓحهزظٚ.

  93المادة 

ـ ٣ٌٕٞ آوخ١ ح٣٫ُٞش أٝ حُٞٛخ٣ش ُٔيٟ حُل٤خس أٝ ٧ؿَ ٣ظَحٝف ر٤ٖ ػ٬ع  1
 ٓ٘ٞحص ٝهْٔ ػَ٘س ٓ٘ش. 

٠٠ رٚ ُٔيس أى٠ٗ ُٔخ كٌْ رٚ ػ٠ِ ـ ٫ٝ ٣ٌٖٔ ك٢ أ١ كخٍ إٔ ٣وظ 2
 ح٧د أٝ ح٧ّ أٝ ح٢ُٛٞ ٖٓ ػوٞرش أٝ طير٤َ حكظَح١ُ ٓخٗؼ٤ٖ ُِل٣َش.

  94المادة 

ـ ٣ٌٖٔ ٓ٘غ أ١ ٗوٚ ٖٓ ِٓحُٝش كٖ أٝ ٜٓ٘ش أٝ أ١ ٓؼِن ػ٠ِ هزٍٞ  1
حُِٔطش أٝ ػ٠ِ ٤َٗ ٜٗخىس اًح كٌْ ػ٤ِٚ رؼوٞرش ؿ٘خث٤ش أٝ ؿ٘ل٤ش ٖٓ 

 ؿزخص حُٜٔ٘ش أٝ حُلَٝٝ ح٬ُُٔٓش ٌُُي حُؼَٔ. أؿَ ؿ٣َٔش حهظَكض هَهخً ُٞح

ـ اًح ًخٗض ِٓحُٝش حُؼَٔ ٌٓٔ٘ش رٔؼٍِ ػٖ أ١ ١َٗ أٝ طَه٤ٚ ك٬  2
 ٣ٌٖٔ حُلٌْ رخُٔ٘غ ٖٓ ِٓحُٝظٚ ا٫ ك٢ حُلخ٫ص حُظ٢ ٗٚ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ. 

ـ ٣ظؼَٝ حُ٘خَٗ ك٢ ه٠خ٣خ حُٔطزٞػخص ُِٔ٘غ ٝإ ُْ طٌٖ ِٓحُٝظٚ حُؼَٔ  3
ُٔ٘غ ح١ٌُ ٣ٍِ٘ رٚ أٝ رخُٔخُي ٣ئى١ ا٠ُ ٝهق حُٜل٤لش ١ٞ٘ٓش رظَه٤ٚ. ٝح
 ٓيس حُٔ٘غ ٗلٜٔخ.

  95المادة 

 ـ طظَحٝف ٓيس حُٔ٘غ ر٤ٖ َٜٗ ٝٓ٘ظ٤ٖ.  1

ـ ٣ٌٖٝٔ حُلٌْ رٜخ ٓيٟ حُل٤خس اًح ًخٕ حُٔـَّ هي كٌْ ػ٤ِٚ رخُٔ٘غ  2
حُٔٞهض رلٌْ ٓزَّ ُْ طَٔ ػ٤ِٚ هْٔ ٓ٘ٞحص أٝ اًح ٗٚ حُوخٕٗٞ َٛحكش 

 ػ٠ِ ًُي. 

ـ ِٓحُٝش حُؼَٔ حُٔٔ٘ٞع رخُٞحٓطش أٝ ُلٔخد حُـ٤َ ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ  3
 رخُلزْ كظ٠ ػ٬ػش أَٜٗ ٝرخُـَحٓش كظ٠ ٓخثش ٤َُس.

  96المادة 

ـ ٣ٌٖٔ حُلٌْ رخُلَٓخٕ ٖٓ كَٔ ح٬ُٔف ُٔيٟ حُل٤خس أٝ ُٔيس طظَحٝف  1
 ر٤ٖ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝهْٔ ػَ٘س ٓ٘ش. 



َ ػ٠ِ طَه٤ٚ ٫هظ٘خء ح٬ُٔف ـ ٫ ٣ٌٖٔ ٖٓ ط٘خُٝٚ ٌٛح حُظير٤َ إٔ ٣لٜ 2
أٝ كِٔٚ ٣ِٝـ٠ حُظَه٤ٚ ح١ٌُ ًخٕ ك٢ ك٤خُطٚ ٫ٝ ٣َى ا٤ُٚ ٓخ أىحٙ ٖٓ 

.ٍْٓ 

  97المادة 

ًَ كٌْ رؼوٞرش ؿ٘خث٤ش أٝ ؿ٘ل٤ش ٖٓ أؿَ ؿ٣َٔش حهظَكض رٞحٓطش 
ح٬ُٔف أٝ رخُؼ٘ق ٣ٞؿذ حُلَٓخٕ ٖٓ كن كَٔ ح٬ُٔف ٓيس ػ٬ع ٓ٘ٞحص 

 ا٫ اًح ط٠ٖٔ حُلٌْ ه٬ف ًُي.

  98المادة 

ـ ٣ٜخىٍ ٖٓ ح٤ٗ٧خء ٓخ ًخٕ ٛ٘ؼٚ أٝ حهظ٘خإٙ أٝ ر٤ؼٚ أٝ حٓظؼٔخُٚ ؿ٤َ  1
َٓ٘ٝع ٝإ ُْ ٣ٌٖ ٌِٓخً ُِٔيػ٠ ػ٤ِٚ أٝ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ ُْ طلٞ 

 ح٬ُٔكوش ا٠ُ كٌْ. 

ـ اًح ُْ ٣ٌٖ ٓخ طـذ ٜٓخىٍطٚ هي ٟز٢ ٣ٔ٘ق حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ حُٔيػ٠  2
 ء ٟؼل٢ ه٤ٔظٚ كٔزٔخ ٣ليىٛخ حُوخ٢ٟ. ػ٤ِٚ ِٜٓش ُظوي٣ٔٚ طلض ١خثَ أىح

ـ ٣ٌٖٔ ُِٔلٌٔش ػ٘ي ح٫هظ٠خء ح٫ٓظؼخٗش روز٤َ ُظوي٣َ حُو٤ٔش حُٞحؿذ  3
 أىحإٛخ ٝطل٤َٜ حُو٤ٔش حُٔويٍس رخُط٣َوش حُٔظزؼش ك٢ طل٤َٜ حُـَحٓش.

  99المادة 

ـ حٌُلخُش ح٫كظ٤خ٤١ش ٢ٛ ا٣يحع ٓزِؾ ٖٓ حُٔخٍ أٝ ٓ٘يحص ػ٤ٓٞٔش أٝ  1
ت أٝ ػوي طؤ٤ٖٓ ٟٔخٗخً ُلٖٔ ِٓٞى حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ طوي٣ْ ًل٤َ ِٓ

 ط٬ك٤خً ُـ٣َٔش أهَٟ. 

ـ ٣ٌٖٔ إٔ طلَٝ حٌُلخُش ُٔ٘ش ػ٠ِ ح٧هَ ُٝؤْ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧ًؼَ  2
 ٓخ ُْ ٣ظ٠ٖٔ حُوخٕٗٞ ٜٗخً هخٛخً. 

ـ ٣ؼ٤ٖ حُوخ٢ٟ ك٢ حُلٌْ ٓويحٍ حُٔزِؾ حُٞحؿذ ا٣يحػٚ أٝ ٓويحٍ حُٔزِؾ  3
٤ٖٓ أٝ حٌُل٤َ، ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘وٚ ػٖ هْٔ ح١ٌُ إٔ ٠٣ٔ٘ٚ ػوي حُظؤ

 ٝػ٣َٖ٘ ٤َُس أٝ ٣ِ٣ي ػ٠ِ أُل٢ ٤َُس.

  811المادة 

ـ طٔظزيٍ حُل٣َش حَُٔحهزش كٌٔخً ٖٓ حٌُلخُش ح٫كظ٤خ٤١ش ُِٔيس ٗلٜٔخ  1
 اًح ُْ طئى هزَ حُظخ٣ٍن ح١ٌُ كيىٙ حُوخ٢ٟ ٝػ٠ِ ح٧ًؼَ ه٬ٍ ػَ٘س أ٣خّ. 



٠ِ ٗوٚ حػظزخ١ٍ أٌٖٓ حٓظ٤لخإٛخ ـ اًح كَٟض حٌُلخُش ح٫كظ٤خ٤١ش ػ 2
رخُلـِ كبًح ًخٕ ٝؿي ٖٓ أٓٞحٍ ٌٛح حُ٘وٚ ٫ ٣ل٢ رخُو٤ٔش حُٔليىس ا٫ 

 رٞهق ػِٔٚ حُوخ٢ٗٞٗ أٌٖٓ حُلٌْ رلِٚ.

  818المادة 

 ٣ٌٖٔ كَٝ حٌُلخُش ح٫كظ٤خ٤١ش: 

 آ( ـ ك٢ كخُش حُلٌْ ٖٓ أؿَ طٜي٣ي أٝ ط٣َٜٞ. 
 خ٣ش ُْ طلٞ ا٠ُ ٗظ٤ـش. د( ـ ك٢ كخُش حُلٌْ ٖٓ أؿَ طل٣َٞ ػ٠ِ ؿ٘

ؿـ( ـ اًح ًخٕ ػٔش ٓـخٍ ُِوٞف ٖٓ إٔ طؼٞى حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ا٠ُ ا٣ٌحء 
 حُٔـ٠٘ ػ٤ِٚ أٝ أكَحى أَٓطٚ أٝ ح٩َٟحٍ رؤ٬ًْٜٓ. 
 ى( ـ ك٢ كخُظ٢ ٝهق حُظ٘ل٤ٌ أٝ ٝهق حُلٌْ حُ٘خكٌ. 
ٛـ( ـ ك٢ كخُش حُلٌْ ػ٠ِ ٗوٚ حػظزخ١ٍ ٖٓ أؿَ ؿ٣َٔش طٞؿذ كَٝ 

 .حُل٣َش حَُٔحهزش

  812المادة 

ـ ط٣َي حٌُلخُش ٣ٝ٘طذ حُظؤ٤ٖٓ ٣ٝزَأ حٌُل٤َ اًح ُْ ٣وظَف ه٬ٍ ٓيس  1
 حُظـَرش حُلؼَ ح١ٌُ أ٣ٍي ط٬ك٤ٚ. 

ـ ٝك٢ كخُش حُؼٌْ طلَٜ حٌُلخُش ٝطوٜٚ ػ٠ِ حُظٞح٢ُ رخُظؼ٠٣ٞخص  2
 حُ٘و٤ٜش كزخَُّٓٞ كزخُـَحٓخص ٣ٜٝخىٍ ٓخ ٣ل٤ٞ ُِٜٔلش حُيُٝش.

  813المادة 

ـ ٣ٌٖٔ حُلٌْ رخهلخٍ حُٔلَ ح١ٌُ حهظَكض ك٤ٚ ؿ٣َٔش رلؼَ ٛخكزٚ أٝ  1
رَٟخٙ َٜٗحً ػ٠ِ ح٧هَ ٝٓ٘ظ٤ٖ ػ٠ِ ح٧ًؼَ اًح أؿخُ حُوخٕٗٞ ًُي ر٘ٚ 

 ٣َٛق. 

ـ ٣ٝٞؿذ ح٫هلخٍ كٌٔخً ـ أ٣خً ًخٕ ٓززٚ ـ ٓ٘غ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ِٓحُٝش  2
 .14حُؼَٔ ٗلٔٚ ػ٠ِ ٓخ ٍٝى ك٢ حُٔخىس 

  814المادة 

ـ إ حهلخٍ حُٔلَ ح١ٌُ ه٢٠ رٚ ٖٓ أؿَ أكؼخٍ ؿ٤َٓش أٝ ٓوِش رخ٥ىحد  1
٣ٞؿذ ٓ٘غ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ أكي أكَحى أَٓطٚ أٝ أ١ ٗوٚ طِٔي حُٔلَ أٝ 

 حٓظؤؿَٙ ػ٠ِ ػِٔٚ رؤَٓٙ ٖٓ إٔ ٣ِحٍٝ ك٤ٚ حُؼَٔ ٗلٔٚ. 

ـ ٫ ٣ظ٘خٍٝ حُٔ٘غ ٓخُي حُؼوخٍ ٝؿ٤ٔغ ٖٓ ُْٜ ػ٠ِ حُٔلَ كن حٓظ٤خُ أٝ  2
 أٝ ى٣ٖ اًح ظِٞح رٔؼٍِ ػٖ حُـ٣َٔش.كن ٍٖٛ 



  815المادة 

اًح ه٢٠ ربهلخٍ حُٔلَ ٧ٕ حُٔٔظؼَٔ هي رخَٗ حٓظؼٔخٍٙ ك٢ ٓلَ اهخٓظٚ 
ىٕٝ طَه٤ٚ أُِّ ربه٬ء حُٔلَ، ًُٝي ٓغ ح٫كظلخظ رلن حُٔئؿَ حُلٖٔ 

 ح٤ُ٘ش ك٢ كٔن ػوي ح٩ؿخٍس ك٢ ًَ ػطَ ٍَٟٝ.

  816المادة 

يّ أ٤ِٛش حُٔٔظؼَٔ حهظَٜص ٓلخػ٤ِٚ اًح ه٢٠ رٌٜح حُظير٤َ رٔزذ ػ
 ػ٤ِٚ.

  817المادة 

حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ًَٝ  ٣15ظؼَٝ ُِؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس حُـ 
 ٗوٚ ػخُغ اًح هخُق أكٌخّ حُٔٞحى حُٔخروش.

  818المادة 

٣ٌٖٔ ٝهق ًَ ٗوخرش ًَٝ ًَٗش أٝ ؿٔؼ٤ش ًَٝ ٤ٛجش حػظزخ٣ٍش ٓخ ه٬ 
ي٣َٝٛخ أٝ أػ٠خء اىحٍطٜخ أٝ ٓٔؼِٞٛخ أٝ ػٔخُٜخ ح٩ىحٍحص حُؼخٓش اًح حهظَف ٓ

رخٜٓٔخ أٝ ربكيٟ ٝٓخثِٜخ ؿ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش ٓوٜٞىس ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ رٔ٘ظ٢ 
 كزْ ػ٠ِ ح٧هَ.

  819المادة 

٣ٌٖٔ كَ ح٤ُٜجخص حًٌٍُٔٞس ك٢ حُلخ٫ص حُظ٢ أٗخٍص ا٤ُٜخ حُٔخىس 
 حُٔخروش: 

 آ( ـ اًح ُْ طظو٤ي رٔٞؿزخص حُظؤ٤ْٓ حُوخ٤ٗٞٗش. 
اًح ًخٗض حُـخ٣ش ٖٓ طؤ٤ٜٓٔخ ٓوخُلش ُِوٞح٤ٖٗ أٝ ًخٗض طٔظٜيف ك٢  د( ـ

 حُٞحهغ ٓؼَ ٌٛٙ حُـخ٣خص. 
 ؿـ( ـ اًح هخُلض ح٧كٌخّ حُوخ٤ٗٞٗش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ طلض ١خثَ حُلَ. 

 ى( ـ اًح ًخٗض هي ٝهلض رٔٞؿذ هَحٍ ٓزَّ ُْ طَٔ ػ٤ِٚ هْٔ ٓ٘ٞحص.

  881المادة 

ٝٓ٘ظ٤ٖ ػ٠ِ ح٧ًؼَ، ٝٛٞ ٣ٞؿذ ٝهق  ـ ٣و٠٠ رخُٞهق َٜٗحً ػ٠ِ ح٧هَ 1
أػٔخٍ ح٤ُٜجش ًخكش ٝإٔ طزيٍ ح٫ْٓ ٝحهظِق حُٔي٣َٕٝ أػ٠خء ح٩ىحٍس، ٣ٝلٍٞ 

 ىٕٝ حُظ٘خٍُ ػٖ حُٔلَ ر١َ٘ ح٫كظلخظ رلوٞم حُـ٤َ ١ً ح٤ُ٘ش حُلٔ٘ش. 



ـ ٣ٝٞؿذ حُلَ طٜل٤ش أٓٞحٍ ح٤ُٜجش ح٫ػظزخ٣ٍش، ٣ٝلوي حُٔي٣َٕٝ أٝ أػ٠خء  2
ٗو٤ٜخً ػٖ حُـ٣َٔش، ح٤ِٛ٧ش ُظؤ٤ْٓ ٤ٛجش ٓٔخػِش أٝ ح٩ىحٍس ًَٝ ٓٔئٍٝ 

 اىحٍطٜخ.

  888المادة 

٣ؼخهذ ػ٠ِ ًَ ٓوخُلش ٨ُكٌخّ حُٔخروش رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓظش 
 أَٜٗ ٝرـَحٓش طظَحٝف ر٤ٖ ٓخثش ٝأُق ٤َُس.

  882المادة 

ـ ٣ّٞ حُؼوٞرش أٝ حُظير٤َ ح٫كظَح١ُ أٍرغ ٝػَٕ٘ٝ ٓخػش، ٝحَُٜ٘ ػ٬ػٕٞ  1
، ٝٓخ ؿخُٝ ٜٓ٘خ حَُٜ٘ كٔذ ٖٓ ٣ّٞ ا٠ُ ٓؼِٚ ٝكخهخً ُِظو٣ْٞ ٣ٞٓخً 

 ح٬٤ُٔى١. 

ـ ك٤ٔخ ه٬ حُلخُش حُظ٢ ٣لٌْ رٜخ ػ٠ِ حُٔٞهٞف ُٔيس أٍرغ ٝػ٣َٖ٘  2
 ٓخػش ٣طِن َٓحكٚ هزَ ظ٤َٜس ح٤ُّٞ ح٥هَ.

  883المادة 

ـ ًَ ػوٞرش ٓخٗؼش أٝ ٓو٤يس ُِل٣َش طلٔذ ٖٓ ح٤ُّٞ ح١ٌُ رية ك٤ٚ  1
 ٞؿذ حُلٌْ ح١ٌُ أٛزق ٓزَٓخً. رظ٘ل٤ٌٛخ رٔ

 ـ اًح حؿظٔؼض ػيس ػوٞرخص ٓخٗؼش ُِل٣َش ٗلٌ أٗيٛخ أ٫ًٝ.  2

ـ ٝاًح حؿظٔؼض ػوٞرخص ٓخٗؼش ُِل٣َش ٝػوٞرخص ٓو٤يس ُِل٣َش ٗلٌص ك٢  3
 حُزيء حُؼوٞرخص ح٠ُٝ٧.

  884المادة 

ـ طـ١َ ٓيس حُظـ٣َي حُٔي٢ٗ ٌٓ٘ ح٤ُّٞ ح١ٌُ أٛزق ك٤ٚ حُلٌْ ٓزَٓخً،  1
ٝاًح ًخٕ حُوَحٍ هي ٛيٍ ؿ٤خر٤خً كٔزض ٌٓ٘ طخ٣ٍن ٓل٠َ ح٩ُٜخم ح٧ه٤َ ح١ٌُ 

 . 61طْ ػ٬ًٔ رخُٔخىس حُـ 

ـ إ حُٔ٘غ ٖٓ رؼٞ حُلوٞم حُٔي٤ٗش ح١ٌُ ٣و٠٠ رٚ ػ٠ِ ٝؿٚ اٟخك٢  2
ٗو٠خء ٓيس حُؼوٞرش ح٤ِٛ٧ش حُٔخٗؼش حُٔو٤يس ٣٘لٌ ٌٓ٘ ح 66ٝكخهخً ُِٔخىس حُـ 

 ُِل٣َش.

  885المادة 



ـ ط٘لٌ ك٢ حُلخٍ ٓلخػ٤َ حُلٌْ حُوخ٢ٟ رخُلـِ ك٢ ٓؤٟٝ حكظَح١ُ ىٕٝ  1
ٓخ حُظلخص ا٠ُ أ٣ش ػوٞرش أهَٟ أٝ أ١ طير٤َ حكظَح١ُ آهَ ٣ٔ٘ؼخٕ حُل٣َش أٝ 

 ٣و٤يحٜٗخ. 

خ ػيح حُلـِ ك٢ ٓؤٟٝ ـ إ حُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش حُٔخٗؼش أٝ حُٔو٤يس ٓ 2
 حكظَح١ُ ط٘لٌ رؼي حُؼوٞرخص حُٔخٗؼش ُِل٣َش. 

 ـ ط٘لٌ حُؼوٞرخص حُٔو٤يس ُِل٣َش رؼي حُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش حُٔخٗؼش ُِل٣َش.  3

اًح حؿظٔؼض طيحر٤َ حكظَح٣ُش ٓخٗؼش ُِل٣َش ٝطيحر٤َ حكظَح٣ُش ٓو٤يس ُِل٣َش 
ٟ حكظَح١ُ، حُؼُِش، رية رظ٘ل٤ٌ ح٠ُٝ٧ ػ٠ِ حُظَط٤ذ ح٥ط٢: حُلـِ ك٢ ٓؤٝ

 حُلـِ ك٢ ىحٍ ُِظ٘ـ٤َ. 

ـ ػ٠ِ إٔ ٓلخػ٤َ ح٩هَحؽ ٖٓ حُز٬ى ط٘لٌ ىٕٝ حُظلخص ا٠ُ أ١ طير٤َ  4
 حكظَح١ُ آهَ أٝ أ٣ش ػوٞرش ٓخٗؼش ٖٓ حُلوٞم.

  886المادة 

ـ إ حُٔ٘غ ٖٓ ِٓحُٝش ػَٔ ٖٓ ح٧ػٔخٍ ٝحُٔ٘غ ٖٓ كَٔ ح٬ُٔف  1
ٓيس حُؼوٞرخص ٝحُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش  ٝحٌُلخُش ح٫كظ٤خ٤١ش ط٘لٌ رؼي حٗو٠خء

 حُٔخٗؼش ُِل٣َش. 

ـ أٓخ ٓخثَ حُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش ٝحُؼ٤٘٤ش أٝ حُٔخٗؼش ٖٓ حُلوٞم كظ٘لٌ  2
 ٓلخػ٤ِٜخ ٌٓ٘ ح٤ُّٞ ح١ٌُ أٛزق ك٤ٚ حُلٌْ ٓزَٓخً.

  887المادة 

ـ ٣لٔذ حُظٞه٤ق ح٫كظ٤خ٢١ ىحثٔخً ك٢ ٓيس حُؼوٞرخص حُٔخٗؼش أٝ حُٔو٤يس  1
 . ُِل٣َش

ـ ٣ٝلْٔ ٌٛح حُظٞه٤ق ٖٓ حُـَحٓش رٔويحٍ ٓخ ٣وٍَٙ حُوخ٢ٟ ٝكخهخً ٧كٌخّ  2
٣ٝٔو٢ ٖٓ ٓيس حُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش حُٔخٗؼش ُِل٣َش اًح  64ٝ  62ٝ  54حُٔٞحى 

 ه٠٠ حُوخ٢ٟ َٛحكش ك٢ حُلٌْ.

  888المادة 

ًُٝي رٔٞؿذ  121ـ  111أُـ٤ض طيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٢ حُٔٞحى ٖٓ 
حُٔظ٠ٖٔ هخٕٗٞ  1153/  1/  11حُٜخىٍ ك٢  51حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ حَُّٔٓٞ 

 ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ. 



 51ًٌٝى أُـ٢ هخٕٗٞ ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ حُٜخىٍ رخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 
ٝطيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٤ٚ، ًُٝي رٔٞؿذ هخٕٗٞ ح٧كيحع ٍهْ  1153ُؼخّ 

 .1114/  3/  32طخ٣ٍن  11

  889المادة 

ًُٝي رٔٞؿذ  121ـ  111ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٢ حُٔٞحى ٖٓ أُـ٤ض طيحر٤َ 
حُٔظ٠ٖٔ هخٕٗٞ  1153/  1/  11حُٜخىٍ ك٢  51حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

 ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ. 

 51ًٌٝى أُـ٢ هخٕٗٞ ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ حُٜخىٍ رخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 
يحع ٍهْ ٝطيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٤ٚ، ًُٝي رٔٞؿذ هخٕٗٞ ح٧ك 1153ُؼخّ 

 .1114/  3/  32طخ٣ٍن  11

  821المادة 

ًُٝي رٔٞؿذ  121ـ  111أُـ٤ض طيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٢ حُٔٞحى ٖٓ 
حُٔظ٠ٖٔ هخٕٗٞ  1153/  1/  11حُٜخىٍ ك٢  51حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

 ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ. 

 51ًٌٝى أُـ٢ هخٕٗٞ ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ حُٜخىٍ رخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 
ٝطيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٤ٚ، ًُٝي رٔٞؿذ هخٕٗٞ ح٧كيحع ٍهْ  1153خّ ُؼ

 .1114/  3/  32طخ٣ٍن  11

  828المادة 

ًُٝي رٔٞؿذ  121ـ  111أُـ٤ض طيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٢ حُٔٞحى ٖٓ 
حُٔظ٠ٖٔ هخٕٗٞ  1153/  1/  11حُٜخىٍ ك٢  51حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

 ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ. 

 51ًٌٝى أُـ٢ هخٕٗٞ ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ حُٜخىٍ رخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 
ٝطيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٤ٚ، ًُٝي رٔٞؿذ هخٕٗٞ ح٧كيحع ٍهْ  1153ُؼخّ 

 .1114/  3/  32طخ٣ٍن  11

  822المادة 

ًُٝي رٔٞؿذ  121ـ  111أُـ٤ض طيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٢ حُٔٞحى ٖٓ 
حُٔظ٠ٖٔ هخٕٗٞ  1153/  1/  11حُٜخىٍ ك٢  51حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

 ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ. 



 51ًٌٝى أُـ٢ هخٕٗٞ ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ حُٜخىٍ رخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 
ٝطيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٤ٚ، ًُٝي رٔٞؿذ هخٕٗٞ ح٧كيحع ٍهْ  1153ُؼخّ 

 .1114/  3/  32طخ٣ٍن  11

  823المادة 

ًُٝي رٔٞؿذ  121ـ  111ك٢ حُٔٞحى ٖٓ  أُـ٤ض طيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس
حُٔظ٠ٖٔ هخٕٗٞ  1153/  1/  11حُٜخىٍ ك٢  51حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

 ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ. 

 51ًٌٝى أُـ٢ هخٕٗٞ ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ حُٜخىٍ رخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 
ٝطيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٤ٚ، ًُٝي رٔٞؿذ هخٕٗٞ ح٧كيحع ٍهْ  1153ُؼخّ 

 .1114/  3/  32ن طخ٣ٍ 11

  824المادة 

ًُٝي رٔٞؿذ  121ـ  111أُـ٤ض طيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٢ حُٔٞحى ٖٓ 
حُٔظ٠ٖٔ هخٕٗٞ  1153/  1/  11حُٜخىٍ ك٢  51حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

 ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ. 

 51ًٌٝى أُـ٢ هخٕٗٞ ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ حُٜخىٍ رخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 
ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٤ٚ، ًُٝي رٔٞؿذ هخٕٗٞ ح٧كيحع ٍهْ  ٝطيحر٤َ 1153ُؼخّ 

 .1114/  3/  32طخ٣ٍن  11

  825المادة 

ًُٝي رٔٞؿذ  121ـ  111أُـ٤ض طيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٢ حُٔٞحى ٖٓ 
حُٔظ٠ٖٔ هخٕٗٞ  1153/  1/  11حُٜخىٍ ك٢  51حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

 ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ. 

 51حُـخٗل٤ٖ حُٜخىٍ رخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ ًٌٝى أُـ٢ هخٕٗٞ ح٧كيحع 
ٝطيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٤ٚ، ًُٝي رٔٞؿذ هخٕٗٞ ح٧كيحع ٍهْ  1153ُؼخّ 

 .1114/  3/  32طخ٣ٍن  11

  826المادة 

ًُٝي رٔٞؿذ  121ـ  111أُـ٤ض طيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٢ حُٔٞحى ٖٓ 
حُٔظ٠ٖٔ هخٕٗٞ  1153/  1/  11حُٜخىٍ ك٢  51حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

 ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ. 



 51ًٌٝى أُـ٢ هخٕٗٞ ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ حُٜخىٍ رخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 
ٝطيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٤ٚ، ًُٝي رٔٞؿذ هخٕٗٞ ح٧كيحع ٍهْ  1153ُؼخّ 

 .1114/  3/  32طخ٣ٍن  11

  827المادة 

ًُٝي رٔٞؿذ  121ـ  111أُـ٤ض طيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٢ حُٔٞحى ٖٓ 
حُٔظ٠ٖٔ هخٕٗٞ  1153/  1/  11حُٜخىٍ ك٢  51حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

 ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ. 

 51ًٌٝى أُـ٢ هخٕٗٞ ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ حُٜخىٍ رخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 
ٝطيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٤ٚ، ًُٝي رٔٞؿذ هخٕٗٞ ح٧كيحع ٍهْ  1153ُؼخّ 

 .1114/  3/  32طخ٣ٍن  11

  828 المادة

ًُٝي رٔٞؿذ  121ـ  111أُـ٤ض طيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٢ حُٔٞحى ٖٓ 
حُٔظ٠ٖٔ هخٕٗٞ  1153/  1/  11حُٜخىٍ ك٢  51حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

 ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ. 

 51ًٌٝى أُـ٢ هخٕٗٞ ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ حُٜخىٍ رخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 
ُي رٔٞؿذ هخٕٗٞ ح٧كيحع ٍهْ ٝطيحر٤َ ح٬ٛ٫ف حُٞحٍىس ك٤ٚ، ًٝ 1153ُؼخّ 

 .1114/  3/  32طخ٣ٍن  11

  829المادة 

 ح٩ُِحٓخص حُٔي٤ٗش حُظ٢ ٣ٌٖٔ حُوخ٢ٟ حُـِحث٢ حُو٠خء رٜخ ٢ٛ: 

 أ ـ حَُى. 
 د ـ حُؼطَ ٝح٠ٍَُ. 
 ؿـ ـ حُٜٔخىٍس. 
 ى ـ َٗ٘ حُلٌْ. 

 ٛـ ـ حُ٘لوخص.

  831المادة 

 ـ حَُى ػزخٍس ػٖ اػخىس حُلخٍ ا٠ُ ٓخ ًخٗض ػ٤ِٚ هزَ حُـ٣َٔش.  1

 ـ ًِٔخ ًخٕ حَُى ك٢ ح٧ٓخًٖ ٝؿذ حُلٌْ رٚ ػلٞح.  2

 ـ طـ١َ أكٌخّ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ػ٠ِ ٍى ٓخ ًخٕ ك٢ ك٤خُس حُـ٤َ. 3



  838المادة 

ػ٠ِ حُٔلٌٔش حُـِحث٤ش حُ٘خظَس ك٢ اكيٟ حُـَحثْ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ 
( إٔ طلٌْ ػلٞحً ُٝٞ ه٠ض رخُزَحءس رَى 613ا٠ُ  611ٖٝٓ  615ٝ611حُٔٞحى )

 ؿ٤ٔغ ح٧ٓٞحٍ أٝ حُلوٞم أٝ ح٧ْٜٓ حُٔوظِٔش ا٠ُ ًظِش حُيحث٤ٖ٘.

  832المادة 

ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ ػ٠ِ حُؼطَ  112، 111، 112ـ ط١َٔ أكٌخّ حُٔٞحى  1
 ٝح٠ٍَُ. 

 ـ ٣و٠٠ رخُؼطَ ٝح٠ٍَُ ر٘خء ػ٠ِ ١ِذ ح٫ىػخء حُ٘و٢ٜ.  2

ـ ك٢ كخُش حُزَحءس ٣ٌٖٔ إٔ ٣و٠٠ رخُؼطَ ٝح٠ٍَُ ر٘خء ػ٠ِ ١ِذ  3
حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ أٝ ١ِذ حُل٣َن ح١ٌُ حٓظل٠َ ًٔٔئٍٝ ٓي٢ٗ اًح طز٤ٖ إٔ 

 حُٔيػ٢ حُ٘و٢ٜ طـخُٝ ك٢ ىػٞحٙ.

  833المادة 

ُِوخ٢ٟ إٔ ٣وٍَ إٔ ٓخ ٣لٌْ رٚ ٖٓ حُؼطَ ٝح٠ٍَُ ٖٓ أؿَ ؿ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش 
حُٔٞص أٝ طؼط٤َ ىحثْ ػٖ حُؼَٔ ٣يكغ ىه٬ً ٓيٟ حُل٤خس ا٠ُ أىص ا٠ُ 

 حُٔـ٠٘ ػ٤ِٚ أٝ ا٠ُ ٍٝػظٚ ١ِزٞح ًُي.

  834المادة 

٣ٌٖٔ حُلٌْ رٜخ  61ـ إ ح٤ٗ٧خء حُوخرِش ُِٜٔخىٍس رٔٞؿذ حُٔخىس حُـ  1
ُِٔيػ٢ حُ٘و٢ٜ ر٘خء ػ٠ِ ١ِزٚ، ٖٓ أَٛ ٓخ ٣ظٞؿذ ُٚ ٖٓ ػطَ ٍَٟٝ 

 ٝرٔويحٍٛٔخ. 

ح٢ُ٘ء ح١ٌُ طوٍَ ٜٓخىٍطٚ ُْ ٠٣ز٢ كِِوخ٢ٟ إٔ ٣و٢٠ ـ ر٘خء ـ اًح ًخٕ  2
ػ٠ِ ١ِذ حُٔيػ٢ حُ٘و٢ٜ ـ رظؤى٣ظٚ طلض ١خثَ حُـَحٓش حُظٜي٣ي٣ش 

ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ أٝ إٔ ٣لٌْ ػ٠ِ  214حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس حُـ 
 حُٔـَّ ريكغ ريٍ حُٔؼَ.

  835المادة 

ٗض ِٜٓلظٚ طٞؿذ ـ ٣ٌٖٔ ُِوخ٢ٟ اًح ١ِذ حُٔيػ٢ حُ٘و٢ٜ ًٝخ 1
ًُي إٔ ٣ؤَٓ رَ٘٘ حُلٌْ رَٓظٚ أٝ رَ٘٘ ه٬ٛش ػ٘ٚ ك٢ ؿ٣َيس أٝ ػيس 

 ؿَحثي ػ٠ِ ٗلوش حُٔلٌّٞ ٝػ٤ِٚ. 



ـ ٣ٌٝٔ٘ٚ اًح ١ِذ حُظ٤ٖ٘ ًٝخٗض ِٜٓلظٚ طٞؿذ ًُي إٔ ٣ؤَٓ رَ٘٘  2
كٌْ حُزَحءس ك٢ ح١َُٝ٘ ٗلٜٔخ ػ٠ِ ٗلوش حُٔيػ٢ حُ٘و٢ٜ اًح طز٤ٖ 

 أٗٚ طـخُٝ ك٢ ىػٞحٙ.

  836ة الماد

 حُ٘لوخص ػ٠ِ ػخطن حُل٣َن حُوخَٓ: 

ـ اًح طؼيى حُٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ ٝؿزض حَُّٓٞ ػ٤ِْٜ أهٔخٓخً ٓظٔخ٣ٝش ا٫ إٔ  1
 ٣وٍَ حُوخ٢ٟ ه٬ف ًُي. 

ـ طزو٠ ؿ٤ٔغ حُ٘لوخص حُظ٢ ٫ طل٤ي حُيػٟٞ ػ٠ِ ػخطن ٖٓ ٓززٜخ ىٕٝ  2
 ٓٞحٙ ٝإ ُْ ٣ٌٖ هخَٓحً. 

 ٕ حُظـخٍس حُوخٛش ريػٟٞ ح٩ك٬ّ. ـ ػ٠ِ إٔ ٓخ طويّ ٫ ٣ْٔ أكٌخّ هخٗٞ 3
ػ٠ِ  53ـ ططزن ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش هخػيس حُظو٢٤ٔ حُٞحٍىس ك٢ حُٔخىس  4

 حَُّٓٞ ٝحُ٘لوخص حُل٠خث٤ش. 
ـ ٣لٌْ ربػلخء حُ٘خ٢ً أٝ حُٔيػ٢ ٖٓ حَُّٓٞ ٝحُ٘لوخص اًح ًخٗض  5

حُـ٣َٔش حُظ٢ ٓززض حُظلو٤ن هـي ٝهؼض كؼ٬ً ٌُٖٝ حُظلو٤ن ُْ ٣ظٌٖٔ ٖٓ 
 كخػِٜخ. ٓؼَكش 

ـ ك٢ كخُش ٝكخس حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ ؿ٤زظٚ أٝ هَٜٙ طلَٜ حَُّٓٞ ٝحُ٘لوخص  6
 رٔؼَكش ُٝحٍس حُـٔخ٤ُش ٝكوخً ُوخػيس طل٤َٜ ح٧ٓٞحٍ ح٣َ٤ٓ٧ش.

  837المادة 

ـ إ حُٔيػ٢ حُ٘و٢ٜ ح١ٌُ ٣ٔو٢ ىػٞحٙ ه٬ٍ ػٔخٕ ٝأٍرؼ٤ٖ ٓخػش  1
ظ٢ طَٜف ٌٓ٘ ٖٓ حًظٔخرٚ ٛلش حُٔيػ٢ حُ٘و٢ٜ ٫ ٣ِِّ رخُ٘لوخص حُ

 ار٬ؽ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش ٝحُٔيػ٠ ػ٤ِٚ ٌٛح ح٩ٓوخ١. 

ـ إ ٗلوخص حُظ٢ أٝؿزظٜخ ىػٟٞ كن ٗو٢ٜ طوٍَ ػيّ هزُٜٞخ ٣زو٠  2
 ٜٓ٘خ ػ٠ِ ػخطن حُٔيػ٢ حُ٘و٢ٜ ٓخ ُْ ٣لي حُو٤٠ش.

  838المادة 

 ـ ًَ ؿ٣َٔش طِلن رخُـ٤َ ٍَٟحً ٓخى٣خً ًخٕ أٝ أى٣زخً طِِّ حُلخػَ رخُظؼ٣ٞٞ.  1

ـ طـذ ح٫ُظِحٓخص حُٔي٤ٗش ػ٠ِ كخػَ حُـ٣َٔش ح١ٌُ حٓظلخى ٖٓ أكي  2
 أٓزخد ح٩ػلخء.

  839المادة 

حُٔـٕ٘ٞ أٝ حُوخَٛ ح١ٌُ حٍطٌذ حُـ٣َٔش ىٕٝ ط٤٤ِٔ ٫ ٣ِِّ رخُؼطَ ٝح٠ٍَُ 
ا٫ اًح ُْ ٣ٌٖ ػٔش ٗوٚ طوغ ػ٤ِٚ طزؼش ػِٔٚ أٝ ًخٕ ٌٛح حُ٘وٚ ؿ٤َ 



حػ٤خً ك٢ ًُي كخُش حُل٣َو٤ٖ ػ٠ِ ٓخ ٢ِٓء ك٤ويٍ حُوخ٢ٟ حُؼطَ ٝح٠ٍَُ َٓ
 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ. 165ٍٝى ك٢ حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخىس 

  841المادة 

حُـ٣َٔش حُٔوظَكش ك٢ كخُش ح٫ٟطَحٍ طِِّ ٓي٤ٗخً ٖٓ كِٜض ُٔ٘لؼظٚ رويٍ 
 ح٠ٍَُ ح١ٌُ حطوخٙ.

  848المادة 

 ـ حُظِحّ حَُى ٫ ٣ظـِأ.  1

٧هَٟ رخُظ٠خٖٓ ؿ٤ٔغ ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ ـ ٣ظلَٔ ح٫ُِحٓخص حُٔي٤ٗش ح 2
 كٌْ ػ٤ِْٜ ٖٓ أؿَ ؿ٣َٔش ٝحكيس. 

 ـ ٫ ٣َ٘ٔ حُظ٠خٖٓ حُـَحثْ حُٔظ٬ُٓش ا٫ اًح حهظَكض ُـَٝ ٓ٘ظَى.  3

ـ ٫ٝ ٣َ٘ٔ حُظ٠خٖٓ حُ٘لوخص ٓخ ُْ ٣ٌٖ حُٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ ٖٓ أؿَ  4
ؿ٣َٔش ٝحكيس هي كًٞٔٞح ك٢ حُيػٟٞ ٗلٜٔخ ُِٝوخ٢ٟ ك٢ ًَ كخٍ إٔ 

 ٖ حُظ٠خٖٓ حُٔلٌّٞ ػ٤ِْٜ رخُ٘لوخص.٣ؼل٢ ٓ

  842المادة 

ا٠ُ حُٔلخًٔش ٣ِِٕٝٓٞ « ًَٝٗخص حُظؤ٤ٖٓ»ـ ٣يػ٠ حُٔٔئُٕٝٞ ٓي٤ٗخً  1
ٓظ٠خ٤ٖ٘ٓ ٓغ كخػَ حُـ٣َٔش رخَُىٝى ٝحُ٘لوخص حُٔظٞؿزش ُِيُٝش، ٣ٝلٌْ 

 ػ٤ِْٜ رٔخثَ ح٫ُِحٓخص حُٔي٤ٗش اًح ١ِذ حُٔيػ٢ حُ٘و٢ٜ ًُي. 

ؼخف ٝحُظيح١ٝ ٝحُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش ٝاهخٓش حُٔؼظيٟ ـ ٝطؼظزَ ٜٓخ٣ٍق ح٩ٓ 2
ػ٤ِٚ ك٢ حُٔٔظ٘ل٤خص حُل٤ٌٓٞش ٖٓ حُٜٔخ٣ٍق حُٔظٞؿذ حُلٌْ رٜخ 

 ُِٜٔلش حُيُٝش ػ٠ِ ًَ كخٍ. 

طََٓ ىٝحثَ حُٜلش هخثٔش رخُ٘لوخص اًح ُْ ٣ٌٖ أكي حُطَك٤ٖ هي أِٓلٜخ 
رٜخ ٬ٓٝكوظٜخ  ُيٝحثَ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش. ٝػ٠ِ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش إٔ طظ٠ُٞ ح٫ىػخء

ٝط٘ل٤ٌ حُلٌْ ح١ٌُ ٣ٜيٍ رٜخ ًٔخ ط٘لٌ أكٌخّ ٗلوخص حُـَحثْ ٍّٝٓٞ 
 حُٔلخًٔش.

  843المادة 

ُٔلٌٔش حُـ٘ق ُٝٔلٌٔش ح٫ٓظج٘خف حُـِحث٤ش ػ٘يٓخ ط٘ظَحٕ ك٢ اكيٟ 
حُـ٘ق حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ك٢ِٜ حُظو٤ِي ٝح٩ك٬ّ، ُٝٔلٌٔش حُـ٘خ٣خص 

ْ ػ٠ِ حُظ٤ٖ٘ أٝ حُٔظْٜ ػ٘ي ه٠خثٜخ حُ٘خظَس ك٢ أ٣ش ؿ٣َٔش ًخٗض إٔ طلٌ



رخُزَحءس رـ٤ٔغ ح٫ُِحٓخص حُٔي٤ٗش حُظ٢ ٣طِزٜخ حُل٣َن حُٔظ٠ٍَ اًح ًخٕ حُلؼَ 
 ٣ئُق ػ٬ًٔ ؿ٤َ َٓ٘ٝع.

  844المادة 

اًح حؿظٔؼض حُـَحٓش ٝح٩ُِحٓخص حُٔي٤ٗش ًٝخٗض أ٬ٓى حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ؿ٤َ 
 خ٢ُ: ٝحك٤ش ؿَٟ ط٣ُٞغ حُٔخٍ حُٔلَٜ ٝكوخً ُِظَط٤ذ حُظ

 أ ـ ح٩ُِحٓخص حُٔي٤ٗش حُٔلٌّٞ رٜخ ُِٜٔلش حُل٣َن حُٔظ٠ٍَ. 
 د ـ حُ٘لوخص حُٔظٞؿزش ُِيُٝش. 

 ؽ ـ حُـَحٓش.

  845المادة 

٣ٌٖٔ أىحء حُؼطَ ٝح٠ٍَُ ٝحُ٘لوخص أهٔخ١خً ٝكخهخً ٧كٌخّ حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٖٓ 
 ٖٓ حُوخٕٗٞ حُٔي٢ٗ. 344حُٔخىس 

  846المادة 

حُظ٘ل١ٌ٤ ٝكوخً ُوخٕٗٞ أٍٛٞ حُٔلخًٔخص ُِو٠خ٣خ  ٣ٌٖٔ حُِـٞء ا٠ُ حُلزْ
 حُٔي٤ٗش ًُٝي ُظ٘ل٤ٌ ح٩ُِحٓخص حُٔي٤ٗش رخٓظؼ٘خء حَُى َٝٗ٘ حُلٌْ. 
ٝك٢ كخُش حُلٌْ رخُظ٠خٖٓ ٫ ٣ـُٞ كزْ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ا٫ ػٖ حُـِء ح١ٌُ 

 ٤ٜ٣زٚ. 
٫ ٣ِـؤ ا٠ُ حُلزْ حُظ٘ل١ٌ٤ ١ٞحٍ ٓيس حُظـَرش ك٢ ٝهق حُظ٘ل٤ٌ ٝٝهق 

 حُ٘خكٌ. حُلٌْ 
 ٣ٞهق حُٔلزٕٞٓٞ كزٔخً ط٘ل٣ٌ٤خً ك٢ أٌٓ٘ش هخٛش.

  847المادة 

إ ح٧ٓزخد حُظ٢ طٔو٢ ح٧كٌخّ حُـِحث٤ش أٝ طٔ٘غ أٝ طؼِن ط٘ل٤ٌٛخ ٢ٛ 
 حُظخ٤ُش: 

 ـ ٝكخس حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ.  1
 ـ حُؼلٞ حُؼخّ.  2
 ـ حُؼلٞ حُوخٙ.  3
 ـ ٛلق حُل٣َن حُٔظ٠ٍَ.  4
 ـ اػخىس ح٫ػظزخٍ.  5
 ـ حُظوخىّ.  6
 ـ ٝهق حُظ٘ل٤ٌ.  1
 ـ ٝهق حُلٌْ حُ٘خكٌ. 1



  848المادة 

إ ح٧ٓزخد حُظ٢ طٔو٢ ح٧كٌخّ حُـِحث٤ش أٝ طٔ٘غ ط٘ل٤ٌٛخ أٝ طؼِوٚ ٫ 
ٓلؼٍٞ ُٜخ ػ٠ِ ح٫ُِحٓخص حُٔي٤ٗش حُظ٢ طزو٠ هخٟؼش ٧كٌخّ حُوخٕٗٞ 

 حُٔي٢ٗ.

  849المادة 

 س حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ. ـ طٍِٝ ؿ٤ٔغ ٗظخثؾ حُلٌْ حُـِحث٤ش رٞكخ 1

ـ ٌُٖٝ ٫ ٓلؼٍٞ ُِٞكخس ػ٠ِ حُٜٔخىٍس حُ٘و٤ٜش اًح ًخٗض ح٤ٗ٧خء  2
حُٜٔخىٍس هي كٌْ رٜخ ُِٔيػ٢ حُ٘و٢ٜ ٫ٝ ػ٠ِ حُٜٔخىٍس حُؼ٤٘٤ش ٫ٝ 

 . 124ػ٠ِ اهلخٍ حُٔلَ ػ٬ًٔ رخُٔخىس حُـ 

ـ ٝطلٍٞ حُٞكخس ىٕٝ حٓظ٤لخء حُـَحٓخص َٝٗ٘ ٝاُٜخم حُلٌْ حُٔو٢٠  3
 .61ٝ61ُِٔخىط٤ٖ حُـ  رٜٔخ ٝكخهخً 

  851المادة 

 ـ ٣ٜيٍ حُؼلٞ حُؼخّ ػٖ حُِٔطش حُظ٣َ٘ؼ٤ش.  1

 ـ ٝٛٞ ٣ٔو٢ ًَ ػوٞرش أ٤ِٛش ًخٗض أٝ كَػ٤ش أٝ اٟخك٤ش.  2

ـ ٌُٝ٘ٚ ٫ ٣َ٘ٔ حُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش ٝحُظيحر٤َ ح٬ٛ٩ك٤ش ا٫ اًح ٗٚ هخٕٗٞ  3
 حُؼلٞ َٛحكش ػ٠ِ ًُي. 

 .61خس ٝح٤ٗ٧خء حُٜٔخىٍس رٔوظ٠٠ حُٔخىس حُـ ـ ٫ طَى حُـَحٓخص حُٔٔظٞك 4

  858المادة 

 ـ ٣ٔ٘ق حُؼلٞ حُوخٙ ٍث٤ْ حُيُٝش رؼي حٓظط٬ع ٍأ١ ُـ٘ش حُؼلٞ.  1

 ـ ٫ ٣ٌٖٔ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ إٔ ٣َكٞ ح٫ٓظلخىس ٖٓ حُؼلٞ.  2

ـ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ حُؼلٞ ٤١َٗخً ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣٘خ١ رؤكي ح٫ُظِحٓخص حُٔؼ٤٘ش  3
 رؤًؼَ.  أٝ 161ك٢ حُٔخىس 

ـ اًح ًخٕ حُلؼَ حُٔوظَف ؿ٘خ٣ش ٝؿذ حُظؼ٣ٞٞ ػ٠ِ حُٔيػ٢ حُ٘و٢ٜ  4
 ك٢ ِٜٓش أهٜخٛخ ػ٬ع ٓ٘ٞحص. 161رٔوظ٠٠ حُلوَس حُؼخُؼش ٖٓ حُٔخىس 

  852المادة 



 ـ حُؼلٞ حُوخٙ ٗو٢ٜ.  1

ـ ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٌٕٞ ربريحٍ حُؼوٞرش أٝ ربٓوخ١ ٓيس حُؼوٞرش أٝ حُظير٤َ  2
 خ ٤ًِخً أٝ ؿِث٤خً. ح٫كظَح١ُ أٝ رظول٠٤ٜ

ـ ٫ٝ ٣َ٘ٔ حُؼلٞ حُؼوٞرخص حُلَػ٤ش أٝ ح٩ٟخك٤ش ٝحُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش  3
حُٔو٠٠ رٜخ رخ٩ٟخكش ا٠ُ ػوٞرش أ٤ِٛش ا٫ رٔٞؿذ ٗٚ ٣َٛق ك٢ 

 حَُّٔٓٞ ح١ٌُ ٣ٔ٘لٚ.

  853المادة 

 ـ ٫ ٣٘خٍ حُؼلٞ ٖٓ ُْ ٣ٌٖ هي كٌْ ػ٤ِٚ كٌٔخً ٓزَٓخً.  1

 ٌ ٝٝهق حُلٌْ حُ٘خكٌ ىٕٝ ٤َٗ حُؼلٞ.ـ ٫ ٣لٍٞ ٝهض حُظ٘ل٤ 2

  854المادة 

 ـ آوخ١ حُؼوٞرش أٝ حُظير٤َ ح٫كظَح١ُ ٣ؼخىٍ حُظ٘ل٤ٌ.  1

ـ ٝػ٠ِ ًُي ٣ٔظَٔ ٓلؼٍٞ حُؼوٞرش حُٔٔوطش أٝ حُٔٔظزيُش ُظطز٤ن  2
ح٧كٌخّ حُٔظؼِوش رٞهق حُظ٘ل٤ٌ ٝٝهق حُلٌْ حُ٘خكٌ ٝاػخىس ح٫ػظزخٍ ٝحُظٌَحٍ 

 ٝحػظ٤خى ح٩ؿَحّ.

  855المادة 

٣لوي ٓ٘لش حُؼلٞ ًَ ٓلٌّٞ ػ٤ِٚ أهيّ ػخ٤ٗش ػ٠ِ حٍطٌخد ؿ٣َٔش طؼَٟٚ 
ُؼوٞرخص حُظٌَحٍ أٝ ػزض ػ٤ِٚ رلٌْ ه٠خث٢ أٗٚ أهَ رؤكي حُٞحؿزخص حُظ٢ 

 .151طلَٟٜخ حُٔخىس حُـ 

  856المادة 

ـ إ ٛلق حُٔـ٠٘ ػ٤ِٚ ك٢ ح٧كٞحٍ حُظ٢ ٣ؼِن ك٤ٜخ حُوخٕٗٞ اهخٓش  1
٠ِ طوي٣ْ حٌُٟ٘ٞ أٝ حُيػٟٞ حُ٘و٤ٜش ٣ٔو٢ ىػٟٞ حُيػٟٞ حُؼخٓش ػ

 حُلن حُؼخّ ٣ٝٞهق ط٘ل٤ٌ حُؼوٞرخص ا٫ اًح ٗٚ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ه٬ف ًُي. 

ـ ػ٠ِ إٔ حُؼوٞرخص حُٔلٌّٞ رٜخ رلٌْ ٌٓظٔذ هٞس حُو٤٠ش حُٔو٤٠ش  2
هزَ حُٜلق طظَ طلٔذ كـ٢ ططز٤ن ح٧كٌخّ حُٔظؼِوش رٞهق حُظ٘ل٤ٌ ٝٝهق 

 ح٫ػظزخٍ ٝحُظٌَحٍ ٝحػظ٤خى ح٩ؿَحّ. حُلٌْ حُ٘خكٌ ٝاػخىس 

 ـ ٫ ٓلؼٍٞ ُِٜلق ػ٠ِ حُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش ٝحُظيحر٤َ ح٬ٛ٩ك٤ش. 3

  857المادة 



ـ ٣ٌٖٔ حٓظ٘ظخؽ حُٜلق ٖٓ ًَ ػَٔ ٣يٍ ػ٠ِ ػلٞ حُٔـ٠٘ ػ٤ِٚ أٝ  1
 ػ٠ِ طٜخُق حُٔظيحػ٤ٖ. 

 ـ حُٜلق ٫ ٣٘وٞ ٫ٝ ٣ؼِن ػ٠ِ ١َٗ.  2

 ػ٤ِْٜ ٣َ٘ٔ ح٥ه٣َٖ.  ـ حُٜلق ػٖ أكي حُٔلٌّٞ 3

 ـ ٫ ٣ؼظزَ حُٜلق اًح طؼيى حُٔيػٕٞ حُ٘و٤ٜٕٞ ٓخ ُْ ٣ٜيٍ ػْٜ٘ ؿ٤ٔؼخً. 4

  858المادة 

ًَ ٓلٌّٞ ػ٤ِٚ رؼوٞرش ؿ٘خث٤ش أٝ ؿ٘ل٤ش ٣ٌٖٔ ٓ٘لٚ اػخىس ح٫ػظزخٍ روَحٍ 
 ه٠خث٢ اًح ٝك٠ حَُ٘حث٢ حُظخ٤ُش: 

ص ك٢ آ ـ إٔ ٣ٌٕٞ هي حٗو٠٠ ٓزغ ٓ٘ٞحص ك٢ حُـ٘خ٣ش ٝػ٬ع ٓ٘ٞح
حُـ٘لش ػ٠ِ ط٘ل٤ٌ حُؼوٞرش ك٤ٚ ٝٓخ هي ٬٣ُٜٓخ ك٢ طير٤َ حكظَح١ُ ٓخٗغ 

 ُِل٣َش أٝ ػ٠ِ ٓو١ٜٞخ ػ٘ٚ رخُظوخىّ. 

اًح ًخٗض حُؼوٞرش حُٔو٠٠ رٜخ ٢ٛ حُظـ٣َي حُٔي٢ٗ طـ١َ حُٔيس ٌٓ٘ ح٤ُّٞ 
ح١ٌُ أٛزق ك٤ٚ حُوَحٍ ٓزَٓخً ٝػ٘ي حُلٌْ رخُلزْ ح٩ٟخك٢ ٌٓ٘ حٗو٠خء أؿَ 

 ٌٛٙ حُؼوٞرش. 

اًح ًخٗض حُؼوٞرش حُٔو٠٠ رٜخ ٢ٛ حُـَحٓش طـ١َ حُٔيس ٌٓ٘ ٣ّٞ ح٧ىحء أٝ 
 حٗو٠خء أؿَ حُلزْ حُٔٔظزيٍ. 

اًح ًخٕ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٌٍَٓحً رخُٔؼ٠٘ حُوخ٢ٗٞٗ أٝ ٓزن ُٚ إٔ ٓ٘ق اػخىس 
 ح٫ػظزخٍ ٟٞػلض حُٔيس. 

 د ـ أ٫ ٣ٌٕٞ ٛيٍ رلوٚ كٌْ ٫كن رؼوٞرش ؿ٘خث٤ش أٝ ؿ٘ل٤ش. 

 ربكيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ ٣وطغ ٣َٓخٕ حُٔيس. ًَ كٌْ ٫كن 

ؿـ ـ إٔ طٌٕٞ ح٩ُِحٓخص حُٔي٤ٗش حُظ٢ ٣٘ط١ٞ ػ٤ِٜخ حُلٌْ هي ٗلٌص أٝ 
أٓوطض أٝ ؿَٟ ػ٤ِٜخ حُظوخىّ أٝ إٔ ٣ؼزض حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ أٗٚ ًخٕ ك٢ كخُش 

 ُْ ٣ظٌٖٔ ٓؼٜخ ٖٓ حُو٤خّ رظِي ح٩ُِحٓخص. 

ثيس ٝٗلوخص أٝ أٗٚ أػل٢ ػ٠ِ حُٔلِْ إٔ ٣ؼزض أٗٚ ه٠٠ حُي٣ٖ أ٬ًٛ ٝكخ
 .ٚ٘ٓ 

ى ـ إٔ ٣ظز٤ٖ ٖٓ ٓـ٬ص حُٔـٖ ٖٝٓ حُظلو٤ن ػٖ ٤َٓس حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ 
 رؼي ح٩كَحؽ ػ٘ٚ أٗٚ ِٛق كؼ٬ً.

  859المادة 



ـ ًَ ٓلٌّٞ ػ٤ِٚ رؼوٞرش ؿ٘ل٤ش ٓخٗؼش أٝ ٓو٤يس ُِل٣َش ٣ؼخى حػظزخٍٙ  1
ٚ رلٌْ كٌٔخً اًح ُْ ٣وٞ ػ٤ِٚ ك٢ ه٬ٍ ٓزغ ٓ٘ٞحص ٌٓ٘ حٗو٠خء ػوٞرظ

 آهَ رخُلزْ أٝ رخ٩هخٓش حُـز٣َش أٝ رؼوٞرش أٗي. 

ـ ًَ ٓلٌّٞ ػ٤ِٚ رخُـَحٓش حُـ٘ل٤ش ٣ؼخى حػظزخٍٙ كٌٔخً اًح ُْ ٣وٞ ػ٤ِٚ  2
رلٌْ آهَ رخُـَحٓش حُـ٘ل٤ش أٝ رؼوٞرش أٗي ك٢ ه٬ٍ هْٔ ٓ٘ٞحص ٌٓ٘ 

 ح٧ىحء أٝ حٗظٜخء ٓيس حُلزْ حُٔٔظزيٍ.

  861المادة 

ـ اػخىس ح٫ػظزخٍ طزطَ ُِٔٔظوزَ ٓلخػ٤َ ؿ٤ٔغ ح٧كٌخّ حُٜخىٍس ٝطٔو٢  1
حُؼوٞرخص حُلَػ٤ش أٝ ح٩ٟخك٤ش ٝحُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش ٝٓخ ٗـْ ػٜ٘خ ٖٓ كويحٕ 

 أ٤ِٛش. 

ـ ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ طلٔذ ح٧كٌخّ حًٌٍُٔٞس ك٤ٔخ رؼي ُِظٌَحٍ ٫ٝػظ٤خى  2
 ح٩ؿَحّ أٝ إٔ طلٍٞ ىٕٝ ٝهق حُظ٘ل٤ٌ.

  868المادة 

 ـ حُظوخىّ ٣لٍٞ ىٕٝ ط٘ل٤ٌ حُؼوٞرخص ٝطيحر٤َ ح٫كظَحُ.  1

ـ ػ٠ِ إٔ حُظوخىّ ٫ ١َٔ٣ ػ٠ِ حُؼوٞرخص ٝحُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش حُٔخٗؼش  2
 ٖٓ حُلوٞم أٝ ػ٠ِ ٓ٘غ ح٩هخٓش ٝحُٜٔخىٍس حُؼ٤٘٤ش.

  862المادة 

ـ ٓيس حُظوخىّ ػ٠ِ ػوٞرش ح٩ػيحّ ٝحُؼوٞرخص حُـ٘خث٤ش حُٔئريس هْٔ  1
 َٕ٘ٝ ٓ٘ش. ٝػ

ـ ٓيس حُظوخىّ ػ٠ِ حُؼوٞرخص حُـ٘خث٤ش حُٔٞهظش ٟؼق ٓيس حُؼوٞرش حُظ٢  2
كٌٔض رٜخ حُٔلٌٔش ػ٠ِ إٔ ٫ طظـخُٝ ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش أٝ ط٘وٚ ػٖ ػَ٘ 

 ٓ٘ٞحص. 

 ـ ٓيس حُظوخىّ ػ٠ِ أ٣ش ػوٞرش ؿ٘خث٤ش أهَٟ ػَ٘ ٓ٘ٞحص.  3

ِٔٚ حُٔلٌّٞ ـ ٣ـ١َ حُظوخىّ ٖٓ طخ٣ٍن حُلٌْ اًح ٛيٍ ؿ٤خر٤خً ٖٝٓ ٣ّٞ ط 4
 ػ٤ِٚ ٖٓ حُظ٘ل٤ٌ اًح ًخٕ حُلٌْ ٝؿخ٤ٛخً. 

اًح طِٔٚ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ط٘ل٤ٌ ػوٞرش ٓخٗؼش أٝ ٓو٤يس ُِل٣َش أٓو٢ 
 ٜٗق ٓيس حُؼوٞرش حُظ٢ ٗلٌص ك٤ٚ ٖٓ ٓيس حُظوخىّ.

  863المادة 



ـ ٓيس حُظوخىّ ػ٠ِ حُؼوٞرخص حُـ٘ل٤ش ٟؼق ٓيس حُؼوٞرش حُظ٢ كٌٔض  1
 ٌٖ إٔ طظـخُٝ ػَ٘ ٓ٘ٞحص ٝط٘وٚ ػٖ هْٔ ٓ٘ٞحص. رٜخ حُٔلٌٔش ٫ٝ ٣ٔ

 ـ ٓيس حُظوخىّ ػ٠ِ أ٣ش ػوٞرش ؿ٘ل٤ش أهَٟ هْٔ ٓ٘ٞحص.  2

 ـ طـ١َ ٓيس حُظوخىّ:  3

ك٢ حُلٌْ حُٞؿخ٢ٛ ٖٓ طخ٣ٍن ٛيٍٝٙ اًح ًخٕ ك٢ حُيٍؿش ح٧ه٤َس، ٖٝٓ 
 طخ٣ٍن حٗزَحٓٚ اًح ًخٕ ك٢ حُيٍؿش ح٠ُٝ٧. 

ٌّٞ ػ٤ِٚ رٌحطٚ أٝ ك٢ ٓلَ اهخٓظٚ. ٝك٢ حُلٌْ حُـ٤خر٢ ٌٓ٘ طز٤ِؾ حُٔل
ٝاًح ًخٕ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٓٞهٞكخً كٖٔ ٣ّٞ طلِظٚ ٖٓ حُظ٘ل٤ٌ، ٝك٢ ٌٛٙ حُلخُش 

 ٣ٔو٢ ٜٗق ٓيس حُؼوٞرش حُظ٢ ٗلٌص ك٤ٚ ٖٓ ٓيس حُظوخىّ.

  864المادة 

ٓيس حُظوخىّ ػ٠ِ ػوٞرخص حُٔوخُلخص ٓ٘ظخٕ طزيإٓ ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ًًَ ك٢ 
 حُٔخىس حُٔخروش.

  865المادة 

 ـ ٓيس حُظوخىّ ػ٠ِ حُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش ػ٬ع ٓ٘ٞحص.  1

ـ ٫ ٣زيأ حُظوخىّ ا٫ ٌٓ٘ ح٤ُّٞ ح١ٌُ أٛزق ك٤ٚ حُظير٤َ ح٫كظَح١ُ ٗخكٌحً  2
أٝ رؼي طوخىّ حُؼوٞرش حُظ٢ ط٬ُّ ٌٛح  116ٝ حُـ  115ػ٬ًٔ رخُٔخىط٤ٖ حُـ 

ٔخ طويّ حُظير٤َ ر١َ٘ إٔ ٫ ٣ٜيٍ ػٖ حُوخ٢ٟ هزَ حٗو٠خء ٓزغ ٓ٘ٞحص ً
هَحٍ ٣ؼزض إٔ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٫ ٣ِحٍ هطَحً ػ٠ِ ح٬ُٔٓش حُؼخٓش، كل٢ ٌٛٙ 

 حُلخُش ٣ؤَٓ رؤٕ ٣ٜخٍ ا٠ُ ط٘ل٤ٌ حُظير٤َ ح٫كظَح١ُ.

  866المادة 

٫ ٣٘لٌ أ١ طير٤َ ا٬ٛك٢ أؿلَ ط٘ل٤ٌٙ ٓ٘ش ًخِٓش ا٫ روَحٍ ٣ٜيٍ ػٖ 
 ٓلٌٔش ح٧كيحع ر٘خء ػ٠ِ ١ِذ ح٤ُ٘خرش حُؼخٓش.

  867المادة 

 ـ ٣لٔذ حُظوخىّ ٖٓ ٣ّٞ ا٠ُ ٓؼِٚ ٖٓ ىٕٝ ح٤ُّٞ ح٧ٍٝ.  1
ـ ٣ٞهق حُظوخىّ ًَ كخثَ هخ٢ٗٞٗ أٝ ٓخى١ كخٍ ىٕٝ ط٘ل٤ٌ حُؼوٞرش أٝ  2

 حُظير٤َ ُْٝ ٣٘٘ؤ ػٖ اٍحىس حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ. 
 ـ ٣ٝوطغ حُظوخىّ:  3



 آ( ـ ك٠ٍٞ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ أ١ ػَٔ طـ٣َٚ حُِٔطش رـ٤ش حُظ٘ل٤ٌ. 
حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ؿ٣َٔش أهَٟ ٓؼخىُش ُِـ٣َٔش حُظ٢ أٝؿزض د( ـ حٍطٌخد 

 حُؼوٞرش أٝ حُظير٤َ أٝ ؿ٣َٔش أْٛ. 

ػ٠ِ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ططٍٞ ٓيس حُظوخىّ ك٢ ًَ كخٍ ا٠ُ أًؼَ ٖٓ 
 ٟؼل٤ٜخ.

  868المادة 

ـ ُِوخ٢ٟ ػ٘ي حُو٠خء رؼوٞرش ؿ٘ل٤ش أٝ طٌي٣َ٣ش إٔ ٣ؤَٓ رٞهق ط٘ل٤ٌٛخ  1
 لٌّٞ ػ٤ِٚ رؼوٞرش ٖٓ ٗٞػٜخ أٝ أٗي. اًح ُْ ٣ٔزن إٔ ه٢٠ ػ٠ِ حُٔ

ـ ٫ ٣ٔ٘ق حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٝهق حُظ٘ل٤ٌ اًح ُْ ٣ٌٖ ُٚ ك٢ ٣ٍٞٓش ٓلَ  2
 اهخٓش كو٤و٢ أٝ اًح طوٍَ ١َىٙ ه٠خث٤خً أٝ اىح٣ٍخً. 

ـ ٫ ٣ؼِن ٝهق حُظ٘ل٤ٌ ط٘ل٤ٌ حُؼوٞرخص ح٩ٟخك٤ش أٝ حُلَػ٤ش أٝ طيحر٤َ  3
 ح٫كظَحُ.

  869المادة 

 ٝهق حُظ٘ل٤ٌ رٞحؿذ أٝ أًؼَ ٖٓ حُٞحؿزخص ح٥ط٤ش: ُِوخ٢ٟ إٔ ٢٤٘٣ 

 ـ إٔ ٣ويّ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ًلخُش حكظ٤خ٤١ش.  1
 ـ إٔ ٣و٠غ َُِػخ٣ش.  2
ـ إٔ ٣لَٜ حُٔيػ٢ حُ٘و٢ٜ ػ٠ِ طؼ٠٣ٞٚ ًِٚ أٝ رؼ٠ٚ ك٢ ٓيس ٫  3

 طظـخُٝ حُٔ٘ظ٤ٖ ك٢ حُـ٘لش أٝ حُٔظش أَٜٗ ك٢ حُٔوخُلش.

  871المادة 

ًَ ٗوٚ أهيّ ك٢ ٓيس هْٔ ٓ٘ٞحص أٝ  ٣لوي ٓ٘لش ٝهق حُظ٘ل٤ٌ
ٓ٘ظ٤ٖ كٔزٔخ ٣ٌٕٞ هي كٌْ ػ٤ِٚ رؼوٞرش ؿ٘ل٤ش أٝ طٌي٣َ٣ش ػ٠ِ حٍطٌخد 
ؿ٣َٔش أهَٟ ٣و٠٠ ػ٤ِٚ ٖٓ أؿِٜخ رؼوٞرش ٖٓ حُ٘ٞع ٗلٔٚ أٝ رؼوٞرش أٗي 
أٝ ػزض ػ٤ِٚ رلٌْ أٗٚ هَم حُٞحؿزخص حُظ٢ كَٟٜخ حُوخ٢ٟ رٔوظ٠٠ حُٔخىس 

 حُٔخروش.

  878المادة 

ُْ ٣٘وٞ ٝهق حُظ٘ل٤ٌ ػيَّ حُلٌْ ػ٘ي حٗو٠خء ٓيس حُظـَرش ٫ؿ٤خً، ٫ٝ  اًح -1
٣زو٠ ٓلؼٍٞ ُِؼوٞرخص ح٩ٟخك٤ش ٝحُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش ٓخ ه٬ حُلـِ ك٢ ٓؤٟٝ 

 124حكظَح١ُ ٝحُٜٔخىٍس حُؼ٤٘٤ش ٝاهلخٍ حُٔلَ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخىس / 
 . / 



خء ٓيس حُظـَرش اًح ًخٗض ـ ػ٠ِ إٔ ٝهق حُظ٘ل٤ٌ ٣ٌٖٔ ٗو٠ٚ ُٝٞ رؼي حٗو٠ 2
هي رَٞٗص ىػٟٞ حُ٘وٞ أٝ ٬ٓكوش حُـ٣َٔش حُـي٣يس هزَ حٗو٠خء حُٔيس 

 حًٌٍُٔٞس. 

  872المادة 

ـ ُِوخ٢ٟ إٔ ٣لَؽ ػٖ ًَ ٓلٌّٞ ػ٤ِٚ رؼوٞرش ٓخٗؼش أٝ ٓو٤يس ُِل٣َش،  1
ؿ٘خث٤ش ًخٗض أٝ ؿ٘ل٤ش، رؼي إٔ ٣٘لٌ ػ٬ػش أٍرخع ػوٞرظٚ اًح ػزض ُٚ أٗٚ ِٛق 

 كؼ٬ً. 

 ـ ػ٠ِ إٔ حُؼوٞرش حُٔ٘لٌس ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ط٘وٚ ػٖ طٔؼش أَٜٗ.  2

ـ اًح ًخٕ حُلٌْ ٓئريحً أٌٖٓ ح٩كَحؽ ػٖ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ رؼي ٓـ٘ٚ  3
 ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش.

  873المادة 

ـ إ ٝهق حُلٌْ حُ٘خكٌ ٫ ٣ٌٖٔ ٓ٘لٚ اًح ًخٕ ػٔش طير٤َ حكظَح١ُ ٓخٗغ  1
ٓيس ػوٞرظٚ. ٫ٝ طؤػ٤َ ُٚ ك٢  ُِل٣َش ٣ـذ ط٘ل٤ٌٙ رخُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ رؼي حٗو٠خء

 حُؼوٞرخص حُلَػ٤ش ٝح٩ٟخك٤ش. 

ـ ٣زو٠ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٝرخ٫ػظوخٍ ك٢ كخُش حُلـَ  2
 حُوخ٢ٗٞٗ كظ٠ حٗو٠خء ػوٞرظٚ ا٫ إٔ ٣وٍَ حُوخ٢ٟ ه٬ف ًُي.

  874المادة 

اً ريص ػ٠ِ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ى٫ثَ أ٤ًيس ػ٠ِ حثظ٬كٚ ٓغ حُٔـظٔغ أٌٖٓ 
وخ٢ٟ إٔ ٣ؼِن ط٘ل٤ٌ حُؼُِش ٝحُٟٞغ ك٢ ىحٍ ُِظ٘ـ٤َ ٝحُٔ٘غ ٖٓ ح٩هخٓش حُ

ٝحُل٣َش حَُٔحهزش رؼي ٓيس طـَرش طؼخىٍ ٜٗق ٓيس حُظير٤َ حُٔو٢٠ رٚ، ػ٠ِ 
 إٔ ٫ ط٘وٚ ٌٛٙ حُٔيس ػٖ كي حُظير٤َ ح٧ى٠ٗ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ هخٗٞٗخً.

  875المادة 

كظَح١ُ حُٔخٗغ ُِل٣َش ـ ٣ٌٖٔ اٗخ١ش ٝهق حُلٌْ حُ٘خكٌ أٝ حُظير٤َ ح٫ 1
ربه٠خع حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ُِل٣َش حَُٔحهزش ١ٞحٍ ٓيس حُظـَرش اًح ُْ ٣ٌٖ حُلٌْ 

 ػ٤ِٚ هي ه٠٠ رٌٜح حُظير٤َ. 

ـ ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣٘ظ١َ ك٤ٚ ه٠خء ٝحؿذ أٝ أًؼَ ٖٓ حُٞحؿزخص حُٜٔ٘ٞٙ  2
 . 161ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 



إ حُِٜٔش حُوٜٟٞ حُظ٢ ٣ـذ إٔ ٣ؼٞٝ ك٢ أػ٘خثٜخ ػ٠ِ حُٔيػ٢ 
حُ٘و٢ٜ ٢ٛ ك٢ حُـ٘خ٣ش ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٣ٝـذ إٔ ٫ طظـخُٝ حُِٜٔش ك٢ أ١ 

 كخٍ حُٔيس حُزخه٤ش ٖٓ حُؼوٞرش أٝ حُظير٤َ ح٫كظَح١ُ حُٔؼِو٤ٖ.

  876المادة 

٤ٚ هزَ ٣ؼخى ا٠ُ ط٘ل٤ٌ حُؼوٞرش أٝ حُظير٤َ ح٫كظَح١ُ اًح حٍطٌذ حُٔلٌّٞ ػِ
حٗو٠خء أؿِٜٔخ ؿ٣َٔش أهَٟ أٝؿزض حُلٌْ ػ٤ِٚ رؼوٞرش ؿ٘خث٤ش أٝ ؿ٘ل٤ش أٝ 
ػزض رلٌْ أٗٚ هَم حُل٣َش حَُٔحهزش أٝ هخُق أكيحً حُٞحؿزخص حُٔلَٟٝش 

 رٔوظ٠٠ حُٔخىس حُٔخروش.

  877المادة 

ـ اًح ُْ ٣٘وٞ ٝهق حُلٌْ حُ٘خكٌ ػيص حُؼوٞرش أٝ حُظير٤َ ح٫كظَح١ُ  1
 ٠خء أؿِٜٔخ. ٓ٘ل٣ٌٖ ػ٘ي حٗو

ـ ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ حُلٌْ ر٘و٠ٚ رؼي حٗو٠خء ٓيس حُؼوٞرش أٝ حُظير٤َ  2
ح٫كظَح١ُ اًح ًخٗض هي رَٞٗص ٬ٓكوش حُـ٣َٔش حُـي٣يس أٝ ىػٟٞ حُ٘وٞ 

 هزَ حٗو٠خء حُٔيس حًٌٍُٔٞس.

  878المادة 

ـ طٌٕٞ حُـ٣َٔش ؿ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش ٓوخُلش كٔزٔخ ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ رؼوٞرش  1
 ل٤ش أٝ طٌي٣َ٣ش. ؿ٘خث٤ش أٝ ؿ٘

ـ ٣ؼظزَ ك٢ حُٞٛق حُوخ٢ٗٞٗ حُلي ح٧ػ٠ِ ُِؼوٞرش ح٧ٗي حُٜٔ٘ٞٙ  2
 ػ٤ِٜخ هخٗٞٗخً.

  879المادة 

٫ ٣ظـ٤َ حُٞٛق حُوخ٢ٗٞٗ اًح أريُض ٖٓ حُؼوٞرش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ػوٞرش 
 أهق ػ٘ي ح٧هٌ رخ٧ٓزخد حُٔوللش.

  881المادة 

ك٢ حُلٌْ ػ٠ِ إٔ ٣لٌْ  ـ اًح ًخٕ ُِؼوَ ػيس أٝٛخف، ًًَص ؿ٤ٔؼخً  1
 حُوخ٢ٟ رخُؼوٞرش ح٧ٗي. 

ـ ػ٠ِ أٗٚ اًح حٗطزن ػ٠ِ حُلؼَ ٗٚ ػخّ ٝٗٚ هخٙ أهٌ رخُ٘ٚ  2
 حُوخٙ.



  888المادة 

 ـ ٫ ٬٣كن حُلؼَ حُٞحكي ا٫ َٓس ٝحكيس.  1

ـ ؿ٤َ أٗٚ طلخهٔض ٗظخثؾ حُلؼَ حُـ٤َٓش رؼي ح٬ُٔكوش ح٠ُٝ٧ كؤٛزق هخر٬ً  2
حُٞٛق ٝأٗوٌص حُؼوٞرش ح٧ٗي ىٕٝ ٓٞحٛخ، كبًح  ُٞٛق أٗي ُٞكن رٌٜح

 ًخٗض حُؼوٞرش حُٔو٠٠ رٜخ هي أٗلٌص أٓوطض ٖٓ حُؼوٞرش حُـي٣يس.

  882المادة 

 حُلؼَ حَُٔطٌذ ك٢ ٓٔخٍٓش كن ىٕٝ آخءس حٓظؼٔخُٚ ٫ ٣ؼي ؿ٣َٔش.

  883المادة 

ـ ٣ؼي ٓٔخٍٓش ُِلن ًَ كؼَ ه٠ض رٚ ٍَٟٝس كخ٤ُش ُيكغ طؼَٝ ؿ٤َ  1
 ٓلن ٫ٝ ٓؼخٍ ػٖ حُ٘لْ أٝ حُِٔي أٝ ٗلْ حُـ٤َ أٝ ٌِٓٚ. 

 ـ ٣ٝٔظ١ٞ ك٢ حُلٔخ٣ش حُ٘وٚ حُطز٤ؼ٢ ٝحُ٘وٚ ح٫ػظزخ١ٍ.  2

ـ اًح ٝهغ طـخُٝ ك٢ حُيكخع أٌٖٓ اػلخء كخػَ حُـ٣َٔش ٖٓ حُؼوٞرش ك٢  3
 .221ُٔخىس حُـ ح١َُٝ٘ حًٌٍُٔٞس كـ٢ ح

  884المادة 

ـ حُلؼَ حَُٔطٌذ اٗلخًحً ُ٘ٚ هخ٢ٗٞٗ أٝ ٧َٓ َٓ٘ٝع ٛخىٍ ػٖ حُِٔطش  1
 ٫ ٣ؼي ؿ٣َٔش. 

ـ ٝاًح ًخٕ ح٧َٓ حُٜخىٍ ؿ٤َ َٓ٘ٝع ؿخُ طز٣ََ حُلخػَ اًح ًخٕ حُوخٕٗٞ ٫  2
 ٣ـ٤ِ ُٚ إٔ ٣ظلون َٗػ٤ش ح٧َٓ.

  885المادة 

 ـ ٫ ٣ؼي حُلؼَ ح١ٌُ ٣ـ٤ِٙ حُوخٕٗٞ ؿ٣َٔش.  1

 ـ ٣ـ٤ِ حُوخٕٗٞ:  2

آ( ـ َٟٝد حُظؤى٣ذ حُظ٢ ٣ُِٜ٘خ رخ٫ٝ٧ى آرخإْٛ ٝأٓخطٌطْٜ ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ 
 ٣ز٤لٚ حُؼَف حُؼخّ. 
د( ـ حُؼ٤ِٔخص حُـَحك٤ش ٝحُؼ٬ؿخص حُطز٤ش حُٔ٘طزوش ػ٠ِ أٍٛٞ حُلٖ ١َٗ 

٤٤ٖ أٝ كخ٫ص ح٠ٍَُٝس إٔ طـ١َ ر٠َٟ حُؼ٤َِ أٝ ٠ٍٟ ٓٔؼ٤ِٚ حَُ٘ػ
 حُٔخٓش. 



 ؽ( ـ أػٔخٍ حُؼ٘ق حُظ٢ طوغ أػ٘خء ح٧ُؼخد ح٣َُخ٤ٟش اًح ٍٝػ٤ض هٞحػي حُِؼذ.

  886المادة 

إ حُلؼَ ح١ٌُ ٣ؼخهذ ػ٤ِٚ ُظؼَٟٚ ٩ٍحىس حُـ٤َ ٫ ٣ؼي ؿ٣َٔش اًح حهظَف 
 ر٠َٟ ٖٓ حُـ٤َ هزَ ٝهٞع حُلؼَ أٝ أػ٘خء ٝهٞػٚ.

  887المادة 

 ٌخد حُـ٣َٔش ػ٠ِ ٓخ ػَكٜخ حُوخٕٗٞ.ح٤ُ٘ش اٍحىس حٍط

  888المادة 

طؼي حُـ٣َٔش ٓوٜٞىس ٝإ طـخُٝص حُ٘ظ٤ـش حُـ٤َٓش حُ٘خٗجش ػٖ حُلؼَ أٝ 
 ػيّ حُلؼَ هٜي حُلخػَ اًح ًخٕ هي طٞهغ كُٜٜٞخ كوزَ رخُٔوخ١َس.

  889المادة 

٣ٌٕٞ حُوطؤ اًح ٗـْ حُلؼَ ح٠ُخٍ ػٖ ح٩ٛٔخٍ أٝ هِش ح٫كظَحُ أٝ ػيّ 
 س حَُ٘حثغ ٝح٧ٗظٔش.َٓحػخ

  891المادة 

طٌٕٞ حُـ٣َٔش ؿ٤َ ٓوٜٞىس ٓٞحء ُْ ٣ظٞهغ حُلخػَ ٗظ٤ـش كؼِٚ أٝ ػيّ 
كؼِٚ حُٔوطج٤ٖ ًٝخٕ ك٢ حٓظطخػظٚ أٝ ٖٓ ٝحؿزٚ إٔ ٣ظٞهؼٜخ كلٔذ إٔ 

 ربٌٓخٗٚ حؿظ٘خرٜخ.

  898المادة 

٢ ـ حُيحكغ ٛٞ حُؼِش حُظ٢ طلَٔ حُلخػَ ػ٠ِ حُلؼَ أٝ حُـخ٣ش حُوٜٟٞ حُظ 1
 ٣ظٞهخٛخ. 

ـ ٫ٝ ٣ٌٕٞ حُيحكغ ػَٜ٘حً ٖٓ ػ٘خَٛ حُظـ٣َْ ا٫ ك٢ ح٧كٞحٍ حُظ٢ ػ٤ٜ٘خ  2
 حُوخٕٗٞ.

  892المادة 

 اًح طز٤ٖ ُِوخ٢ٟ إٔ حُيحكغ ًخٕ ٣َٗلخً ه٠٠ رخُؼوٞرخص حُظخ٤ُش: 

ـ ح٫ػظوخٍ حُٔئري أٝ حُؤْ ػَ٘س ٓ٘ش ري٫ً ٖٓ ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش 
 حُٔئريس. 



  ٖٓ ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش. ـ ح٫ػظوخٍ حُٔٞهض ري٫ً 
 ـ حُلزْ حُز٢٤ٔ ري٫ً ٖٓ حُلزْ ٓغ حُظ٘ـ٤َ. 

ُِٝوخ٢ٟ ك٬٠ً ػٖ ًُي إٔ ٣ؼل٢ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ُٜن حُلٌْ َٝٗ٘ٙ 
 حُٔل٤َٟٖٝ ًؼوٞرش.

  893المادة 

اًح ًخٗض حُـ٣َٔش حُٔؼخهذ ػ٤ِٜخ رخ٫ػظوخٍ حُٔئري أٝ حُٔٞهض أٝ رخُلزْ 
 ٗخثٖ أريٍ حُوخ٢ٟ:  حُز٢٤ٔ هي أٝك٠ رٜخ ىكغ

 ٖٓ ح٫ػظوخٍ حُٔئري ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس. 
 ٖٓ ح٫ػظوخٍ حُٔٞهض ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش. 

 ٖٓ حُلزْ حُز٢٤ٔ حُلزْ ٓغ حُظ٘ـ٤َ.

  894المادة 

اًح حهظَكض ريحكغ حٌُٔذ ؿ٣َٔش ؿ٤َ ٓؼخهذ ػ٤ِٜخ رخُـَحٓش ه٢٠ رٌٜٙ 
 ٝرخُؼوٞرش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ ٓؼخً.حُؼوٞرش 

  895المادة 

ـ حُـَحثْ ح٤ُٔخ٤ٓش ٢ٛ حُـَحثْ حُٔوٜٞىس حُظ٢ أهيّ ػ٤ِٜخ حُلخػَ  1
 ريحكغ ٤ٓخ٢ٓ. 

ـ ٢ٛٝ ًٌُي حُـَحثْ حُٞحهؼش ػ٠ِ حُلوٞم ح٤ُٔخ٤ٓش حُؼخٓش ٝحُلَى٣ش  2
 ٓخ ُْ ٣ٌٖ حُلخػَ هي حٗوخى ُيحكغ أٗخ٢ٗ ى٢ٗء.

  896المادة 

ـ طؼي ؿَحثْ ٤ٓخ٤ٓش، حُـَحثْ حًَُٔزش أٝ ح٬ُُٔٓش ُـَحثْ ٤ٓخ٤ٓش ٓخ  1
ُْ طٌٖ ٖٓ أٗي حُـ٘خ٣خص هطٍٞس ٖٓ ك٤غ ح٧ه٬م ٝحُلن حُؼخّ، ًخُوظَ 
ٝحُـَف حُـ٤ْٔ ٝح٫ػظيحء ػ٠ِ ح٬ٓ٧ى اكَحهخً أٝ ٗٔلخً أٝ اؿَحهخً ٝحَُٔهخص 

َ٘ٝع ك٢ طِي حُـ٤ٔٔش ٫ٝ ٤ٓٔخ ٓخ حٍطٌذ ٜٓ٘خ رخ٬ُٔف ٝحُؼ٘ق ًٌُٝي حُ
 حُـ٘خ٣خص. 

ـ أٓخ ك٢ حُلَد ح٤ِٛ٧ش أٝ حُؼ٤ٜخٕ ك٬ طؼي حُـَحثْ حًَُٔزش أٝ حُٔظ٬ُٓش  2
٤ٓخ٤ٓش ا٫ اًح ًخٗض ػخىحص حُلَد ٫ طٔ٘ؼٜخ ُْٝ طٌٖ ٖٓ أػٔخٍ حُزَر٣َش أٝ 

 حُظو٣َذ.

  897المادة 



 : ـ اًح طلون حُوخ٢ٟ إٔ ُِـ٣َٔش ١خرؼخً ٤ٓخ٤ٓخً ه٠٠ رخُؼوٞرخص حُظخ٤ُش 1

 ح٫ػظوخٍ حُٔئري ري٫ً ٖٓ ح٩ػيحّ أٝ ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس. 
ح٫ػظوخٍ حُٔٞهض أٝ ح٩رؼخى أٝ ح٩هخٓش حُـز٣َش حُـ٘خث٤ش أٝ حُظـ٣َي حُٔي٢ٗ ري٫ً 
 ٖٓ ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش. 

 حُلزْ حُز٢٤ٔ أٝ ح٩هخٓش حُـز٣َش حُـ٘ل٤ش ري٫ً ٖٓ حُلزْ ٓغ حُظ٘ـ٤َ. 

ٌخّ ٫ ططزن ػ٠ِ حُـَحثْ حُٞحهؼش ػ٠ِ أٖٓ حُيُٝش ـ ٌُٖٝ ٌٛٙ ح٧ك 2
 حُوخٍؿ٢.

  898المادة 

اًح طلون حُوخ٢ٟ إٔ حُـ٣َٔش حُٔؼخهذ ػ٤ِٜخ رؼوٞرش ٤ٓخ٤ٓش هي حٍطٌزض 
ريحكغ أٗخ٢ٗ ى٢ٗء أريٍ ٖٓ حُؼوٞرش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ هخٗٞٗخً حُؼوٞرش حُظ٢ 

 طوخرِٜخ ك٢ حُٔخىس حُٔخروش. 

 ٣ٌٖٔ طل٣ِٞٚ ا٠ُ ؿ٤َ أٗـخٍ ٗخهش ٓئريس. ػ٠ِ إٔ ح٫ػظوخٍ حُٔئري ٫ 

  899المادة 

ـ ًَ ٓلخُٝش ٫ٍطٌخد ؿ٘خ٣ش ريأص رؤكؼخٍ ط٢َٓ ٓزخَٗس ا٠ُ حهظَحكٜخ  1
طؼظزَ ًخُـ٘خ٣ش ٗلٜٔخ اًح ُْ ٣لَ ىٕٝ اطٔخٜٓخ ٟٓٞ ظَٝف هخٍؿش ػٖ 

 اٍحىس حُلخػَ. 

ـ ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ طولٞ حُؼوٞرش حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ حُٞؿٚ  2
 ح٥ط٢: 

٣ٌٖٔ إٔ طٔظزيٍ ػوٞرش ح٩ػيحّ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس أٝ رخ٫ٗـخٍ 
 حُ٘خهش حُٔٞهظش ٖٓ ػَ٘ ٓ٘ٞحص ا٠ُ ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش: 

ٝإٔ طٔظزيٍ ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش ُٔزغ 
ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧هَ ٝإٔ ٣ٔظزيٍ ح٫ػظوخٍ حُٔئري رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض ُٔزغ 

٧هَ ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ل٢ ٖٓ أ٣ش ػوٞرش أهَٟ ٖٓ حُٜ٘ق ا٠ُ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح
 حُؼِؼ٤ٖ. 

ـ ٖٝٓ َٗع ك٢ كؼَ ٍٝؿغ ػ٘ٚ ٓوظخٍحً ٫ ٣ؼخهذ ا٫ ٨ُكؼخٍ حُظ٢ حهظَكٜخ  3
 ًٝخٗض طٌَ٘ رلي ًحطٜخ ؿَحثْ.

  211المادة 



اًح ًخٗض ؿ٤ٔغ ح٧ػٔخٍ حَُح٤ٓش ا٠ُ حهظَحف حُـ٘خ٣ش هي طٔض ؿ٤َ أٜٗخ ُْ 
ظَٝف ٫ ػ٬هش ُٜخ ربٍحىس حُلخػَ أٌٖٓ طول٤ٞ  طلٞ ا٠ُ ٓلؼٍٞ رٔزذ

 حُؼوٞرخص ػ٠ِ حُٞؿٚ ح٥ط٢: 

٣ٌٖٔ إٔ ٣ٔظزيٍ ح٩ػيحّ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس أٝ حُٔٞهظش ك٢ حػ٘ظ٢ 
 ػَ٘س ٓ٘ش ا٠ُ ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش. 
ٝإٔ طٔظزيٍ ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش ٖٓ ػَ٘ 
 ٓ٘ٞحص ا٠ُ ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش. 

ظزيٍ ح٫ػظوخٍ حُٔئري رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض ٖٓ ػَ٘ ٓ٘ٞحص ا٠ُ ٝإٔ ٣ٔ
 ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش. ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ل٢ ٖٓ أ٣ش ػوٞرش أهَٟ كظ٠ ٜٗلٜخ. 
٣ٌٖٝٔ إٔ طولٞ حُؼوٞرخص حًٌٍُٔٞس ك٢ ٌٛٙ حُٔخىس كظ٠ حُؼِؼ٤ٖ اًح كخٍ 

 حُلخػَ رٔلٞ اٍحىطٚ ىٕٝ ٗظ٤ـش كؼِٚ.

  218المادة 

ٝػ٠ِ حُـ٘لش حُ٘خهٜش ا٫ ك٢  ـ ٫ ٣ؼخهذ ػ٠ِ حَُ٘ٝع ك٢ حُـ٘لش 1
 حُلخ٫ص حُظ٢ ٣٘ٚ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ َٛحكش. 

ـ حُؼوٞرش حُٔلَٟٝش ُِـ٘لش حُظخٓش ٣ٌٖٔ طول٠٤ٜخ كظ٠ حُٜ٘ق ك٢  2
 حُـ٘لش حَُٔ٘ٝع ك٤ٜخ، ٝكظ٠ حُؼِغ ك٢ حُـ٘لش حُ٘خهٜش.

  212المادة 

ـ ٣ؼخهذ ػ٠ِ حَُ٘ٝع ٝإ ُْ ٣ٌٖ ك٢ ح٩ٌٓخٕ رِٞؽ حُٜيف رٔزذ ظَف  1
 ٓخى١ ٣ـِٜٚ حُلخػَ. 

 ـ ػ٠ِ إٔ حُلخػَ ٫ ٣ؼخهذ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش اًح أط٠ كؼِٚ ػٖ ؿ٤َ كْٜ.  2

 ـ ًٌُٝي ٫ ٣ؼخهذ ٖٓ حٍطٌخد كؼ٬ً ٝظٖ هطؤ أٗٚ ٣ٌّٕٞ ؿ٣َٔش. 3

  213المادة 

يّ حُلؼَ ٖٓ ؿٜش ٝر٤ٖ حُ٘ظ٤ـش ـ إ حُِٜش حُٔزز٤ش ر٤ٖ حُلؼَ ٝػ 1
حُـ٤َٓش ٖٓ ؿٜش ػخ٤ٗش ٫ ٣٘لؼٜخ حؿظٔخع أٓزخد أهَٟ ٓخروش أٝ ٓوخٍٗش أٝ 

 ٫كوش ٓٞحء ؿِٜٜخ حُلخػَ أٝ ًخٗض ٓٔظوِش ػٖ كؼِٚ. 

ـ ٣ٝوظِق ح٧َٓ اًح ًخٕ حُٔزذ ح٬ُكن ٓٔظو٬ً ًٝخك٤خً رٌحطٚ ٧كيحع  2
 حُ٘ظ٤ـش حُـ٤َٓش. 

 لخُش ػَٟش ا٫ ُؼوٞرش حُلؼَ ح١ٌُ حٍطٌزٚ.٫ٝ ٣ٌٕٞ حُلخػَ ك٢ ٌٛٙ حُ

  214المادة 



ـ اًح ػزظض ػيس ؿ٘خ٣خص أٝ ؿ٘ق ه٢٠ رؼوٞرش ٌَُ ؿ٣َٔش ٝٗلٌص حُؼوٞرش  1
 ٝح٧ٗي ىٕٝ ٓٞحٛخ. 

ـ ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ حُـٔغ ر٤ٖ حُؼوٞرخص حُٔلٌّٞ رٜخ رل٤غ ٫ ٣ِ٣ي ٓـٔٞع  2
٧ٗي ا٫ رٔويحٍ حُؼوٞرخص حُٔٞهظش ػ٠ِ أه٠ٜ حُؼوٞرش حُٔؼ٤٘ش ُِـ٣َٔش ح

 ٜٗلٜخ. 

ـ اًح ُْ ٣ٌٖ هي ه٢٠ ربىؿخّ حُؼوٞرخص حُٔلٌّٞ رٜخ أٝ رـٔؼٜخ أك٤َ  3
 ح٧َٓ ػ٠ِ حُوخ٢ٟ ٤ُلِٜٚ.

  215المادة 

ـ اًح ٝهؼض حُـ٣َٔش ػ٠ِ ؿ٤َ حُ٘وٚ حُٔوٜٞى رٜخ ػٞهذ حُلخػَ ًٔخ  1
 ُٞ ًخٕ حهظَف حُلؼَ رلن ٖٓ ًخٕ ٣وٜي. 

ىس حُٜ٘ق ػ٠ِ حُؼوٞرش حًٌٍُٔٞس ك٢ ـ ٝاًح أ٤ٛذ ٬ًٛٔخ أٌٖٓ ٣ُخ 2
 حُلوَس حُٔخروش.

  216المادة 

 طـٔغ حُؼوٞرخص حُظٌي٣َ٣ش كظٔخً.

  217المادة 

ـ طـٔغ حُؼوٞرخص ح٩ٟخك٤ش ٝحُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش ٝإ أىؿٔض حُؼوٞرخص  1
 ح٤ِٛ٧ش ٓخ ُْ ٣وٞ حُوخ٢ٟ رو٬ف ًُي. 

 خص حُلَػ٤ش حُظخرؼش ُٜخ.ـبًح ؿٔؼض حُؼوٞرخص ح٤ِٛ٧ش ؿٔؼض كٌٔخً حُؼوٞر 2

  218المادة 

 طؼي ٝٓخثَ ُِؼ٤ِ٘ش: 

ـ ح٧ػٔخٍ ٝحُلًَخص اًح كِٜض ك٢ ٓلَ ػخّ أٝ ٌٓخٕ ٓزخف ُِـٍٜٔٞ أٝ  1
 ٓؼَٝ ٨ُٗظخٍ أٝ ٗخٛيٛخ رٔزذ هطؤ حُلخػَ ٖٓ ٫ ىهَ ُٚ رخُلؼَ. 

ـ ح٬ٌُّ أٝ حَُٜحم ٓٞحء ؿَٜ رٜٔخ أٝ ٗو٬ً رخُٞٓخثَ ح٤ُ٥ش رل٤غ  2
 ك٢ ٬ً حُلخ٤ُٖ ٖٓ ٫ ىهَ ُٚ رخُلؼَ. ٣ٔٔؼٜٔخ 

ـ حٌُظخرش ٝحَُّٓٞ ٝحٍُٜٞ ح٤ُي٣ٝش ٝح٤ُٔٔ٘ش ٝح٧ك٬ّ ٝحُ٘خٍحص  3
ٝحُظٜخ٣َٝ ػ٠ِ حهظ٬كٜخ اًح ػَٟض ك٢ ٓلَ ػخّ أٝ ٌٓخٕ ٓزخف ُِـٍٜٔٞ أٝ 

 ٓؼَٝ ٨ُٗظخٍ أٝ ر٤ؼض أٝ ػَٟض ُِز٤غ أٝ ُٝػض ػ٠ِ ٗوٚ أٝ أًؼَ.



  219المادة 

ـ ٫ ٣لٌْ ػ٠ِ أكي رؼوٞرش، ٓخ ُْ ٣ٌٖ هي أهيّ ػ٠ِ حُلؼَ ػٖ ٝػ٢  1
 ٝاٍحىس. 

ـ إ ح٤ُٜجخص ح٫ػظزخ٣ٍش ٓٔئُٝش ؿِحث٤خً ػٖ أػٔخٍ ٓي٣َ٣ٜخ ٝأػ٠خء اىحٍطٜخ  2
ٝٓٔؼ٤ِٜخ ٝػٔخُٜخ ػ٘يٓخ ٣ؤطٕٞ ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ رخْٓ ح٤ُٜجخص حًٌٍُٔٞس أٝ 

 ربكيٟ ٝٓخثِٜخ. 

 ا٫ رخُـَحٓش ٝحُٜٔخىٍس َٝٗ٘ حُلٌْ. ـ ٌُٖٝ ٫ ٣ٌٖٔ حُلٌْ ػ٤ِٜخ  3

ٝاًح ًخٕ حُوخٕٗٞ ٣٘ٚ ػ٠ِ ػوٞرش أ٤ِٛش ؿ٤َ حُـَحٓش، أريُض حُـَحٓش ٖٓ 
حُؼوٞرش حًٌٍُٔٞس ٝأُِٗض رخ٤ُٜجش ح٫ػظزخ٣ٍش ك٢ حُليٝى حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُٔٞحى 

 .63ٝ 62ٝ 53حُـ 

  281المادة 

٬ّٔ حُؼخّ ٣و٢٠ ـ ٫ ٣ٍِ٘ رؤكي طير٤َ حكظَح١ُ ٓخ ُْ ٣ٌٖ هطَحً ػ٠ِ حُ 1
رخُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش رؼي حُظؼزض ٖٓ كخُش حُوطَ ا٫ ك٢ حُلخ٫ص حُظ٢ ٣لظَٝ 

 حُوخٕٗٞ ٝؿٞى حُوطَ ك٤ٜخ. 

ـ ٣ؼي هطَحً ػ٠ِ حُٔـظٔغ ًَ ٗوٚ أٝ ٤ٛجش حػظزخ٣ٍش حهظَف ؿ٣َٔش اًح  2
 ًخٕ ٣و٠٘ إٔ ٣ويّ ػ٠ِ أكؼخٍ أهَٟ ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ. 

 ٫ػظزخ٣ٍش ُـ٤َ طيحر٤َ ح٫كظَحُ حُؼ٤٘٤ش.ـ ٫ طظؼَٝ ح٤ُٜجخص ح 3

  288المادة 

كخػَ حُـ٣َٔش ٛٞ ٖٓ أرَُ ا٠ُ ك٤ِ حُٞؿٞى حُؼ٘خَٛ حُظ٢ طئُق حُـ٣َٔش أٝ 
 ٓخْٛ ٓزخَٗس ك٢ ط٘ل٤ٌٛخ.

  282المادة 

 ـ ًَ ٣َٗي ك٢ حُـ٣َٔش ػَٟش ُِؼوٞرش حُٔؼ٤٘ش ُٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ.  1

ػوٞرش ٖٓ ٗظْ أَٓ  241خىس حُـ ـ ط٘يى ٝكخهخً ١َُِٝ٘ حُٞحٍىس ك٢ حُٔ 2
 حُٔٔخٛٔش ك٢ حُـ٣َٔش أٝ أىحٍ ػَٔ ٖٓ حٗظًَٞح ك٤ٜخ.

  283المادة 

ح٣ٌَُ٘خٕ ك٢ حُـ٣َٔش حُٔوظَكش رخ٬ٌُّ حُٔ٘وٍٞ رخُٞٓخثَ ح٤ُ٥ش ػ٠ِ ٓخ 
أٝ ك٢ حُـ٣َٔش حُٔوظَكش رؤكيٟ  221ٍٝى ك٢ حُلوَس حُؼخ٤ٗش ٖٓ حُٔخىس 



ؼش ٖٓ حُٔخىس ٗلٜٔخ ٛٔخ ٛخكذ ح٬ٌُّ حُٞٓخثَ حًٌٍُٔٞس ك٢ حُلوَس حُؼخُ
 أٝ حٌُظخرش ٝحُ٘خَٗ ا٫ إٔ ٣ؼزض ح٧ٍٝ إٔ حَُ٘٘ طْ ىٕٝ ٍٟخٙ.

  284المادة 

ػ٘يٓخ طوظَف حُـ٣َٔش رٞحٓطش حُٜلق ٣ؼي ٗخَٗحً ٓي٣َ حَُ٘٘، كبًح ُْ 
 ٣ٌٖ ٖٓ ٓي٣َ كخُٔلٍَ أٝ ٍث٤ْ طل٣ََ حُٜل٤لش.

  285المادة 

ظ٢ ٖٓ ٗخٜٗخ ط٘ي٣ي حُؼوٞرش أٝ طول٤لٜخ أٝ ـ ٓلخػ٤َ ح٧ٓزخد حُٔخى٣ش حُ 1
 ح٩ػلخء ٜٓ٘خ ط١َٔ ػ٠ِ ًَ ٖٓ حًَُ٘خء ك٢ حُـ٣َٔش ٝحُٔظيه٤ِٖ ك٤ٜخ. 

ـ ٝط١َٔ ػ٤ِْٜ أ٠٣خً ٓلخػ٤َ حُظَٝف حُٔ٘يىس حُ٘و٤ٜش أٝ حُِٔىٝؿش  2
 حُظ٢ ِٜٓض حهظَحف حُـ٣َٔش. 

١ٌُ ـ ٝأٓخ ٓخ ٟٓٞ ًُي ٖٓ حُظَٝف ك٬ ٣ظ٘خٍٝ ٓلؼُٜٞخ ا٫ حُ٘وٚ ح 3
 طظؼِن رٚ.

  286المادة 

ـ ٣ؼي ٓلَٟخً ٖٓ كَٔ أٝ كخٍٝ إٔ ٣لَٔ ٗوٜخً آهَ رؤ٣ش ٤ِٓٝش ًخٗض  1
 ػ٠ِ حٍطٌخد ؿ٣َٔش. 

ََّٝ ػ٠ِ حٍطٌخد حُـ٣َٔش. 2  ـ إ طزؼش حُٔلَِّٝ ٓٔظوِش ػٖ طزؼش حُٔل

  287المادة 

ََّٝ ُؼوٞرش حُـ٣َٔش حُظ٢ أٍحى إٔ طوظَف ٓٞحء ًخٗض  1 ـ ٣ظؼَٝ حُٔل
 حُـ٣َٔش ٗخؿِس أٝ َٓ٘ٝػخً ك٤ٜخ أٝ ٗخهٜش. 

ـ اًح ُْ ٣لٞ حُظل٣َٞ ػ٠ِ حٍطٌخد ؿ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش ا٠ُ ٗظ٤ـش هللض  2
 . 4ٝحُـ 3ٝحُـ 2ك٢ كوَحطٜخ حُـ  211حُؼوٞرش رخُ٘ٔزش حُظ٢ كيىطٜخ حُٔخىس حُـ 

 حٍطٌخد ٓوخُلش ٫ ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ اًح ُْ ٣ِن هز٫ًٞ.  ـ حُظل٣َٞ ػ٠ِ 3

 ـ طٍِ٘ حُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش رخُٔلَِّٝ ًٔخ ُٞ ًخٕ كخػَ حُـ٣َٔش. 4

  288المادة 

 ٣ؼي ٓظيه٬ً ك٢ ؿ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش: 



أ ـ ٖٓ أػط٠ اٍٗخىحص ٫هظَحكٜخ ٝإ ُْ طٔخػي ٌٛٙ ح٩ٍٗخىحص ػ٠ِ 
 حُلؼَ. 

 ِش ٖٓ حُٞٓخثَ. د ـ ٖٓ ٗيَّ ػ٣ِٔش حُلخػَ ر٤ٓٞ
ؽ ـ ٖٓ هزَ، حرظـخء ُِٜٔلش ٓخى٣ش أٝ ٓؼ٣ٞ٘ش، ػَٝ حُلخػَ إٔ ٣َطٌذ 

 حُـ٣َٔش. 
ى ـ ٖٓ ٓخػي حُلخػَ أٝ ػخٝٗٚ ػ٠ِ ح٧كؼخٍ حُظ٢ ٤ٛؤص حُـ٣َٔش أٝ ِٜٓظٜخ 
 أٝ ػ٠ِ ح٧كؼخٍ حُظ٢ أطٔض حٍطٌخرٜخ. 

ش ٛـ ـ ٖٓ ًخٕ ٓظلوخً ٓغ حُلخػَ أٝ أكي حُٔظيه٤ِٖ هزَ حٍطٌخد حُـ٣َٔ
ٝٓخْٛ ك٢ اهلخء ٓؼخُٜٔخ أٝ طوزجش أٝ ط٣َٜق ح٤ٗ٧خء حُ٘خؿٔش ػٜ٘خ، أٝ 
 اهلخء ٗوٚ أٝ أًؼَ ٖٓ ح٣ٌُٖ حٗظًَٞح ك٤ٜخ ػٖ ٝؿٚ حُؼيحُش. 
ٝ ـ ٖٓ ًخٕ ػخُٔخً ر٤َٔس ح٧َٗحٍ حُـ٘خث٤ش ح٣ٌُٖ ىأرْٜ هطغ حُطَم أٝ 

أٝ  حٍطٌخد أػٔخٍ حُؼ٘ق ٟي أٖٓ حُيُٝش أٝ ح٬ُٔٓش حُؼخٓش، أٝ ٟي ح٧ٗوخٙ
 حُٔٔظٌِخص ٝهيّ ُْٜ ١ؼخٓخً أٝ ٓؤٟٝ أٝ ٓوظزؤ أٝ ٌٓخٗخً ٬ُؿظٔخع.

  289المادة 

ـ حُٔظيهَ ح١ٌُ ٫ُٞ ٓٔخػيطٚ ٓخ حٍطٌزض حُـ٣َٔش ٣ؼخهذ ًٔخ ُٞ ًخٕ  1
 ْٛ ٗلٔٚ حُلخػَ. 

ـ أٓخ ٓخثَ حُٔظيه٤ِٖ ك٤ؼخهزٕٞ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس أٝ حُٔئهظش ٖٓ  2
 ٓ٘ش اًح ًخٕ حُلخػَ ٣ؼخهذ رخ٩ػيحّ.  حػ٘ظ٢ ػَ٘س ٓ٘ش ا٠ُ ػ٣َٖ٘

ٝاًح ًخٕ ػوخد حُلخػَ ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس أٝ ح٫ػظوخٍ حُٔئري كٌْ 
 ػ٠ِ حُٔظيه٤ِٖ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ٫ أهَ ٖٓ ػَ٘ ٤ٖ٘ٓ. 

ٝك٢ حُلخ٫ص ح٧هَٟ طٍِ٘ ػوٞرش حُلخػَ رؼي إٔ طولٞ ٓيطٜخ كظ٠ 
ًٔخ ُٞ ًخٗٞح ْٛ أٗلْٜٔ حُٜ٘ق. ٣ٌٖٝٔ اِٗحٍ حُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش رْٜ 

 كخػ٢ِ حُـ٣َٔش.

  221المادة 

ـ ٖٓ أهيّ ك٤ٔخ ه٬ حُلخُش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوَس حُوخٓٔش ٖٓ  1
ٛٞ ػخُْ رخ٧َٓ ػ٠ِ اهلخء أٝ ر٤غ أٝ َٗحء أٝ ط٣َٜق ح٤ٗ٧خء  211حُٔخىس 

حُيحهِش ك٢ ٤ٌِٓش حُـ٤َ ٝحُظ٢ ِٗػض أٝ حهظِٔض أٝ كَٜ ػ٤ِٜخ رـ٘خ٣ش أٝ 
هذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ٤َُس ؿ٘لش ػٞ

 ا٠ُ ٓخثظ٢ ٤َُس. 

ـ ػ٠ِ أٗٚ اًح ًخٗض ح٤ٗ٧خء حُٔزلٞع ػٜ٘خ ك٢ حُلوَس ح٠ُٝ٧ ٗخؿٔش ػٖ  2
ؿ٘لش ك٬ ٣ٌٖٔ إٔ طـخُٝ حُؼوٞرش ػِؼ٢ حُلي ح٧ػ٠ِ ُؼوٞرش حُـ٘لش 

 حًٌٍُٔٞس.



  228المادة 

ٖٓ  6ٝ 5حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوَط٤ٖ حُـ ـ ٖٓ أهيّ ك٤ٔخ ه٬ حُلخ٫ص  1
ػ٠ِ اهلخء ٗوٚ ٣ؼَف أٗٚ حهظَف ؿ٘خ٣ش أٝ ٓخػيٙ ػ٠ِ  211حُٔخىس حُـ 

 حُظٞح١ٍ ػٖ ٝؿٚ حُؼيحُش، ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ. 

ـ ٣ؼل٠ ٖٓ حُؼوٞرش أٍٛٞ حُـ٘خس حُٔوزؤ٣ٖ أٝ كَٝػْٜ أٝ أُٝحؿْٜ أٝ  2
إْٛ أٝ ٗو٤وخطْٜ أٝ أٜٛخٍْٛ ٖٓ ُٝؿخطْٜ كظ٠ حُطخُوخص أٝ أٗوخ

 حُيٍؿخص ٗلٜٔخ.

  222المادة 

ـ ٫ ٣ٌٖٔ أكيحً إٔ ٣لظؾ رـِٜٚ حُوخ٢ٗٞٗ حُـِحث٢ أٝ طؤ٣ِٝٚ ا٣خٙ طؤ٬٣ًٝ  1
 ٓـ١ِٞخً. 

 ـ ؿ٤َ أٗٚ ٣ؼي ٓخٗؼخً ُِؼوخد:  2

أ( ـ حُـَٜ حُوخٕٗٞ ؿي٣ي اًح حهظَف حُـَّ ك٢ ه٬ٍ ح٣٧خّ حُؼ٬ػش حُظ٢ طِض 
 .َٙ٘ٗ 
ؿَٜ ح٧ؿ٘ز٢ ح١ٌُ هيّ ٣ٍٞٓش ٌٓ٘ ػ٬ػش أ٣خّ ػ٠ِ ح٧ًؼَ رٞؿٞى د( ـ 

ؿ٣َٔش ٓوخُلش ُِوٞح٤ٖٗ حُٟٞؼ٤ش ٫ طؼخهذ ػ٤ِٜخ هٞح٤ٖٗ ر٬ىٙ أٝ هٞح٤ٖٗ 
 حُز٬ى حُظ٢ ًخٕ ٓو٤ٔخً ك٤ٜخ.

  223المادة 

ـ ٫ ٣ؼخهذ ًلخػَ أٝ ٓلَٝ أٝ ٓظيهَ ك٢ ؿ٣َٔش ٓوٜٞىس ٖٓ حهيّ  1
 هغ ػ٠ِ أكي حُؼ٘خَٛ حٌُٔٞٗش ُِـ٣َٔش. ػ٠ِ حُلؼَ رؼخَٓ ؿ٢ِ ٓخى١ ٝح

ـ اًح ٝهغ حُـ٢ِ ػ٠ِ أكي حُظَٝف حُٔ٘يىس ٫ ٣ٌٕٞ حُٔـَّ ٓٔئ٫ًٝ ػٖ  2
 ٌٛح حُظَف ٝٛٞ رؼٌْ ًُي ٣ٔظل٤ي ٖٓ حُؼٌٍ ح١ٌُ ؿَٜ ٝؿٞىٙ. 

 ـ ططزن ٌٛٙ ح٧كٌخّ ك٢ كخُش حُـ٢ِ حُٞحهغ ػ٠ِ ٣ٞٛش حُٔـ٢٘ ػ٤ِٚ. 3

  224المادة 

٫ ٣ٌٕٞ حُـ٢ِ حُٞحهغ ػ٠ِ كؼَ ٓئُق ُـ٣َٔش ؿ٤َ ٓوٜٞىس ٓخٗؼخً ُِؼوخد ا٫ 
 اًح ُْ ٣٘ظؾ ػٖ هطؤ حُلخػَ.

  225المادة 

٫ ٣ؼخهذ حُٔٞظق حُؼخّ، أٝ حُؼخَٓ أٝ حُٔٔظويّ ك٢ حُلٌٞٓش ح١ٌُ أَٓ 
ربؿَحء كؼَ أٝ أهيّ ػ٠ِ كؼَ ٣ؼخهذ ػ٤ِٚ حُوخٕٗٞ اًح حػظوي ُٔزذ ؿ٢ِ 



َ ٍإٓخثٚ حَُٔ٘ٝع ك٢ أٍٓٞ ىحهِش ك٢ حهظٜخْٜٛ ٝؿزض ٓخى١ أٗٚ ٣ط٤غ أٓ
 ػ٤ِٚ ١خػظْٜ ك٤ٜخ.

  226المادة 

ـ ٫ ػوخد ػ٠ِ ٖٓ أًَٛظٚ هٞس ٓخى٣ش أٝ ٓؼ٣ٞ٘ش ُْ ٣ٔظطغ ا٠ُ ىكؼٜخ  1
 ٓز٬٤ً. 

ـ ٖٓ ٝؿي ك٢ طِي حُلخُش روطؤ ٓ٘ٚ ػٞهذ ػ٘ي ح٫هظ٠خء ًلخػَ ؿ٣َٔش  2
 ؿ٤َ ٓوٜٞىس.

  227المادة 

 ٝكخ٫ص ح٫ٗلؼخٍ ٝحُٜٟٞ ٤ُٔض ٓخٗؼش ُِؼوخد.  ـ إ حُٜٔخرش 1

ـ ػ٠ِ حٗٚ اًح أك١َ كخػَ حُـ٣َٔش ك٢ ٓٔخٍٓش كن حُيكخع حَُٔ٘ٝع ٫  2
٣ؼخهذ اًح أهيّ ػ٠ِ حُلؼَ ك٢ ػٍٞس حٗلؼخٍ ٗي٣ي حٗؼيٓض ٓؼٜخ هٞس ٝػ٤ٚ 

 أٝ اٍحىطٚ.

  228المادة 

ٗلٔٚ أٝ ٫ ٣ؼخهذ حُلخػَ ػ٠ِ كؼَ أُـؤطٚ ح٠ٍَُٝس ا٠ُ إٔ ٣يكغ رٚ ػٖ 
ػٖ ؿ٤َٙ أٝ ػٖ ٌِٓٚ أٝ ِٓي ؿ٤َٙ هطَحً ؿ٤ٔٔخً ٓليهخً ُْ ٣ظٔزذ ٛٞ ك٤ٚ 

 هٜيحً، ١َٗ إٔ ٣ٌٕٞ حُلؼَ ٓظ٘خٓزخً ٝحُوطَ. 

 ٫ ٣ؼظزَ ك٢ كخُش ح٠ٍَُٝس ٖٓ طٞؿذ ػ٤ِٚ هخٗٞٗخً إٔ ٣ظؼَٝ ُِوطَ.

  231المادة 

 ٣ؼل٠ ٖٓ حُؼوخد ٖٓ ًخٕ ك٢ كخُش ؿٕ٘ٞ.

  238المادة 

َحكٚ ؿ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش ٓوٜٞىس ػوخرٜخ حُلزْ ٓ٘ظخٕ ٝه٢٠ ـ ٖٓ ػزض حهظ 1
رؼيّ ٓٔئ٤ُٝظٚ رٔزذ كويحٗٚ حُؼوَ كـِ رٔٞؿذ كوَس هخٛش ٖٓ كٌْ 

 حُزَحءس ك٢ ٓؤٟٝ حكظَح١ُ. 

ـ اًح ًخٗض حُـ٘لش ؿ٤َ ٓوٜٞىس أٝ ًخٕ ػوخرٜخ حُلزْ أهَ ٖٓ ٓ٘ظ٤ٖ  2
٬ُٔٓش ه٢٠ رلـِ حُلخػَ ك٢ حُٔؤٟٝ ح٫كظَح١ُ اًح ػزض أٗٚ هطَ ػ٠ِ ح

 حُؼخٓش. 



ـ ٣ٝٔظَٔ حُلـِ ا٠ُ إٔ ٣ؼزض ٗلخء حُٔـٕ٘ٞ روَحٍ طٜيٍٙ حُٔلٌٔش  3
حُظ٢ ه٤٠ض رخُلـِ، ٣ٌٖٝٔ إٔ طلَٝ حُل٣َش حَُٔحهزش ػ٠ِ حُٔلـُٞ ػ٘ي 

 ط٣َٔلٚ.

  232المادة 

ٖٓ ًخٕ ك٤ٖ حهظَحد حُلؼَ ٜٓخرخً رؼخٛش ػو٤ِش ٍٝحػ٤ش أٝ ٌٓظٔزش أٗوٜض 
أٝ ح٫هظ٤خٍ ك٢ أػٔخُٚ ٣ٔظل٤ي هخٗٞٗخً ٖٓ اريحٍ ػوٞرظٚ أٝ هٞس حُٞػ٢ 

 .241طول٠٤ٜخ ٝكوخً ٧كٌخّ حُٔخىس حُـ 

  233المادة 

ـ ٖٓ كٌْ ػ٤ِٚ رؼوٞرش ؿ٘خث٤ش أٝ ؿ٘ل٤ش ٓخٗؼش أٝ ٓو٤يس ُِل٣َش  1
ٝحٓظلخى ٖٓ اريحٍ حُؼوٞرش أٝ طلل٠٤ٜخ هخٗٞٗخً رٔزذ حُؼظٚ، ٖٝٓ كٌْ ػ٤ِٚ 

خص ٝػزض أٗٚ ّٓٔٔٞ أٝ ٓيٖٓ حُٔويٍحص أٝ حٌُلٍٞ رؼوٞرش ٖٓ ٌٛٙ حُؼوٞر
أٝ ًخٕ هطَحً ػ٠ِ ح٬ُٔٓش حُؼخٓش ٣و٠٠ ك٢ حُلٌْ رلـِٙ ك٢ ٌٓخٕ ٖٓ 

 حُٔؤٟٝ ح٫كظَح١ُ ٤ُؼخُؾ ك٤ٚ أػ٘خء ٓيس حُؼوٞرش. 

ـ إ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ح١ٌُ ٣َٔف ٖٓ حُٔؤٟٝ ح٫كظَح١ُ رؼي ٗلخثٚ  2
٘لٌ ك٤ٚ حُٔيس حُزخه٤ش ٖٓ حُٔؼزض روَحٍ ٖٓ حُٔلٌٔش حُظ٢ ه٠ض رلـِٙ ط

 ػوٞرظٚ. 

ـ اًح ظَ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ رؼي حٗظٜخء ٓيس ػوٞرظٚ هطَحً ػ٠ِ ح٬ُٔٓش  3
حُؼخٓش، ٠٣ز٢ ك٢ حُٔؤٟٝ ح٫كظَح١ُ رٔٞؿذ هَحٍ ٖٓ حُٔلٌٔش ٗلٜٔخ ُٔيس 
٫ طظـخُٝ حُؤْ ٓ٘ٞحص اًح كٌْ ػ٤ِٚ رـ٘خ٣ش، ٝحُٔ٘ظ٤ٖ اًح كٌْ ػ٤ِٚ 

زَ حٗو٠خء ح٧ؿَ حُٔليى اًح ٛيٍ هَحٍ ٫كن رـ٘لش. ٣َٝٔف حُٔلـُٞ ػ٤ِٚ ه
 ٣ؼزض أٗٚ ُْ ٣زن هطَحً. 

 ٣ٌٖٝٔ إٔ طلَٝ حُل٣َش حَُٔحهزش ػ٠ِ حُٔلـُٞ ػ٤ِٚ رؼي ط٣َٔلٚ.

  234المادة 

ـ ٣ؼل٠ ٖٓ حُؼوٞرش ٖٓ ًخٕ ك٤ٖ حهظَحف حُلؼَ، رٔزذ كخىع ٓلخؿت  1
كخُش طْٔٔ ٗخطـش ػٖ حٌُلٍٞ أٝ حُٔويٍحص أكويطٚ أٝ هٞس هخَٛس ك٢ 

 حُٞػ٢ أٝ ح٩ٍحىس. 

ـ اًح ٗظـض كخُش حُظْٔٔ ػٖ هطؤ حُلخػَ ًخٕ ٌٛح ٓٔئ٫ًٝ ػٖ ًَ  2
 ؿ٣َٔش ؿ٤َ ٓوٜٞىس حٍطٌخرٜخ. 

ـ ٣ٌٕٝٞ ٓٔئ٫ًٝ ػٖ حُـ٣َٔش حُٔوٜٞىس اًح طٞهغ ك٤ٖ أٝؿي ٗلٔٚ ك٢ 3
  ؿ٣َٔش. طِي حُلخُش رٔزذ هطجٚ آٌخٕ حهظَحكٚ أكؼخ٫ً 



ـ ٝاًح أٝؿي ٗلٔٚ ك٢ طِي حُلخُش هٜيحً رـ٤ش حٍطٌخد حُـ٣َٔش ٗيىص  4
 .241ػوٞرظٚ ٝكخهخً ُِٔخىس حُـ 

  235المادة 

اًح أٟؼلض كخُش حُظْٔٔ حُ٘خطـش ػٖ هٞس هخَٛس أٝ كيع ١خٍة، هٞس ٝػ٢ 
حُلخػَ أٝ اٍحىطٚ ا٠ُ كي رؼ٤ي أٌٖٓ اريحٍ حُؼوٞرش أٝ طول٠٤ٜخ ٝكوخً ٧كٌخّ 

 .241ٔخىس حُـ حُ

  236المادة 

أُـ٤ض روخٕٗٞ ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ حُٜخىٍ  231ٝ 231ٝ 236ـ حُٔٞحى 
 . 1153/  1/  11طخ٣ٍن  51رخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ 

ـ أُـ٢ هخٕٗٞ ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ ٓخرن حًٌَُ ٝكَ ٓلِٚ هخٕٗٞ ح٧كيحع 
 .1111ُؼخّ  51ٝحُٔؼيٍ رخُوخٕٗٞ  1114/  3/  32طخ٣ٍن  11ٍهْ 

  237ادة الم

أُـ٤ض روخٕٗٞ ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ حُٜخىٍ  231ٝ 231ٝ 236ـ حُٔٞحى 
 . 1153/  1/  11طخ٣ٍن  51رخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ 

ـ أُـ٢ هخٕٗٞ ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ ٓخرن حًٌَُ ٝكَ ٓلِٚ هخٕٗٞ ح٧كيحع 
 .1111ُؼخّ  51ٝحُٔؼيٍ رخُوخٕٗٞ  1114/  3/  32طخ٣ٍن  11ٍهْ 

  238المادة 

أُـ٤ض روخٕٗٞ ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ حُٜخىٍ  231ٝ 231ٝ 236ـ حُٔٞحى 
 . 1153/  1/  11طخ٣ٍن  51رخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ 

ـ أُـ٢ هخٕٗٞ ح٧كيحع حُـخٗل٤ٖ ٓخرن حًٌَُ ٝكَ ٓلِٚ هخٕٗٞ ح٧كيحع 
 .1111ُؼخّ  51ٝحُٔؼيٍ رخُوخٕٗٞ  1114/  3/  32طخ٣ٍن  11ٍهْ 

  239المادة 

 خ٫ص حُظ٢ ػ٤ٜ٘خ حُوخٕٗٞ.٫ ػٌٍ ػ٠ِ ؿ٣َٔش ا٫ ك٢ حُل

  241المادة 

 ـ إ حُؼٌٍ حُٔلَ ٣ؼل٢ حُٔـَّ ٖٓ ًَ ػوخد.  1



ـ ػ٠ِ أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ طٍِ٘ رٚ ػ٘ي ح٫هظ٠خء طيحر٤َ ح٬ٛ٩ف ٝطيحر٤َ ح٫كظَحُ  2
 ٓخ ه٬ حُؼُِش.

  248المادة 

 ـ ػ٘يٓخ ٣٘ٚ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ػٌٍ ٓولق:  1

ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس أٝ ح٫ػظوخٍ اًح ًخٕ حُلؼَ ؿ٘خ٣ش طٞؿذ ح٩ػيحّ أٝ 
 حُٔئري كُٞض حُؼوٞرش ا٠ُ حُلزْ ٓ٘ش ػ٠ِ ح٧هَ. 
ٝاًح ًخٕ حُلؼَ ٣ئُق اكيٟ حُـ٘خ٣خص ح٧هَٟ ًخٕ حُلزْ ٖٓ ٓظش أَٜٗ 
 ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ. 
ٝاًح ًخٕ حُلؼَ ؿ٘لش ك٬ طظـخُٝ حُؼوٞرش ٓظش أَٜٗ ٣ٌٖٝٔ طل٣ِٜٞخ ا٠ُ 
 ػوٞرش طٌي٣َ٣ش. 

ُلش أٌٖٓ حُوخ٢ٟ طول٤ق حُؼوٞرش ا٠ُ ٜٗق حُـَحٓش ٝاًح ًخٕ حُلؼَ ٓوخ
 حُظٌي٣َ٣ش. 

ـ ٣ٌٖٔ إٔ طٍِ٘ رخُٔٔظل٤ي ٖٓ حُؼٌٍ حُٔولق ٓخ ًخٕ ٣ظؼَٝ ُٚ ٖٓ  2
طيحر٤َ ح٫كظَحُ ٓخ ه٬ حُؼُِش ُٞ ًخٕ ه٢٠ ػ٤ِٚ رخُؼوٞرش حُظ٢ ٗٚ ػ٤ِٜخ 

 حُوخٕٗٞ.

  242المادة 

٣ٔظل٤ي ٖٓ حُؼٌٍ حُٔولق كخػَ حُـ٣َٔش ح١ٌُ أهيّ ػ٤ِٜخ رؼٍٞس ؿ٠ذ 
ٗي٣ي ٗخطؾ ػٖ ػَٔ ؿ٤َ ٓلن ٝػ٠ِ ؿخٗذ ٖٓ حُوطٍٞس أطخٙ حُٔـ٠٘ 

 ػ٤ِٚ.

  243المادة 

 ـ اًح ٝؿيص ك٢ ه٤٠ش أٓزخد ٓوللش ه٠ض حُٔلٌٔش:  1

ري٫ً ٖٓ ح٩ػيحّ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس، أٝ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش، 
 ٖ حػ٘ظ٢ ػَ٘س ٓ٘ش ا٠ُ ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش. ٓ

ٝري٫ً ٖٓ ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش ٫ أهَ ٖٓ 
 ػَ٘ ٤ٖ٘ٓ. 
 ٝري٫ً ٖٓ ح٫ػظوخٍ حُٔئري رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض ٫ أهَ ٖٓ ػَ٘ ٤ٖ٘ٓ. 
 ُٜٝخ إٔ طولٞ ا٠ُ حُٜ٘ق ًَ ػوٞرش ؿ٘خث٤ش أهَٟ. 

طزيٍ روَحٍ ٓؼَِ حُلزْ ٓ٘ش ػ٠ِ  ُٜٝخ أ٠٣خً ك٤ٔخ ه٬ كخُش حُظٌَحٍ إٔ
 ح٧هَ ٖٓ أ٣ش ػوٞرش ٫ ٣ـخُٝ كيٛخ ح٧ى٠ٗ حُؼ٬ع ٓ٘ٞحص. 

ـ ًِٝٔخ أريُض حُؼوٞرش حُـ٘خث٤ش رخُلزْ أٌٖٓ حُلٌْ ػ٠ِ حُٔـَّ  2
رخُٔ٘غ ٖٓ حُلوٞم حُٔي٤ٗش ٝٓ٘غ ح٩هخٓش ٝح٩هَحؽ ٖٓ حُز٬ى ٝكخهخً ٧كٌخّ 

 .11ٝ 12ٝ 65حُٔٞحى 



  244المادة 

ًح أهٌص حُٔلٌٔش رخ٧ٓزخد حُٔوللش ُِٜٔلش ٖٓ حٍطٌذ ؿ٘لش كِٜخ ـ ا 1
 . 53ٝ 52ٝ 51إٔ طولٞ حُؼوٞرش ا٠ُ كيٛخ ح٧ى٠ٗ حُٔز٤ٖ ك٢ حُٔٞحى حُـ 

ـ ُٜٝخ إٔ طزيٍ حُـَحٓش ٖٓ حُلزْ ٖٝٓ ح٩هخٓش حُـز٣َش، أٝ إٔ طلٍٞ ك٢  2
 َِ.ٓخ ه٬ كخُش حُظٌَحٍ حُؼوٞرش حُـ٘ل٤ش ا٠ُ ػوٞرش طٌي٣َ٣ش روَحٍ ٓؼ

  245المادة 

أٝ  61ٝحُـ  ٣62ٌٖٔ حُلٌْ رلي حُؼوٞرش ح٧ى٠ٗ حُٔز٤ٖ ك٢ حُٔخىط٤ٖ حُـ 
 حُـَحٓش ػ٠ِ ٖٓ حٍطٌذ ٓوخُلش طز٤ٖ ك٤ٜخ أٓزخد ٓوللش.

 246المادة 

ك٢ كخُش حُظٌَحٍ، ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُوَحٍ حُٔخٗق ٨ُٓزخد حُٔوللش ٓؼ٬ًِ 
 حُٔوخُلخص. طؼ٬٤ًِ هخٛخً ٓٞحء ك٢ حُـ٘خ٣خص أٝ حُـ٘ق أٝ

  247المادة 

اًح ُْ ٣ؼ٤ٖ حُوخٕٗٞ ٓلؼٍٞ ٓزذ ٓ٘يى، أٝؿذ حُٔزذ حًٌٍُٔٞ ط٘ي٣ي 
 حُؼوٞرش ػ٠ِ حُٞؿٚ حُظخ٢ُ: 

٣زيٍ ح٩ػيحّ ٖٓ ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس ٝطِىحى ًَ ػوٞرش ٓٞهظش ٖٓ 
 حُؼِغ ا٠ُ حُٜ٘ق ٝط٠خػق حُـَحٓش.

  248المادة 

ٔئريس كٌٔخً ٓزَٓخً ٝحٍطٌذ ؿ٘خ٣ش ـ ٖٓ كٌْ ػ٤ِٚ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُ 1
 أهَٟ طٞؿذ حُؼوٞرش ٗلٜٔخ ه٢٠ ػ٤ِٚ رخ٩ػيحّ. 

ـ ٖٝٓ كٌْ ػ٤ِٚ كٌٔخً ٓزَٓخً رؼوٞرش ؿ٘خث٤ش ٝحٍطٌذ ؿ٘خ٣ش أهَٟ هزَ  2
ٍَٓٝ هٔٔش ػَ٘ ػخٓخً ػ٠ِ حٗو٠خء حُؼوٞرش أٝ ٓو١ٜٞخ رخُظوخىّ كٌْ 

اًح ًخٗض ػ٤ِٜخ رؤه٠ٜ ػوٞرش ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئهظش كظ٠ ٟؼل٤ٜخ 
 حُـ٣َٔش حُؼخ٤ٗش طٞؿذ حُلٌْ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش. 

ـ ٣ٝلٌْ ػ٤ِٚ رؤه٠ٜ ػوٞرش ح٫ػظوخٍ حُٔٞهض كظ٠ ٟؼل٤ٜخ اًح ًخٗض  3
 حُـ٣َٔش حُؼخ٤ٗش طٞؿذ حُلٌْ رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض. 

ـ ٣ٝلٌْ رخُؼوٞرش حُظ٢ طؼِٞٛخ ىٍؿش ٝحكيس كٔذ حُظَط٤ذ حُٞحٍى ك٢  4
ض حُـ٣َٔش حُؼخ٤ٗش طٞؿذ حُلٌْ رخ٩رؼخى أٝ رخ٩هخٓش اًح ًخٗ 31حُٔخىس حُـ 

 حُـز٣َش أٝ رخُظـ٣َي حُٔي٢ٗ.



  249المادة 

ـ ٖٓ كٌْ ػ٤ِٚ ُـ٘خ٣ش كٌٔخً ٓزَٓخً رؼوٞرش ؿ٘خث٤ش أٝ ؿ٘ل٤ش، ٝحٍطٌذ  1
هزَ ٢٠ٓ ٓزؼش أػٞحّ ػ٠ِ حٗو٠خء حُؼوٞرش أٝ ٓو١ٜٞخ رخُظوخىّ، ؿ٘خ٣ش أٝ 

حُؼوٞرش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ كظ٠ ؿ٘لش ػوخرٜٔخ حُلزْ ٣ظؼَٝ ٧ه٠ٜ 
 ٟؼل٤ٜخ. 

ـ ٣ٌٕٝٞ ح٧َٓ ًٌُي اًح رِؾ حُلٌْ ح٧ٍٝ ٓ٘ش كزْ ػ٠ِ ح٧هَ ٝه٢٠  2
 رٚ ك٢ ؿ٘لش ٖٓ كجش حُـ٘لش حُؼخ٤ٗش. 

ـ ٝاًح ًخٗض حُؼوٞرش حُظ٢ ه٢٠ رٜخ هز٬ً ىٕٝ حُٔ٘ش كٌْ ػ٠ِ حٌٍَُٔ  3
 ٣ظـخُٝ رخُلزْ ٓيس طؼخىٍ ػ٠ِ ح٧هَ ٟؼل٢ حُؼوٞرش حُٔخروش ػ٠ِ إٔ ٫

 ًُي ٟؼل٢ حُؼوٞرش حُظ٢ ٗٚ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ. 

ـ ٣ٝزيٍ حُلزْ حُز٢٤ٔ ٖٓ ح٩هخٓش حُـز٣َش اًح ًخٕ حُلٌْ ح٧ٍٝ هي  4
 ه٠٠ رؼوٞرش ؿ٘خث٤ش أٝ رؼوٞرش ؿ٘ل٤ش ؿ٤َ حُـَحٓش. 

ـ ٝط٠خػق حُـَحٓش اًح ًخٕ ٓزوٜخ كٌْ رؤ٣ش ػوٞرش ؿ٘ل٤ش ٝاًح ٝهغ  5
 ْ كظ٠ ػ٬ػش أَٜٗ ٝرخُـَحٓش ٓؼخً.حُظٌَحٍ ػخ٤ٗش أٌٖٓ حُلٌْ رخُلز

  251المادة 

طؼظزَ حُـ٘ق حُٔز٤٘ش ك٢ ًَ ر٘ي ٖٓ حُز٘ٞى حُظخ٤ُش ٖٓ كجش ٝحكي ُظطز٤ن 
ػوٞرخص حُظٌَحٍ حُٞحٍىس ك٢ حُٔخىس حُٔخروش ٓٞحء ًخٕ ُٔوظَكٜخ ٛلش حُلخػَ 

 أٝ حُٔلَٝ أٝ حُٔظيهَ: 

 أ ( ـ حُـ٘ق حُٔوٜٞىس حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ كَٜ ٝحكي ٖٓ ٌٛح حُوخٕٗٞ. 
 د( ـ حُـ٘ق حُٔ٘خك٤ش ٨ُه٬م )حُزخد حُٔخرغ(. 
 ؽ( ـ حُـ٘ق حُٔوٜٞىس حُٞحهؼش ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ )حُزخد حُؼخٖٓ(. 
ى( ـ أػٔخٍ حُؼ٘ق ٖٓ ؿٔي٣ش ٤ٓ٬ًٝش حُٞحهؼش ػ٠ِ ح٧كَحى أٝ ٍؿخٍ 
 حُِٔطش أٝ حُوٞس حُؼخٓش. 

 ـ حُوظَ ٝحُـَف ؿ٤َ حُٔوٜٞى٣ٖ.  ٛـ(
 ٝ( ـ حُـ٘ق حًٌٍُٔٞس ك٢ رخد ح٧ٗوخٙ حُوط٣َٖ. 
 ُ( ـ حُـ٘ق حُٔوٜٞىس حُٞحهؼش ػ٠ِ حُِٔي. 
ف( ـ اهلخء ح٤ٗ٧خء حُ٘خؿٔش ػٖ ؿ٘لش أٝ اهلخء ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ حٍطٌزٞٛخ 
 ٝطِي حُـ٘لش ٗلٜٔخ. 

 . 116ٝ ١115( ـ حُـ٘ق ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُظ٢ طؼي ٤ٓخ٤ٓش ٝكوخً ُِٔخىط٤ٖ 
 ١( ـ حُـ٘ق حُٔوظَكش ريحكغ ٝحكي ؿ٤َ ٣َٗق.

  258المادة 



ـ إ حُٔوخُق ح١ٌُ كٌْ ػ٤ِٚ كٌٔخً ٓزَٓخً ٌٓ٘ ٓيس ُْ طزِؾ حُٔ٘ش  1
ُِٔوخُلش ٗلٜٔخ أٝ ٖٓ أؿَ أ٣ش ٓوخُلش أهَٟ ٧كٌخّ ٗظخّ ٝحكي ٣ؼخهذ 

 ر٠ؼل٢ حُؼوٞرش حُظ٢ ٗٚ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ. 

ك٢ حُٔيس ٗلٜٔخ أٌٖٓ إٔ ٣و٠٠ رخُظٞه٤ق  ـ اًح ٝهغ حُظٌَحٍ ػخ٤ٗش 2
 ٝرخُـَحٓش ٓؼخً ك٢ ؿ٤ٔغ ح٧كٞحٍ حُظ٢ ٗٚ ك٤ٜخ ػ٠ِ حُـَحٓش ٝكيٛخ.

  252المادة 

حُٔـَّ حُٔؼظخى ٛٞ ح١ٌُ ٣ظْ ػِٔٚ ح٩ؿَح٢ٓ ػ٠ِ حٓظؼيحى ٗل٢ٔ ىحثْ 
 كط٣َخً ًخٕ أٝ ٌٓظٔزخً ٫ٍطٌخد حُـ٘خ٣خص أٝ حُـ٘ق.

  253المادة 

ش ؿ٤َ حُـَحٓش ُـ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش ٓوٜٞىس، ٝكٌْ ػ٤ِٚ ٖٓ كٌْ ػ٤ِٚ رؼوٞر
هزَ حٗو٠خء هْٔ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ حٗظٜخء ٓيس ػوٞرظٚ أٝ ٓو١ٜٞخ رخُظوخىّ 
رؼوٞرش ٓخٗؼش ُِل٣َش ُٔيس ٓ٘ش ػ٠ِ ح٧هَ ك٢ ؿ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش ٓوٜٞىس 
أهَٟ، ٣لٌْ ػ٤ِٚ رخُؼُِش اً ػزض حػظ٤خىٙ ُ٪ؿَحّ ٝاٗٚ هطَ ػ٠ِ ح٬ُٔٓش 

 حُؼخٓش.

  254المادة 

ـ ًَ ٓـَّ ٓؼظخى ٓلٌّٞ ػ٤ِٚ رؼوٞرش ؿ٤َ حُـَحٓش ػ٬ًٔ رخُٔخىط٤ٖ حُـ  1
٣ؼظزَ كٌٔخً أٗٚ هطَ ػ٠ِ ح٬ُٔٓش حُؼخٓش ٣ٝو٠٠ ػ٤ِٚ رخُؼُِش  241ٝ 241

 اًح كٌْ ػ٤ِٚ رؼوٞرش ٓخٗؼش ُِل٣َش ٖٓ أؿَ طٌَحٍ هخ٢ٗٞٗ آهَ. 

ه٬ٍ  ـ ٝح٧َٓ ًٌُي ك٢ ٓخ هٚ ًَ ٓؼظخى ُ٪ؿَحّ اًح ٛيٍ ػ٤ِٚ ك٢ 2
هْٔ ػَ٘س ٓ٘ش رؼي حُٔيس حُظ٢ ه٠خٛخ ك٢ ط٘ل٤ٌ حُؼوٞرش ٝحُظيحر٤َ 
ح٫كظَح٣ُش: أٓخ أٍرؼش أكٌخّ رخُلزْ ػٖ ؿ٘خ٣خص حهظَكض رؼٌٍ أٝ ػٖ ؿ٘ق 
ٓوٜٞىس ٣َٗطش إٔ ٣ٌٕٞ ًَ ٖٓ حُـَحثْ حُؼ٬ع ح٧ه٤َس هي حهظَكض رؼي إٔ 

 أٛزق حُلٌْ رخُـ٣َٔش حُٔخروش ٓزَٓخً. 

ّ حُٔز٤٘ش ك٢ حُلوَس حُٔخروش ٝكٌْ رؼوٞرش ؿ٘خث٤ش ٝأٓخ كٌٔخٕ ًخ٧كٌخ
 ٓٞحء ٝهؼض حُـ٘خ٣ش هزَ حُـ٘لش أٝ رؼيٛخ.

  255المادة 

٣ٔظٜيف ُِؼُِش ٓزغ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧هَ ًَ ٓلٌّٞ ػ٤ِٚ رخُؼُِش حٍطٌذ 
ك٢ أػ٘خء اهخٓظٚ ك٢ حُٔـٖ أٝ ك٢ ه٬ٍ حُؤْ ٓ٘ٞحص حُظ٢ طِض ح٩كَحؽ 

٤ِٚ ٖٓ أؿِٜخ رخُلزْ ٓ٘ش ٝحكيس أٝ ػ٘ٚ ؿ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش ٓوٜٞىس ه٢٠ ػ
 رؼوٞرش أٗي.



  256المادة 

٣ٌٖٔ حُلٌْ رخُٔ٘غ ٖٓ حُلوٞم حُٔي٤ٗش ٝٓ٘غ ح٩هخٓش ٝح٩هَحؽ ٖٓ حُز٬ى 
ػ٠ِ ٖٓ ػزض حػظ٤خىٙ ُ٪ؿَحّ أٝ ٖٓ كٌْ ػ٤ِٚ ًٌٍَٔ رؼوٞرش ؿ٘ل٤ش ٓخٗؼش 

 ُِل٣َش.

  257المادة 

ػ٤ِٚ رخ٩هخٓش حُـز٣َش أٝ ـ ٣ٍِ٘ رخُٔؼظخى ُ٪ؿَحّ ٝحٌٍَُٔ حُٔلٌّٞ  1
رخُلزْ أٝ رؼوٞرش أٗي ػ٘ي ح٩كَحؽ ػ٘ٚ، طير٤َ حُل٣َش حَُٔحهزش ُٔيس هْٔ 
ٓ٘ٞحص ا٫ إٔ ٣وٍَ حُوخ٢ٟ ٣ُخىس ٓيطٜخ أٝ طول٠٤ٜخ أٝ اريحٍ ح٩هخٓش حُـز٣َش 

 رٜخ أٝ اػلخء حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٜٓ٘خ. 

 3ٝ 2طٜخ حُـ كوَ 12ـ ٣يؿْ ٓ٘غ ح٩هخٓش حُٔلٌّٞ رٚ ػ٬ًٔ رخُٔخىس حُـ  2
 رظير٤َ حُل٣َش حَُٔحهزش ُِٔيس حُٔو٠٠ رٜخ.

  258المادة 

 ط١َٔ أكٌخّ ح٧ٓزخد حُٔ٘يىس حُٔوللش ُِؼوٞرش ػ٠ِ حُظَط٤ذ حُظخ٢ُ: 

 ح٧ٓزخد حُٔ٘يىس حُٔخى٣ش. 
 ح٧ػٌحٍ. 

 ح٧ٓزخد حُٔ٘يىس حُ٘و٤ٜش. 
 ح٧ٓزخد حُٔوللش.

  259المادة 

ح٧ٓزخد حُٔ٘يىس أٝ حُٔوللش ٣ؼ٤ٖ حُوخ٢ٟ ك٢ حُلٌْ ٓلؼٍٞ ًَ ٖٓ 
 ػ٠ِ حُؼوٞرش حُٔو٠٠ رٜخ.

  261المادة 

حُٔئحَٓس ٢ٛ ًَ حطلخم طْ ر٤ٖ ٗو٤ٜٖ أٝ أًؼَ ػ٠ِ حٍطٌخد ؿ٘خ٣ش 
 رٞٓخثَ ٓؼ٤٘ش.

  268المادة 

٣ظْ ح٫ػظيحء ػ٠ِ أٖٓ حُيُٝش ٓٞحء أًخٕ حُلؼَ حُٔئُق ُِـ٣َٔش طخٓخً أٝ 
 ٗخهٜخً أٝ َٓ٘ٝػخً ك٤ٚ.

  262المادة 



ـ ٣ؼل٠ ٖٓ حُؼوٞرش ٖٓ حٗظَى رٔئحَٓس ػ٠ِ أٖٓ حُيُٝش ٝأهزَ حُِٔطش  1
 رٜخ هزَ حُزيء رؤ١ كؼَ ٤ٜٓؤ ُِظ٘ل٤ٌ. 

 ـ ٝاًح حهظَف كؼَ ًٌٜح أٝ رية رٚ ك٬ ٣ٌٕٞ حُؼٌٍ ا٫ ٓوللخَ.  2

ـ ٣ٝٔظل٤ي ًٌُي ٖٓ ػٌٍ ٓولق حُٔـَّ ح١ٌُ أهزَ حُِٔطش رٔئحَٓس أٝ  3
زَ اطٔخٜٓخ أٝ أطخف حُوزٞ ـ ُٝٞ رؼي ٓزخَٗس رـ٘خ٣ش أهَٟ ػ٠ِ أٖٓ حُيُٝش ه

 ح٬ُٔكوخص ـ ػ٠ِ حُٔـ٤َٖٓ ح٥ه٣َٖ أٝ ػ٠ِ ح٣ٌُٖ ٣ؼَف ٓوظزؤْٛ. 

 ـ ٫ ططزن أكٌخّ ٌٛٙ حُٔخىس ػ٠ِ حُٔلَٝ. 4

  263المادة 

ـ ًَ ١ٍٞٓ كَٔ ح٬ُٔف ػ٠ِ ٣ٍٞٓش ك٢ ٛلٞف حُؼيٝ ػٞهذ  1
 رخ٩ػيحّ. 

ى، أهيّ ك٢ ُٖٓ حُلَد ػ٠ِ ـ ًَ ١ٍٞٓ ٝإ ُْٝ ٣٘ظْ ا٠ُ ؿ٤ٖ ٓؼخ 2
 أػٔخٍ ػيٝحٕ ٟي ٣ٍٞٓش ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ حُٔئريس. 

ـ ًَ ١ٍٞٓ طـ٘ي رؤ٣ش ٛلش ًخٗض ك٢ ؿ٤ٖ ٓؼخى ُْٝ ٣٘لَٜ ػ٘ٚ هزَ  3
أ١ ػَٔ ػيٝح٢ٗ ٟي ٣ٍٞٓش ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش ٝإ ٣ٌٖ هي 

 حًظٔذ رظـ٤٘يٙ حُـ٤ٔ٘ش ح٧ؿ٘ز٤ش.

  264المادة 

ُيٓخثْ ُيٟ ىُٝش أؿ٘ز٤ش أٝ حطَٜ رٜخ ٤ُيكؼٜخ ا٠ُ ـ ًَ ١ٍٞٓ ىٍّ ح 1
ٓزخَٗس حُؼيٝحٕ ػ٠ِ ٣ٍٞٓش أٝ ٤ُٞكَ ُٜخ حُٞٓخثَ ا٠ُ ًُي ػٞهذ 

 رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس. 

 ـ ٝاًح أك٠٠ كؼِٚ ا٠ُ ٗظ٤ـش ػٞهذ رخ٩ػيحّ. 2

  265المادة 

ًَ ١ٍٞٓ ىّ حُيٓخثْ ُيٟ حُؼيٝ أٝ حطَٜ رٚ ٤ُؼخٝٗٚ رؤ١ ٝؿٚ ًخٕ 
 هٞحطٚ ػٞهذ رخ٩ػيحّ. ػ٠ِ كُٞ

  266المادة 

ـ ٣ؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس ًَ ١ٍٞٓ أهيّ رؤ٣ش ٤ِٓٝش ًخٗض  1
هٜي َٗ حُيكخع ح٢٘١ُٞ ػ٠ِ ح٧َٟحٍ رخُٔ٘٘آص ٝحُٜٔخٗغ ٝحُزٞحهَ 
ٝحًَُٔزخص حُٜٞحث٤ش ٝح٧ىٝحص ٝحٌُهخثَ ٝح٧ٍُحم ٝٓزَ ح٬ُٛٞٔص ٝرٍٜٞس 



١ٌَ أٝ حُٔؼيس ٫ٓظؼٔخٍ حُـ٤ٖ ػخٓش ًَ ح٤ٗ٧خء ًحص حُطخرغ حُؼٔ
 ٝحُوٞحص حُظخرؼش ُٚ )أٝ ًخٕ ٓززخً ك٢ ًُي(. 

ـ ٣و٠٠ رخ٩ػيحّ اًح كيع حُلؼَ ك٢ ُٖٓ حُلَد أٝ ػ٘ي طٞهغ ٗ٘ٞرٜخ أٝ  2
 أك٠٠ ا٠ُ طِق ٗلْ.

  267المادة 

ـ ٣ؼخهذ رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض هْٔ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧هَ ًَ ١ٍٞٓ كخٍٝ  1
رـ٤َ ًُي إٔ ٣وظطغ ؿِءحً ٖٓ ح٧ٍٝ ح٣ٍُٞٔش  رؤػٔخٍ أٝ هطذ أٝ ًظخرخص أٝ

 ٠٤ُٔٚ ا٠ُ ىُٝش أؿ٘ز٤ش أٝ إٔ ٣ٌِٜٔخ كوخً حٓظ٤خُحً هخٛخً رخُيُٝش ح٣ٍُٞٔش. 

ـ اًح ًخٕ حُلخػَ ػ٘ي حٍطٌخرٚ حُلؼَ ٓ٘ظ٤ٔخً ا٠ُ اكيٟ حُـٔؼ٤خص أٝ  2
 ػٞهذ رخ٫ػظوخٍ ٓئريحً. 321ٝ 211حُٔ٘ظٔخص حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ك٢ حُٔخىط٤ٖ 

  268المادة 

ـ ًَ ١ٍٞٓ هيّ ٌٓ٘خً أٝ ١ؼخٓخً أٝ ُزخٓخً ُـخّٓٞ أٝ ؿ٘ي١ ٖٓ ؿ٘ٞى  1
ح٧ػيحء ٬ُٓظٌ٘خف ٝٛٞ ػ٠ِ ر٤٘ش ٖٓ أَٓٙ أٝ ٓخػيٙ ػ٠ِ حَُٜد ػٞهذ 

 رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش. 

ـ ًَ ١ٍٞٓ َٜٓ كَحٍ أ٤َٓ كَد أٝ أكي ٍػخ٣خ حُؼيٝ حُٔؼظو٤ِٖ ػٞهذ  2
 رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض.

  269المادة 

طلَٝ أ٠٣خً حُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى حُٔخروش اًح ٝهغ حُلؼَ 
 ػ٠ِ ىُٝش طَرطٜخ ر٣ٍٞٔش ٓؼخٛيس طلخُق أٝ ٝػ٤وش ى٤ُٝش طوّٞ ٓوخٜٓخ.

  271المادة 

 261ا٠ُ  ٣264ٍِ٘ ُِٓ٘ش ح٤٣ٍُٖٞٔ رخُٔؼ٠٘ حُٔوٜٞى ك٢ حُٔٞحى حُـ 
 ح٧ؿخٗذ ح٣ٌُٖ ُْٜ ك٢ ٣ٍٞٓش ٓلَ اهخٓش أٝ ٌٖٓ كؼ٢ِ.

  278المادة 

ٖٓ ىهَ أٝ كخٍٝ حُيهٍٞ ا٠ُ ٌٓخٕ ٓلظٍٞ هٜي حُلٍٜٞ ػ٠ِ أ٤ٗخء أٝ 
ٝػخثن أٝ ٓؼِٞٓخص ٣ـذ إٔ طزو٠ ٌٓظٞٓش كَٛخً ػ٠ِ ٬ٓٓش حُيُٝش ػٞهذ 
رخُلزْ ٓ٘ش ػ٠ِ ح٧هَ ٝاًح ٓؼ٠ روٜي حُظـْٔ كزخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش 

 حُٔٞهظش.



  272المادة 

خُظ٢ ًًَص ك٢ حُٔخىس ـ ٖٓ َٓم أ٤ٗخء أٝ ٝػخثن أٝ ٓؼِٞٓخص ً 1
 حُٔخروش أٝ حٓظلَٜ ػ٤ِٜخ ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش. 

ـ اًح حهظَكض حُـ٘خ٣ش ُٔ٘لؼش ىُٝش أؿ٘ز٤ش ًخٗض حُؼوٞرش ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش  2
 حُٔئريس.

  273المادة 

ـ ٖٓ ًخٕ ك٢ ك٤خُطٚ رؼٞ حُٞػخثن أٝ حُٔؼِٞٓخص ًخُظ٢ ًًَص ك٢  1
ٓزذ َٓ٘ٝع ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ  كؤرِـٚ أٝ أك٘خٙ ىٕٝ 211حُٔخىس 

 ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ. 

ـ ٣ٝؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش هْٔ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧هَ اًح أرِؾ  2
 ًُي ُٔ٘لؼش ىُٝش أؿ٘ز٤ش. 

ـ اًح ًخٕ حُٔـَّ ٣لظلع رٔخ ًًَ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص ٝح٤ٗ٧خء رٜلش ًٞٗٚ  3
ٔٞهض ك٢ ٓٞظلخً أٝ ػخ٬ًٓ أٝ ٓٔظويٓخً ك٢ حُيُٝش كؼوٞرظٚ ح٫ػظوخٍ حُ

حُلخُش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوَس ح٠ُٝ٧ ٝح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس ك٢ 
 حُلخُش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوَس حُؼخ٤ٗش. 

ـ اًح ُْ ٣ئهٌ ػ٠ِ أكي ح٧ٗوخٙ حُٔخرن ًًَْٛ ا٫ هطؤ ؿ٤َ ٓوٜٞى  4
 ًخٗض حُؼوٞرش حُلزْ ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ.

  274المادة 

ًٌٍٞس ُِٜٔلش ىُٝش ٓؼخى٣ش ٗيىص اًح حهظَكض ؿَحثْ حُظـْٔ حُٔ
 .214حُؼوٞرخص ٝكخهخً ٧كٌخّ حُٔخىس 

  275المادة 

٣ؼخهذ رخُلزْ ٓ٘ش ػ٠ِ ح٧هَ ٝرـَحٓش ٫ ط٘وٚ ػٖ ٓخثش ٤َُس ًَ 
١ٍٞٓ ًَٝ ٗوٚ ٓخًٖ ك٢ ٣ٍٞٓش أهيّ أٝ كخٍٝ إٔ ٣ويّ ٓزخَٗس أٝ 
رٞحٓطش ٗوٚ ٓٔظؼخٍ ػ٠ِ ٛلوش طـخ٣ٍش أٝ أ٣ش ٛلوش َٗحء أٝ ر٤غ أٝ 

 ٓوخ٠٣ش ٓغ أكي ٍػخ٣خ حُؼيٝ أٝ ٓغ ٗوٚ ٓخًٖ ر٬ى حُؼيٝ.

  276المادة 



٣ٔظلن حُؼوخد حُٞحٍى ك٢ حُٔخىس حُٔخروش ٖٓ ًًَ ك٤ٜخ ٖٓ ح٧ٗوخٙ اًح 
ٓخٛٔٞح ك٢ هَٝ أٝ حًظظخد ُٔ٘لؼش ىُٝش ٓؼخى٣ش أٝ َٜٓ أػٔخُٜخ حُٔخ٤ُش 

 ر٤ِٓٞش ٖٓ حُٞٓخثَ.

  277المادة 

ٓؼخى٣ش أٝ أٓٞحٍ أكي ٍػخ٣خٛخ حُٔؼٜٞى رٜخ  ٖٓ أهل٠ أٝ حهظِْ أٓٞحٍ ىُٝش
 ا٠ُ كخٍّ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرـَحٓش أهِٜخ ٓخثش ٤َُس.

  278المادة 

 ٣ؼخهذ رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض: 

أ( ـ ٖٓ هَم حُظيحر٤َ حُظ٢ حطوٌطٜخ حُيُٝش ُِٔلخكظش ػ٠ِ ك٤خىٛخ ك٢ 
 حُلَد. 

طـِٛخ حُلٌٞٓش كؼَٝ  د( ـ ٖٓ أهيّ ػ٠ِ أػٔخٍ أٝ ًظخرخص أٝ هطذ ُْ
٣ٍٞٓش ُوطَ أػٔخٍ ػيحث٤ش أٝ ػٌَ ٬ٛطٜخ ريُٝش أؿ٘ز٤ش أٝ ػَٝ ح٤٣ٍُٖٞٔ 

 ٧ػٔخٍ ػؤ٣ٍش طوغ ػ٤ِْٜ أٝ ػ٠ِ أٓٞحُْٜ.

  279المادة 

ـ ًَ حػظيحء ٣وغ ك٢ ح٧ٍٝ ح٣ٍُٞٔش أٝ ٣ويّ ػ٤ِٚ أكي حَُػخ٣خ ح٤٣ٍُٖٞٔ  1
٣ـ٤َ رخُؼ٘ق ىٓظٍٞ ىُٝش أؿ٘ز٤ش أٝ كٌٞٓظٜخ أٝ ٣وظطغ ؿِءحً ٖٓ هٜي إٔ 

 أٍٟٜخ ٣ؼخهذ ػ٤ِٚ رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض. 

ـ إ حُٔئحَٓس حُظ٢ ط٢َٓ ا٠ُ اكيٟ حُـ٘خ٣خص حُٔخُلش حًٌَُ طٞؿذ  2
 حُلزْ ٓ٘ش ػ٠ِ ح٧هَ.

  281المادة 

ٖٓ ؿ٘ي ك٢ ح٧ٍٝ ح٣ٍُٞٔش ىٕٝ ٓٞحكوش حُلٌٞٓش ؿ٘ٞىحً ُِوظخٍ ك٢ 
 ىُٝش أؿ٘ز٤ش ػٞهذ رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض. ٓز٤َ

  288المادة 

٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرـَحٓش ٫ طظـخُٝ حُٔخثظ٢ 
٤َُس ػ٠ِ ًَ طل٣َٞ ٣وغ ك٢ ٣ٍٞٓش أٝ ٣وّٞ رٚ ١ٍٞٓ ربكيٟ حُٞٓخثَ 

ؿ٘ٞى ىُٝش أؿ٘ز٤ش ٖٓ ؿ٘ٞى حُزَ أٝ حُزلَ أٝ ُلَٔ  211حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔخىس 
 حُـٞ ػ٠ِ حُلَحٍ أٝ حُؼ٤ٜخٕ.

  282المادة 



٣ؼخهذ رخُؼوٞرخص ٗلٜٔخ ػ٠ِ ٌٟٗٞ حُل٣َن حُٔظ٠ٍَ ٖٓ أؿَ حُـَحثْ 
 حُظخ٤ُش: 

 ـ طلو٤َ ىُٝش أؿ٘ز٤ش أٝ ؿ٤ٜ٘خ أٝ ػِٜٔخ أٝ ٗؼخٍٛخ ح٢٘١ُٞ ػ٤ٗ٬ش. 
 ٓٔؼِٜخ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ ٣ٍٞٓش.  ـ طلو٤َ ٍث٤ْ ىُٝش أؿ٘ز٤ش أٝ ٍُٝحثٜخ أٝ

حُويف أٝ حٌُّ حُٞحهغ ػ٤ٗ٬ش ػ٠ِ ٍث٤ْ ىُٝش أؿ٘ز٤ش أٝ ٍُٝحثٜخ أٝ ٓٔؼِٜخ  -
 ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ ٣ٍٞٓش. 

 ٫ ٣ـُٞ اػزخص حُلؼَ ح١ٌُ ًخٕ ٟٓٞٞع حٌُّ.

  283المادة 

اًح ًخٗض حُـ٣َٔش حُٔوظَكش ك٢ ح٧ٍٝ ح٣ٍُٞٔش أٝ رلؼَ ١ٍٞٓ ػ٠ِ 
ٍُٝحثٚ أٝ ٓٔؼِٚ ح٤ُٔخ٢ٓ ك٢ ٣ٍٞٓش ٫ طوغ ٍث٤ْ ىُٝش أؿ٘ز٤ش أٝ أكي 

طلض ١خثِش ػوٞرش هخٛش ٗيىص حُؼوٞرش حُوخ٤ٗٞٗش ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ًًَ ك٢ 
 .241حُٔخىس 

  284المادة 

ا٫ اًح ًخٕ ك٢ هٞح٤ٖٗ حُيُٝش ًحص  213ا٠ُ  ٫211 ططزن أكٌخّ حُٔٞحى حُـ 
 حُ٘ؤٕ أٝ ك٢ ح٫طلخم حُٔؼوٞى ٓؼٜخ أكٌخّ ٓٔخػِش.

  285المادة 

ٖٓ هخّ ك٢ ٣ٍٞٓش ك٢ ُٖٓ حُلَد أٝ ػ٘ي طٞهغ ٗ٘ٞرٜخ ريػخٝس ط٢َٓ 
ا٠ُ اٟؼخف حُ٘ؼٍٞ حُو٢ٓٞ أٝ ا٣وخظ حُ٘ؼَحص حُؼ٣َٜ٘ش أٝ حٌُٔٛز٤ش ػٞهذ 

 رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض.

  286المادة 

ـ ٣ٔظلن حُؼوٞرش ٗلٜٔخ ٖٓ ٗوَ ك٢ ٣ٍٞٓش ك٢ ح٧كٞحٍ ػ٤ٜ٘خ أٗزخء  1
 ؤٜٗخ إٔ طٖٞٛ ٗل٤ٔش ح٧ٓش. ٣ؼَف أٜٗخ ًخًرش أٝ ٓزخُؾ ك٤ٜخ ٖٓ ٗ

ـ اًح ًخٕ حُلخػَ ٣لٔذ ٌٛٙ ح٧ٗزخء ٛل٤لش كؼوٞرظٚ حُلزْ ػ٬ػش  2
 أَٜٗ ػ٠ِ ح٧هَ.

  287المادة 

ـ ًَ ١ٍٞٓ ٣ٌ٣غ ك٢ حُوخٍؽ ٝٛٞ ػ٠ِ ر٤٘ش ٖٓ ح٧َٓ أٗزخء ًخًرش أٝ  1
ٓزخُـخً ك٤ٜخ ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ ط٘خٍ ٖٓ ٤ٛزش حُيُٝش أٝ ٌٓخٗظٜخ حُٔخ٤ُش ٣ؼخهذ 

 زْ ٓظش أَٜٗ ػ٠ِ ح٧هَ ٝرـَحٓش طظَحٝف ر٤ٖ ٓخثش ٝهٔٔٔخثش ٤َُس. رخُل



 ـ ٣ٌٖٝٔ حُٔلٌٔش إٔ طو٢٠ رَ٘٘ حُلٌْ. 2

  288المادة 

ـ ٖٓ أهيّ ك٢ ٣ٍٞٓش ىٕٝ إً حُلٌٞٓش ػ٠ِ ح٫ٗوَح١ ك٢ ؿٔؼ٤ش  1
٤ٓخ٤ٓش أٝ حؿظٔخػ٤ش ًحص ١خرغ ى٢ُٝ أٝ ك٢ ٓ٘ظٔش ٖٓ ٌٛح حُ٘ٞع ػٞهذ 

ـز٣َش ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝرـَحٓش رخُلزْ أٝ رخ٩هخٓش حُ
 طظَحٝف ر٤ٖ ٓخثش ٝٓخثظ٤ٖ ٝه٤ٖٔٔ ٤َُس. 

ـ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ط٘وٚ ػوٞرش ٖٓ ط٠ُٞ ك٢ حُـٔؼ٤ش أٝ حُٔ٘ظٔش  2
حًٌٍُٔٞط٤ٖ ٝظ٤لش ػ٤ِٔش ػٖ حُٔ٘ش كزٔخً أٝ اهخٓش ؿز٣َش ٝػٖ حُٔخثش ٤َُس 

 ؿَحٓش.

  289المادة 

ٖٓ ُْ ٣٘لٌ ك٢ ُٖٓ حُلَد أٝ ػ٘ي طٞهغ ٗ٘ٞرٜخ ؿ٤ٔغ حُٔٞؿزخص حُظ٢ 
٣لَٟٜخ ػ٤ِٚ ػوي طؼٜي أٝ حٓظٜ٘خع أٝ طوي٣ْ هيٓخص طظؼِن رخُيكخع 
ح٢٘١ُٞ ٜٝٓخُق حُيُٝش حُؼخٓش أٝ ط٣ٖٞٔ ح٤ِٛ٧ٖ ٣ؼخهذ رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض 
ٝرـَحٓش طظَحٝف ر٤ٖ ه٤ٔش حُٔٞؿذ ؿ٤َ حُٔ٘لٌ ٟٝؼل٤ٜخ ػ٠ِ إٔ ط٘وٚ ػٖ 

 هٔٔٔخثش ٤َُس. 

اًح ًخٕ ػيّ حُظ٘ل٤ٌ ٗخؿٔخً ػٖ هطؤ ؿ٤َ ٓوٜٞى ػٞهذ حُلخػَ رخُلزْ 
 ك٬٠ً ػٖ حُـَحٓش حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُلوَس حُٔخروش. 

٣ولٞ ٜٗق حُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٌٛٙ حُٔخىس اًح ًخٕ حُظ٘ل٤ٌ هي 
 طؤهَ كو٢. 

زخً ٝطلَٝ ٌٛٙ حُؼوٞرخص رلٞحٍهٜخ حُٔخروش ػ٠ِ أ١ ٗوٚ آهَ ًخٕ ٓز
 ك٢ ػيّ ط٘ل٤ٌ حُؼوي أٝ ك٢ طؤه٤َ ط٘ل٤ٌٙ.

  291المادة 

ًَ ؿٖ ٣وظَف ك٢ ح٧كٞحٍ ٗلٜٔخ ر٘ؤٕ حُؼوٞى حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ك٢ حُٔخىس 
حُٔخروش ٣ؼخهذ ػ٤ِٚ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش ٝرـَحٓش طظَحٝف ر٤ٖ ٟؼل٢ 
حَُرق ؿ٤َ حَُٔ٘ٝع ح١ٌُ ؿ٘خٙ حُٔـَّ ٝػ٬ػش أٟؼخكٚ ػ٠ِ إٔ ٫ ط٘وٚ ػٖ 

 ٔٔخثش ٤َُس.هٔ

  298المادة 

ـ ٣ؼخهذ ػ٠ِ ح٫ػظيحء ح١ٌُ ٣ٔظٜيف طـ٤٤َ ىٓظٍٞ حُيُٝش رطَم ؿ٤َ  1
 َٓ٘ٝػش رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض هْٔ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧هَ. 



 ـ ٝطٌٕٞ حُؼوٞرش ح٫ػظوخٍ حُٔئري اًح ُـؤ حُلخػَ ا٠ُ حُؼ٘ق. 2

  292المادة 

ٝ ح٣ٍُٞٔش ػٞهذ ـ ٖٓ كخٍٝ إٔ ٣ِٔن ػٖ ٤ٓخىس حُيُٝش ؿِءحً ٖٓ ح٧ٍ 1
 رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض. 

 ـ ٝطٌٕٞ حُؼوٞرش ح٫ػظوخٍ حُٔئري اًح ُـؤ حُلخػَ ا٠ُ حُؼ٘ق. 2

  293المادة 

ـ ًَ كؼَ ٣وظَف روٜي اػخٍس ػ٤ٜخٕ ِٓٔق ٟي حُِٔطخص حُوخثٔش  1
 رٔٞؿذ حُيٓظٍٞ ٣ؼخهذ ػ٤ِٚ رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض. 

ي ٝٓخثَ حُؼٜخس ـ اًح ٗ٘ذ حُؼ٤ٜخٕ ػٞهذ حُٔلَٝ رخ٫ػظوخٍ حُٔئر 2
 رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض هْٔ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧هَ.

  294المادة 

ح٫ػظيحء ح١ٌُ ٣وٜي ٓ٘ٚ ٓ٘غ حُِٔطخص حُوخثٔش ٖٓ ٓٔخٍٓش ٝظخثلٜخ 
 حُٔٔظٔيس ٖٓ حُيٓظٍٞ ٣ؼخهذ ػ٤ِٚ رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض.

  295المادة 

٣ؼخهذ ػ٠ِ حُٔئحَٓس حُظ٢ طٔظٜيف حٍطٌخد اكيٟ حُـَحثْ حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ 
 خ٩هخٓش حُـز٣َش حُـ٘خث٤ش.ر

  296المادة 

 ٣ؼخهذ رخ٫ػظوخٍ حُٔٞهض ٓزغ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧هَ: 

 أ( ـ ٖٓ حؿظٜذ ِٓطش ٤ٓخ٤ٓش أٝ ٓي٤ٗش أٝ ه٤خىس ػ٣ٌَٔش. 
 د( ٖٓ حكظلع ه٬كخً ٧َٓ حُلٌٞٓش رِٔطش ٓي٤ٗش أٝ ه٤خىس ػ٣ٌَٔش. 

٣َلٚ أٝ ؽ( ـ ًَ هخثي ػ١ٌَٔ أرو٠ ؿ٘يٙ ٓلظ٘يحً رؼي إٔ ٛيٍ ح٧َٓ رظٔ
 رظل٣َوٚ.

  297المادة 

٣ٔظلن ح٫ػظوخٍ حُٔٞهض ٖٓ أهيّ ىٕٝ ٍٟخ حُِٔطش ػ٠ِ طؤ٤ُق كٜخثَ 
ِٓٔلش ٖٓ حُـ٘ي أٝ ػ٠ِ ه٤ي حُؼٔخًَ أٝ طـ٤٘يْٛ أٝ ػ٠ِ طـ٤ِٜٛٔؤٝ 

 ٓيْٛ رخ٧ِٓلش ٝحٌُهخثَ.



  298المادة 

٣ؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٓئريحً ػ٠ِ ح٫ػظيحء ح١ٌُ ٣ٔظٜيف آخ اػخٍس 
حُلَد ح٤ِٛ٧ش أٝ ح٫هظظخٍ حُطخثل٢ رظ٤ِٔق ح٤٣ٍُٖٞٔ أٝ رلِْٜٔ ػ٠ِ 
حُظِٔق رؼ٠ْٜ ٟي حُزؼٞ ح٥هَ ٝآخ رخُلٞ ػ٠ِ حُظوظ٤َ ٝحُٜ٘ذ ك٢ 

 ٓلِش أٝ ٓل٬ص، ٣ٝو٠٠ رخ٩ػيحّ اًح طْ ح٫ػظيحء.

  299المادة 

خ٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٓئريحً ٖٓ ٍأّ ػٜخرخص ِٓٔلش أٝ ط٠ُٞ ك٤ٜخ ٣ؼخهذ ر
ٝظ٤لش أٝ ه٤خىس أ٣خً ًخٕ ٗٞػٜخ آخ روٜي حؿظ٤خف ٓي٣٘ش أٝ ٓلِش أٝ رؼٞ أ٬ٓى 
حُيُٝش أٝ أ٬ٓى ؿٔخػش ٖٓ ح٤ِٛ٧ٖ ٝآخ روٜي ٜٓخؿٔش أٝ ٓوخٝٓش حُوٞس 

 حُؼخٓش حُؼخِٓش ٟي َٓطٌز٢ ٌٛٙ حُـ٘خ٣خص.

  311المادة 

رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس حُٔ٘ظًَٕٞ ك٢ ػٜخرخص ِٓٔلش ـ ٣ؼخهذ  1
 211أُلض روٜي حٍطٌخد اكيٟ حُـ٘خ٣خص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىط٤ٖ حُـ 

ٝ211 . 

ـ ؿ٤َ أٗٚ ٣ؼل٠ ٖٓ حُؼوٞرش ٖٓ ُْ ٣ظ٠ُٞ ْٜٓ٘ ك٢ حُؼٜخرش ٝظ٤لش أٝ  2
هيٓش ُْٝ ٣ٞهق ك٢ أٓخًٖ حُلظ٘ش ٝحٓظِْٔ ر٬ٔكٚ ىٕٝ ٓوخٝٓش ٝهزَ 

 كٌْ.ٛيٍٝ أ١ 

  318المادة 

ػوٞرش ٖٓ أهيّ ػ٠ِ حٍطٌخد اكيٟ حُـ٘خ٣خص  241ط٘يى رٔوظ٠٠ حُٔخىس 
 : 322ٝ 211حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىط٤ٖ 

 أ( ـ اًح ًخٕ ٣لَٔ ٬ٓكخً ظخَٛحً أٝ ٓوزؤ. 
 د( ـ اًح ًخٕ ٣َطي١ ٣ُخً أٝ ٣لَٔ ٗؼخٍحً آهَ ٓي٤٤ٖٗ ًخٗخ أٝ ػ٤٣ٌَٖٔ. 

أٝ ط٣ٞ٘ٚ ك٢ أر٤٘ش ٓوٜٜش رِٜٔلش  ؽ( ـ اًح أهيّ ػ٠ِ أػٔخٍ طو٣َذ
 ػخٓش أٝ ك٢ ٓز٤َ حُٔوخرَحص أٝ حُٔٞح٬ٛص أٝ حُ٘وَ.

  312المادة 

ٖٓ أهيّ روٜي حهظَحف أٝ ط٤َٜٔ اكيٟ ؿ٘خ٣خص حُلظ٘ش حًٌٍُٔٞس أٝ أ٣ش 
ؿ٘خ٣ش أهَٟ ٟي حُيُٝش ػ٠ِ ٛ٘غ أٝ حهظ٘خء أٝ ك٤خُس حُٔٞحى حُٔظلـَس أٝ 

ٔلَهش أٝ ح٧ؿِحء حُظ٢ طٔظؼَٔ ك٢ حُِٔظٜزش ٝحُٔ٘ظـخص حُٔخٓش أٝ حُ
ط٤ًَزٜخ أٝ ٛ٘ؼٜخ ٣ؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش ك٬٠ً ػٖ حُؼوٞرخص ح٧ٗي 



حُظ٢ ٣ٔظلوٜخ حُٔظيهِٕٞ ك٢ طِي حُـ٘خ٣خص اًح حهظَكض أٝ َٗع ك٤ٜخ رو٤ض 
 ٗخهٜش.

  313المادة 

٣ؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش ػ٠ِ حُٔئحَٓس روٜي حٍطٌخد اكيٟ 
 .322ا٠ُ  211خص حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔٞحى حُـ٘خ٣

  314المادة 

٣وٜي رخ٧ػٔخٍ ح٩ٍٛخر٤ش ؿ٤ٔغ ح٧كؼخٍ حُظ٢ ط٢َٓ ا٠ُ ا٣ـخى كخُش ًػَ 
ٝحُٔٞحى حُِٔظٜزش « ٝح٧ِٓلش حُلَر٤ش»ٝطَطٌذ رٞٓخثَ ًخ٧ىٝحص حُٔظلـَس 

ٝحُٔ٘ظـخص حُٔخٓش أٝ حُٔلَهش ٝحُؼٞحَٓ حُٞرخث٤ش أٝ حُـَػ٤ٓٞش حُظ٢ ٖٓ 
 ٕ طليع هطَحً ػخٓخً.ٗؤٜٗخ أ

  315المادة 

ـ حُٔئحَٓس حُظ٢ ٣وٜي ٜٓ٘خ حٍطٌخد ػَٔ أٝ أػٔخٍ اٍٛخد ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ  1
 رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٖٓ ػَ٘ ٓ٘ٞحص ا٠ُ ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش. 

ـ ًَ ػَٔ اٍٛخر٢ ٣ٔظٞؿذ ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٖٓ هْٔ ػَ٘س ٓ٘ش  2
 ا٠ُ ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش. 

حُظو٣َذ ُٝٞ ؿِث٤خً ك٢ ر٘خ٣ش  ـ ٝٛٞ ٣ٔظٞؿذ ػوٞرش ح٩ػيحّ اًح ٗظؾ ػ٘ٚ 3
ػخٓش أٝ ٓئٓٔش ٛ٘خػ٤ش أٝ ٓل٤٘ش أٝ ٓ٘٘آص أهَٟ أٝ حُظؼط٤َ ك٢ ٓزَ 

 حُٔوخرَحص ٝحُٔٞح٬ٛص ٝحُ٘وَ أٝ اًح أك٠٠ حُلؼَ ا٠ُ ٓٞص اٗٔخٕ.

  316المادة 

ـ ًَ ؿٔؼ٤ش أٗ٘جض روٜي طـ٤٤َ ٤ًخٕ حُيُٝش ح٫هظٜخى١ أٝ ح٫ؿظٔخػ٢ أٝ  1
طلَ  324ربكيٟ حُٞٓخثَ حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔخىس أٟٝخع حُٔـظٔغ ح٧ٓخ٤ٓش 

 ٣ٝو٠٠ ػ٠ِ حُٔ٘ظ٤ٖٔ ا٤ُٜخ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش. 

 ـ ٫ٝ ط٘وٚ ػوٞرش حُٔئ٤ٖٔٓ ٝحُٔي٣َ٣ٖ ػٖ ٓزغ ٓ٘ٞحص.  2

 262ـ إ حُؼٌٍ حُٔلَ أٝ حُٔولق حُٔٔ٘ٞف ُِٔظآ٣َٖٓ رٔٞؿذ حُٔخىس  3
 ٣َ٘ٔ َٓطٌز٢ حُـ٘خ٣ش حُٔليىس أػ٬ٙ.

  317المادة 

ـ ًَ ػَٔ ًَٝ ًظخرش ًَٝ هطخد ٣وٜي ٜٓ٘خ أٝ ٣٘ظؾ ػٜ٘خ اػخٍس حُ٘ؼَحص  1
حٌُٔٛز٤ش أٝ حُؼ٣َٜ٘ش أٝ حُلٞ ػ٠ِ حُِ٘حع ر٤ٖ حُطٞحثق ٝٓوظِق ػ٘خَٛ 



ح٧ٓش ٣ؼخهذ ػ٤ِٚ رخُلزْ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش 
لوَط٤ٖ ا٠ُ ٓخثظ٢ ٤َُس ًٌُٝي رخُٔ٘غ ٖٓ ٓٔخٍٓش حُلوٞم حًٌٍُٔٞس ك٢ حُ

 . 65حُؼخ٤ٗش ٝحَُحرؼش ٖٓ حُٔخىس حُـ 

 ـ ٣ٌٖٝٔ حُٔلٌٔش إٔ طو٢٠ رَ٘٘ حُلٌْ. 2

  318المادة 

ـ ٣ظؼَٝ ُِؼوٞرخص ٗلٜٔخ ًَ ٗوٚ ٣٘ظ٢ٔ ا٠ُ ؿٔؼ٤ش أٗ٘جض ُِـخ٣ش  1
 حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ك٢ حُٔخىس حُٔخروش. 

ـ ٫ٝ ٣٘وٚ حُلزْ ػٖ ٓ٘ش ٝحكيس ٝحُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ٤َُس اًح ًخٕ  2
 حُ٘وٚ حًٌٍُٔٞ ٣ظ٠ُٞ ٝظ٤لش ػ٤ِٔش ك٢ حُـٔؼ٤ش. 

ـ ًَ ًُي ك٬٠ً ػٖ حُلٌْ رلَ حُـٔؼ٤ش ٜٝٓخىٍس أ٬ًٜٓخ ػ٬ًٔ  3
 .61ٝ 121رخُٔخىط٤ٖ حُـ 

  319المادة 

ش ٝحُؼخُؼش ٖٓ ـ ٖٓ أًحع ربكيٟ حُٞٓخثَ حًٌٍُٔٞس ك٢ حُلوَط٤ٖ حُؼخ٤ٗ 1
ٝهخثغ ِٓلوش أٝ ِٓحػْ ًخًرش ٩كيحع حُظي٢ٗ ك٢ أٍٝحم حُ٘وي  221حُٔخىس حُـ 

ح٤٘١ُٞش أٝ ُِػِػش حُؼوش ك٢ ٓظخٗش ٗوي حُيُٝش ٝٓ٘يحطٜخ ٝؿ٤ٔغ ح٧ٓ٘خى 
ًحص حُؼ٬هش رخُؼوش حُٔخ٤ُش حُؼخٓش ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع 

 س ا٠ُ أُق ٤َُس. ٓ٘ٞحص ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثظ٤ٖ ٝه٤ٖٔٔ ٤َُ

 ـ ٣ٌٖٝٔ ك٬٠ً ػٖ ًُي إٔ ٣و٠٠ رَ٘٘ حُلٌْ. 2

  381المادة 

٣ٔظلن حُؼوٞرخص ٗلٜٔخ ًَ ٗوٚ طٌٍع رخُٞٓخثَ ػ٤ٜ٘خ ُلٞ 
 حُـٍٜٔٞ: 

 أ ـ آخ ػ٠ِ ٓلذ ح٧ٓٞحٍ حُٔٞىػش ك٢ حُٜٔخٍف ٝحُٜ٘خى٣ن حُؼخٓش. 
 د ـ أٝ ػ٠ِ ر٤غ ٓ٘يحص حُيُٝش ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔ٘يحص حُؼخٓش أٝ ػ٠ِ

 ح٩ٓٔخى ػٖ َٗحثٜخ.

  388المادة 

٣ٌٖٔ حُٔلٌٔش ػ٘ي حُلٌْ ك٢ اكيٟ حُـ٘ق حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٌٛح 
حُزخد إٔ طو٢٠ رخُٔ٘غ ٖٓ حُلوٞم حُٔي٤ٗش أٝ ٓ٘غ ح٩هخٓش أٝ رخ٩هَحؽ ٖٓ 

 .11ٝ 12ٝ 65حُز٬ى ػ٬ًٔ رخُٔٞحى حُـ 



  382المادة 

رخُٔؼ٠٘ حُٔوٜٞى ك٢ ـ طؼي حُؼٜخرخص ٝحُظـَٜٔحص ٝح٫ؿظٔخػخص ِٓٔلش  1
ٌٛح حُوخٕٗٞ اًح ًخٕ ٗوٚ أٝ أًؼَ ٖٓ ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ طظؤُق ْٜٓ٘ 

 كخ٤ِٖٓ أِٓلش ظخَٛس أٝ ٓوزؤس أٝ ٓول٤ش. 

ـ ػ٠ِ أٗٚ اًح ًخٕ رؼ٠ْٜ ٣لَٔ أِٓلش ؿ٤َ ظخَٛس، ك٬ ٣ئهٌ ٌٛح ح٧َٓ  2
 ػ٠ِ ٓخثَ ح٧ٗوخٙ اًح ًخٗٞح ػ٠ِ ؿَٜ رٚ.

  383المادة 

ططز٤ن حُٔخىس حُٔخروش ًَ أىحس أٝ آُش هخ١ؼش أٝ ػخهزش  ـ ٣ؼي ٬ٓكخً ٧ؿَ 1
 أٝ ٍحٟش ًَٝ أىحس هطَس ػ٠ِ ح٬ُٔٓش حُؼخٓش. 

ـ إ ٌٓخ٤ًٖ حُـ٤ذ حُؼخى٣ش ٝحُؼ٢ٜ حُول٤لش حُظ٢ ُْ طلَٔ ُظٔظؼَٔ  2
ػ٘ي حُلخؿش ٫ ٣ِٜ٘ٔخ ٌٛح حُظؼ٣َق ا٫ اًح حٓظؼِٔض ك٢ حٍطٌخد ؿ٘خ٣ش أٝ 

 ؿ٘لش. 

 ثَ ٝك٤خُطٜخ ىٕٝ اؿخُسـ كَٔ ح٧ِٓلش ٝحٌُهخ 3

  384المادة 

ـ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٓيس ٫ طظـخُٝ ٓظش أَٜٗ ٝرـَحٓش أهٜخٛخ ٓخثش ٤َُس  1
 ٖٓ كَٔ أٝ كخُ ىٕٝ اؿخُس. 

 أ( ـ ٬ٓكخً أٝ ًهخثَ ٢٤٘٣ حُوخٕٗٞ كِٜٔخ أٝ ك٤خُطٜخ ربًٕ حُِٔطش. 
لش د( ـ هطؼش أٝ هطؼخً ٓ٘لِٜش طخٓش حُٜ٘غ ٫ طٔظؼَٔ ا٫ ك٢ ط٤ًَذ ح٧ِٓ

 حًٌٍُٔٞس أٝ ا٬ٛكٜخ أٝ ري٫ً ٖٓ رؼٞ أؿِحثٜخ. 

ـ ٣ٝؼخهذ حُؼوخد ٗلٔٚ ٖٓ طخؿَ ريٕٝ إً ٖٓ حَُٔؿغ حُٔوظٚ  2
 رخ٧ِٓلش ٝحٌُهخثَ ٝحُوطغ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٌٛٙ حُٔخىس.

  385المادة 

ـ اًح ًخٕ حُلؼَ ٣ظؼِن رؤِٓلش أٝ ًهخثَ أٝ أػظيس كَر٤ش أٝ روطغ ٓلُٜٞش  1
ِٓلش ًخٗض حُؼوٞرش حُلزْ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ػٖ ٓؼَ ٌٛٙ ح٧

 ٝحُـَحٓش ٖٓ ٓخثظ٢ ا٠ُ أُق ٤َُس ٣ٍٞٓش. 

 ٝاًح ًخٕ ح٬ُٔف ٓٔيٓخً ًخٗض حُؼوٞرش ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ. 



٠٣ٝخػق حُلي ح٧ى٠ٗ ٖٓ حُؼوٞرش رلن ٖٓ طخؿَ ريٕٝ إً ٖٓ حَُٔؿغ 
ٝحٌُهخثَ حُلَر٤ش ٝحُوطغ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٌٛٙ حُٔوظٚ رخ٧ِٓلش 

 حُٔخىس. 

ـ ح٧ِٓلش حُلَر٤ش ٢ٛ حُظ٢ حرظٌَص هٜٞٛخً ُِلَد حُز٣َش ٝحُزل٣َش  2
 ٝحُـ٣ٞش ٝأػيص ُٜخ. 

ـ ًٌُي ط٠ٔٔ أِٓلش كَر٤ش ح٧ِٓلش حُظ٢ ٣ٌٖٔ حٓظؼٔخُٜخ ك٢  3
 حُلَد ٣ٜٝ٘لٜخ حُوخٕٗٞ ك٢ ٌٛٙ حُلجش.

  386المادة 

خ٣ش ٖٓ كَٔ ح٧ِٓلش أٝ حٌُهخثَ أٝ ٖٓ ك٤خُطٜخ حٍطٌخد ؿ٘خ٣ش، اًح ًخٗض حُـ
ًخٗض حُؼوٞرش، ٓخ ه٬ حُلخ٫ص حُظ٢ ٣لَٝ ٓؼٜخ حُوخٕٗٞ ػوٞرش أٗي، 
ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٖٓ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ا٠ُ ػَ٘ ٓ٘ٞحص ٝحُـَحٓش ٖٓ 

 هٔٔٔخثش ا٠ُ أُل٢ ٤َُس ٣ٍٞٓش.

  387المادة 

 ـ ٫ طؼط٠ اؿخُس ٓخ رلَٔ ٬ٓف ٓٔ٘ٞع.  1

ـ حُٔٔ٘ٞع ٖٓ ح٧ِٓلش ٢ٛ حُو٘خؿَ ٝحُٔي١ ٝحُؼ٢ٜ ًحص حُلَرش  2
 ٝحُ٘لخٍ ٝحُوز٠خص ح٤ًَ٤ٓ٧ش ٝرٞؿٚ ػخّ ؿ٤ٔغ ح٧ِٓلش حُٔوزؤس أٝ حُول٤ش.

  388المادة 

ٖٓ ٝؿي هخٍؽ ُِٓ٘ٚ كخ٬ًٓ ٬ٓكخً ٓٔ٘ٞػخً ىٕٝ ٓزذ َٓ٘ٝع ػٞهذ 
 .314رخُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 

  389المادة 

ًَ كؼَ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ؼٞم ح١ٍُٞٔ ػٖ ٓٔخٍٓش كوٞهٚ أٝ ٝحؿزخطٚ  ـ 1
حُٔي٤ٗش ٣ؼخهذ ػ٤ِٚ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش، اًح حهظَف رخُظٜي٣ي 

 ٝحُ٘يس أٝ رؤ٣ش ٤ِٓٝش أهَٟ ٖٓ ٝٓخثَ ح٩ًَحٙ حُـٔي١ أٝ حُٔؼ١ٞ٘. 

ـ اًح حهظَف حُـَّ ؿٔخػش ِٓٔلش ٓئُلش ٖٓ ػ٬ػش أٗوخٙ أٝ أًؼَ  2
حُلزْ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص، ٝاًح ٝهغ حُـَّ ر٬ ًخٗض حُؼوٞرش 

 ٬ٓف كخُؼوٞرش ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ.

  321المادة 



اًح حهظَف أكي ح٧كؼخٍ حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُٔخىس حُٔخروش ػ٬ًٔ ُوطش ٓيرَس ٣َحى 
ط٘ل٤ٌٛخ ك٢ أٍٝ حُيُٝش ًِٜخ أٝ ك٢ ٓلِش أٝ ٓل٬ص ٜٓ٘خ ػٞهذ ًَ ٖٓ 

  321هض.ُٔخىس حُٔـ٤َٖٓ رخ٫ػظوخٍ حُٔٞ

ـ ٖٓ كخٍٝ حُظؤػ٤َ ك٢ حهظَحف أكي ح٤٣ٍُٖٞٔ روٜي اكٔخى ٗظ٤ـش ح٫ٗظوخد  1
 حُؼخّ. 

آخ ربهخكظٚ ٖٓ ٍَٟ ٣ِلن ر٘وٜٚ أٝ أَٓطٚ أٝ ًَِٓٙ أٝ ٓخُٚ، أٝ 
 رخُظؼ٣ٞٞ أٝ حُؼطخ٣خ أٝ حُٞػٞى. 

 أٝ رٞػي ٗوٚ حػظزخ١ٍ أٝ ؿٔخػش ٖٓ حُ٘خّ رٔ٘ق اىح٣ٍش. 

٠ُ ٓ٘ش ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ هٔٔٔخثش ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا
 ٤َُس. 

 ـ ٣ٝٔظلن حُؼوٞرش ٗلٜٔخ ٖٓ هزَ ٌٛٙ حُؼطخ٣خ أٝ حُٞػٞى أٝ حُظٜٔٔخ. 2

  322المادة 

ًَ ٓٞظق ػخّ أٝ ػخَٓ أٝ ٓٔظويّ ك٢ حُيُٝش حٓظويّ ِٓطظٚ ُِظؤػ٤َ 
 ك٢ حهظَحع أكي ح٤٣ٍُٖٞٔ ػٞهذ رخُظـ٣َي حُٔي٢ٗ.

  323المادة 

َ أٝ كخٍٝ إٔ ٣ـ٤َ رخُـٖ ٗظ٤ـش حٗظوخد ػٞهذ رخُلزْ ـ ًَ ٗوٚ ؿ٤ـَّ  1
 ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ. 

ـ اًح ًخٕ حُٔـَّ ٌِٓلخً رـٔغ ح٧ٛٞحص أٝ أٍٝحم ح٫هظَحع أٝ كلظٜخ أٝ  2
كَُٛخ أٝ حُو٤خّ رؤ١ ػَٔ آهَ ٓظؼِن رخٗظوخد ػخّ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓظش 

 أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص.

  324المادة 

 ح٫ٗظوخد ك٢ حُـَحثْ حُظ٢ طوظَف ك٢ أػ٘خثٚ أٝ رٔززٚ.٫ طؤػ٤َ ٩رطخٍ 

  325المادة 

ـ اًح أهيّ ٗوٜخٕ أٝ أًؼَ ػ٠ِ طؤ٤ُق ؿٔؼ٤ش أٝ ػوي حطلخم روٜي  1
حٍطٌخد حُـ٘خ٣خص ػ٠ِ حُ٘خّ أٝ ح٧ٓٞحٍ ٣ؼخهزٕٞ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش، 

حُٔزغ ٓ٘ٞحص اًح ًخٗض ؿخ٣ش حُٔـ٤َٖٓ ح٫ػظيحء ٫ٝ ط٘وٚ ٌٛٙ حُؼوٞرش ػٖ 
 ػ٠ِ ك٤خس حُـ٤َ. 



ـ ؿ٤َ أٗٚ ٣ؼل٠ ٖٓ حُؼوٞرش ٖٓ رخف رؤَٓ حُـٔؼ٤ش أٝ ح٫طلخم ٝأك٠٠ رٔخ  2
 ُي٣ٚ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص ػٖ ٓخثَ حُٔـ٤َٖٓ.

  326المادة 

ـ ًَ ؿٔخػش ٖٓ ػ٬ػش أٗوخٙ أٝ أًؼَ ٣ـٞرٕٞ حُطَم حُؼخٓش ٝح٣ٍ٧خف  1
خص ِٓٔلش روٜي ِٓذ حُٔخٍس ٝحُظؼي١ ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ ػ٠ِ ٌَٗ ػٜخر

أٝ ح٧ٓٞحٍ أٝ حٍطٌخد أ١ ػَٔ آهَ ٖٓ أػٔخٍ ح٤ُِٜٛٞش ٣ؼخهزٕٞ رخ٧ٗـخٍ 
 حُ٘خهش حُٔٞهظش ٓيس أهِٜخ ٓزغ ٓ٘ٞحص. 

ـ ٣ٝو٠٠ ػ٤ِْٜ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس اًح حهظَكٞح أكي ح٧كؼخٍ  2
 حُٔخرن ًًَٛخ. 

يّ ْٜٓ٘ ط٘ل٤ٌحً ُِـ٘خ٣ش ػ٠ِ حُوظَ أٝ ـ ٣ٝلٌْ رخ٩ػيحّ ػ٠ِ ٖٓ أه 3
 كخُٝٚ أٝ أٍِٗ رخُٔـ٠٘ ػ٤ِْٜ حُظؼ٣ٌذ ٝح٧ػٔخٍ حُزَر٣َش.

  327المادة 

ـ طؼي ٣َٓش ًَ ؿٔؼ٤ش أٝ ؿٔخػش ُٜخ ك٢ حُٞحهغ ٛلش حُـٔؼ٤ش اًح ًخٕ  1
 ؿَٟٜخ ٓ٘خك٤خً ُِوخٕٗٞ ًٝخٗض طوّٞ رؤػٔخُٜخ أٝ رزؼ٠ٜخ َٓحً. 

ٝحُـٔخػخص ٗلٜٔخ حُظ٢ ػزض إٔ ؿَٟٜخ  ـ ٝطؼي ٣َٓش ًٌُي حُـٔؼ٤خص 2
ٓ٘خف ُِوخٕٗٞ ُْٝ طؼِْ حُِٔطش، رؼي إٔ ١ِذ ا٤ُٜخ ًُي، رؤٗظٔظٜخ 
ح٧ٓخ٤ٓش ٝرؤٓٔخء أػ٠خثٜخ ٝٝظخثلْٜ ٝرٟٔٞٞع حؿظٔخػخطٜخ ٝر٤خٕ أٓٞحُٜخ 

 ٜٝٓيٍ ٓٞحٍىٛخ أٝ أػطض ػٖ ٌٛٙ ح٧ٍٓٞ ٓؼِٞٓخص ًخًرش أٝ ٗخهٜش.

  328المادة

 ٝطٜخىٍ أٓٞحُٜخ.  ـ طلَ ًَ ؿٔؼ٤ش ٣َٓش 1

ـ ٣ٝؼخهذ ٖٓ ًخٕ ٓظ٤ُٞخً ك٤ٜخ ٝظ٤لش اىح٣ٍش أٝ ط٘ل٣ٌ٤ش رخُلزْ ٖٓ ٓظش  2
أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ هٔٔٔخثش ٤َُس، ٝأٓخ ٓخثَ 

 ح٧ػ٠خء ك٤ؼخهزٕٞ رٜ٘ق حُؼوٞرظ٤ٖ.

  329المادة 

 ـ اًح حهظَف ػ٠ٞ ك٢ ؿٔؼ٤ش ٣َٓش ؿ٣َٔش ط٘ل٤ٌحً ُـَٝ ٌٛٙ حُـٔؼ٤ش 1
كخُؼ٠ٞ ح١ٌُ ك٠َ ح٫ؿظٔخع ح١ٌُ طوٍَص ك٤ٚ حُـ٣َٔش ٣ؼي ٓلَٟخً ٣ٝؼخهذ 

 . 211رٔخ كَٟظٚ حُٔخىس 

ـ ٝحُؼ٠ٞ ح١ٌُ ٝؿي ك٢ ٌٓخٕ حُـ٣َٔش ك٤ٖ حهظَحكٜخ ٣ٌٕٞ ك٢ كٌْ  2
 .211حُٔظيهَ ٣ٝؼخهذ رؼوٞرش حُظيهَ حُٜٔ٘ٞٙ ػٜ٘خ ك٢ حُٔخىس 



  331المادة 

٣َرطْٜ رخُيُٝش ػوي ػخّ اًح  ٣ٔظلن حُظـ٣َي حُٔي٢ٗ حُٔٞظلٕٞ ح٣ٌُٖ
أهيٓٞح ٓظلو٤ٖ ػ٠ِ ٝهق أػٔخُْٜ أٝ حطلوٞح ػ٠ِ ٝهلٜخ أٝ ػ٠ِ طوي٣ْ 

 حٓظوخُظْٜ ك٢ أكٞحٍ ٣ظؼَهَ ٓؼٜخ ٤َٓ اكيٟ حُٜٔخُق حُؼخٓش.

  338المادة 

اًح طٞهق ػٖ حُ٘ـَ أكي أٍرخد ح٧ػٔخٍ أٝ ٍإٓخء حُٔ٘خ٣ٍغ أٝ 
آخ روٜي ح٠ُـ٢ ػ٠ِ حُِٔطخص حُؼخٓش ٝآخ حُٔٔظويٕٓٞ أٝ حُؼِٔش 

حكظـخؿخً ػ٠ِ هَحٍ أٝ طير٤َ ٛخى٣ٍٖ ػٜ٘خ ػٞهذ ًَ ٖٓ حُٔـ٤َٖٓ رخُلزْ 
 أٝ رخ٩هخٓش حُـز٣َش ٓيس ػ٬ػش أَٜٗ ػ٠ِ ح٧هَ.

  332المادة 

ـ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٝرخُـَحٓش ػ٠ِ ًَ حؿظٜخد ٣وّٞ رٚ أًؼَ ٖٓ ػ٣َٖ٘  1
 رخُظ٘ل٤ٌ روٜي طٞه٤ق: ٗوٜخً ٣ٝظزؼٚ حَُ٘ٝع أٝ حُزيء 

 ـ ٝٓخثَ حُ٘وَ ر٤ٖ أٗلخء ٣ٍٞٓش أٝ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ حُزِيحٕ ح٧هَٟ.   أ (
 د( ـ حُٔٞح٬ٛص حُز٣َي٣ش ٝحُزَه٤ش ٝحُظِل٤ٗٞش. 

 ؽ( ـ اكيٟ حُٜٔخُق حُؼخٓش حُٔوظٜش رظ٣ُٞغ حُٔخء ٝحٌَُٜرخء. 

ـ ٣ٝٔظٞؿذ حُؼوٞرش ٗلٜٔخ ِٓظِّ اكيٟ حُٜٔخُق حُٔخرن ًًَٛخ اًح  2
 هق ػِٜٔخ ىٕٝ ٓزذ َٓ٘ٝع. أٝ

ـ اًح حهظَف حُـَّ رؤػٔخٍ حُؼ٘ق ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ أٝ ح٤ٗ٧خء أٝ رخُظٜي٣ي  3
أٝ رـ٤َ ًُي ٖٓ ٝٓخثَ حُظو٣ٞق أٝ ر٠َٝد ح٫كظ٤خٍ أٝ رِٔحػْ ًخًرش ٖٓ 
ٗؤٜٗخ إٔ طليع أػَحً ك٢ حُ٘لْ أٝ رخُظـَٜٔ ك٢ حُٔزَ ٝحُٔخكخص حُؼخٓش 

ٌزٞ ٌٛٙ ح٧كؼخٍ رخُلزْ ٓظش أَٜٗ أٝ رخكظ٬ٍ أٓخًٖ حُؼَٔ ػٞهذ َٓط
 ػ٠ِ ح٧هَ.

  333المادة 

ٖٓ طٌٍع ربكيٟ حُٞٓخثَ حًٌٍُٔٞس ك٢ حُلوَس ح٧ه٤َس ٖٓ حُٔخىس حُٔخروش 
كلَٔ ح٥ه٣َٖ أٝ كخٍٝ كِْٜٔ ػ٠ِ إٔ ٣ولٞح ػِْٜٔ رخ٫طلخم ك٤ٔخ ر٤ْٜ٘ 

٣ؼزظْٜ ك٢ ٝهق ٌٛح حُؼَٔ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٓ٘ش ػ٠ِ أٝ ػزظْٜ أٝ كخٍٝ إٔ 
 ح٧ًؼَ ٝرـَحٓش ٫ ط٣ِي ػ٠ِ ٓخثش ٤َُس.

  334المادة 



ًَ ٍد ػَٔ أٝ ٍث٤ْ َٓ٘ٝع ًَٝ ٓٔظويّ أٝ ػخَٓ ٍكٞ ٝأٍؿؤ ط٘ل٤ٌ 
هَحٍ حُظل٤ٌْ أٝ أ١ هَحٍ آهَ ٛخىٍ ػٖ اكيٟ ٓلخًْ حُؼَٔ ػٞهذ رخُلزْ 

 ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ش.

  335المادة 

ٕ ك٢ حؿظٔخع ٤ُْ ُٚ ١خرغ ح٫ؿظٔخع حُوخٙ ٓٞحء ٖٓ ك٤غ ؿخ٣ظٚ ٖٓ ًخ
أٝ ؿَٟٚ أٝ ػيى حُٔيػ٣ٖٞ ا٤ُٚ أٝ ح٣ٌُٖ ٣ظؤُق ْٜٓ٘ أٝ ٖٓ ٌٓخٕ حٗؼوخىٙ أٝ 
ًخٕ ك٢ ٌٓخٕ ػخّ أٝ رٔلَ ٓزخف ُِـٍٜٔٞ أٝ ٓؼَٝ ٧ٗظخٍٙ كـَٜ ر٤ٜخف أٝ 

ٖ أٗخ٤ٗي حُ٘ـذ أٝ أرَُ ٗخٍس ٖٓ حُ٘خٍحص ك٢ كخ٫ص ٠٣طَد ٓؼٜخ ح٧ٓ
حُؼخّ أٝ أهيّ ػ٠ِ أ٣ش طظخَٛس ٗـذ أهَٟ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش 

 ٝرخُـَحٓش ٓخثش ٤َُس.

  336المادة 

ًَ ك٘ي أٝ ًٓٞذ ػ٠ِ حُطَم حُؼخٓش أٝ ك٢ ٌٓخٕ ٓزخف ُِـٍٜٔٞ ٣ؼي 
 طـٔؼخً ُِ٘ـذ ٣ٝؼخهذ ػ٤ِٚ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش: 

ٝ ؿ٘لش ًٝخٕ اًح طؤُق ٖٓ ػ٬ػش أٗوخٙ أٝ أًؼَ روٜي حهظَحف ؿ٘خ٣ش أ
 أكيْٛ ػ٠ِ ح٧هَ ِٓٔلخً. 
اًح طؤُق ٖٓ ٓزؼش أٗوخٙ ػ٠ِ ح٧هَ روٜي ح٫كظـخؽ ػ٠ِ هَحٍ أٝ طير٤َ 
 حطوٌطٜٔخ حُِٔطخص حُؼخٓش روٜي ح٠ُـ٢ ػ٤ِٜخ. 
اًح أٍر٠ ػيى ح٧ٗوخٙ ػ٠ِ حُؼ٣َٖ٘ ٝظَٜٝح رٔظَٜ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ؼٌَ 

 حُطٔؤ٤ٗ٘ش حُؼخٓش.

  337المادة 

ػ٠ِ ٌٛٙ حٍُٜٞس أٌٍْٗٛ رخُظلَم أكي ٓٔؼ٢ِ  ـ اًح طـٔغ حُ٘خّ 1
 حُِٔطش ح٩ىح٣ٍش أٝ ٟخر٢ ٖٓ ح٠ُخرطش حُؼي٤ُش. 

ـ ٣ؼل٠ ٖٓ حُؼوٞرش حُٔلَٟٝش آٗلخً ح٣ٌُٖ ٣َٜ٘كٕٞ هزَ اٌٗحٍ حُِٔطش أٝ  2
٣ٔظؼِٕٞ ك٢ حُلخٍ ٩ٌٗحٍٛخ ىٕٝ إٔ ٣ٔظؼِٔٞح أِٓلظْٜ أٝ ٣َطٌزٞح أ٣ش 

 ؿ٘لش أهَٟ.

  338المادة 

ظلَم حُٔـظٔؼٕٞ رـ٤َ حُوٞس ًخٗض حُؼوٞرش حُلزْ ٖٓ ٣َٜٖٗ ـ اًح ُْ ٣ 1
 ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ. 

ـ ٖٝٓ حٓظؼَٔ ح٬ُٔف ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص  2
 ك٬٠ً ػٖ أ٣ش ػوٞرش أٗي هي ٣ٔظلوٜخ.



  339المادة 

٣ٌٖٔ حُلٌْ رخُٔ٘غ ٖٓ حُلوٞم حُٔي٤ٗش ٝرٔ٘غ ح٩هخٓش ٝرخُطَى ٖٓ حُز٬ى 
ا٠ُ  2ك٢ حُـ٘ق حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلٍٜٞ  11ٝ 12ٝ 65ٝكخهخً ُِٔٞحى حُـ 

 ٖٓ ٌٛح حُزخد. 5

  341المادة 

٣ؼي ٓٞظلخً رخُٔؼ٠٘ حُٔوٜٞى ك٢ ٌٛح حُزخد ًَ ٓٞظق ػخّ ك٢ حُِٔي 
ح٩ىح١ٍ أٝ حُو٠خث٢ ًَٝ ٟخر٢ ٖٓ ٟزخ١ حُِٔطش حُٔي٤ٗش أٝ حُؼ٣ٌَٔش أٝ 

 اىحٍس ػخٓش.كَى ٖٓ أكَحىٛخ ًَٝ ػخَٓ أٝ ٓٔظويّ ك٢ حُيُٝش أٝ ك٢ 

  348المادة 

ًَ ٓٞظق ًَٝ ٗوٚ ٗيد ا٠ُ هيٓش ػخٓش ٓٞحء رخ٫ٗظوخد أٝ رخُظؼ٤٤ٖ، 
ًَٝ حَٓة ًِق رٜٔٔش ٤ٍٔٓش ًخُلٌْ ٝحُوز٤َ ٝحُٔ٘ي٣ي حُظْٔ أٝ هزَ 
ُ٘لٔٚ أٝ ُـ٤َٙ ٛي٣ش أٝ ٝػيحً أٝ أ٣ش ٓ٘لؼش أهَٟ ٤ُوّٞ رؼَٔ َٗػ٢ ٖٓ 

٠ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝرـَحٓش أػٔخٍ ٝظ٤لظٚ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ اُ
 أهِٜخ ٟؼلخ ه٤ٔش ٓخ أهٌ أٝ هزَ رٚ.

  342المادة 

ـ ًَ ٗوٚ ٖٓ ح٧ٗوخٙ حُٔخرن ًًَْٛ حُظْٔ أٝ هزَ ُ٘لٔٚ أٝ  1
ُـ٤َٙ ٛي٣ش أٝ ٝػيحً أٝ أ٣ش ٓ٘لؼش أهَٟ ٤ُؼَٔ ػ٬ًٔ ٓ٘خك٤خً ُٞظ٤لظٚ أٝ 

٤ٚ ٣يػ٢ أٗٚ ىحهَ ك٢ ٝظ٤لظٚ أٝ ٤َُٜٔ أٝ ٣ئهَ ٓخ ًخٕ ػِٔٚ ٝحؿزخً ػِ
ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش ٝرـَحٓش ٫ ط٘وٚ ػٖ ػ٬ػش أٟؼخف ه٤ٔش ٓخ 

 أهٌ أٝ هزَ رٚ. 

 ـ ٣و٠٠ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ػ٠ِ حُٔلخ٢ٓ اًح حٍطٌذ ٌٛٙ ح٧كؼخٍ. 2

  343المادة 

 طٍِ٘ أ٠٣خً رخَُح٢ٗ. 342ٝ 341إ حُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىط٤ٖ 

  344المادة 

٣ؼل٠ حَُح٢ٗ ٝحُٔظيهَ ٖٓ حُؼوٞرش اًح رخكخ رخ٧َٓ ُِِٔطخص ًحص 
 ح٬ُٜك٤ش أٝ حػظَكخ رٚ هزَ اكخُش حُو٤٠ش ػ٠ِ حُٔلٌٔش.

  345المادة 



 341ٖٓ ػَٝ ػ٠ِ ٗوٚ ٖٓ ح٧ٗوخٙ حُٞحٍى ًًَْٛ ك٢ حُٔخىس 
ٛي٣ش أٝ أ٣ش ٓ٘لؼش أهَٟ أٝ ٝػيٙ رٜخ ػ٠ِ ٓز٤َ أؿَ ؿ٤َ ٝحؿذ ٤ُؼَٔ أٝ 

ٖٓ أػٔخٍ ٝظ٤لظٚ أٝ ٤ُئهَ ط٘ل٤ٌٙ ػٞهذ اًح ُْ ٬٣م حُؼَٝ  ٫ ٣ؼَٔ ػ٬ًٔ 
أٝ حُٞػي هز٫ًٞ رخُلزْ ػ٬ػش أَٜٗ ػ٠ِ ح٧هَ ٝرـَحٓش ٫ ط٘وٚ ػٖ ٟؼل٢ 

 ه٤ٔش ح٢ُ٘ء حُٔؼَٝٝ أٝ حُٔٞػٞى.

  346المادة 

٣وزَ رؤؿَ ؿ٤َ  341ًَ ٗوٚ ٖٓ ح٧ٗوخٙ حُٔ٘خٍ ا٤ُْٜ ك٢ حُٔخىس 
أػٔخٍ ٝظ٤لظٚ أٝ ٜٓٔظٚ ٣ؼخهذ  ٝحؿذ ػٖ ػَٔ هي ٓزن اؿَحإٙ ٖٓ

 رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش ٝرـَحٓش أهِٜخ ٟؼلخ ه٤ٔش ٓخ هزَ رٚ.

  347المادة 

ٖٓ أهٌ أٝ حُظْٔ أؿَحً ؿ٤َ ٝحؿذ أٝ هزَ حُٞػي رٚ ٓٞحء ًخٕ ُ٘لٔٚ أٝ 
ُـ٤َٙ روٜي اٗخُش ح٥ه٣َٖ أٝ حُٔؼ٢ ٩ٗخُظْٜ ٝظ٤لش أٝ ػ٬ًٔ أٝ ٓوخ٫ٝص أٝ 

َٛخ أٝ ٓ٘لخً ٖٓ حُيُٝش أٝ اكيٟ ح٩ىحٍحص حُؼخٓش روٜي ٓ٘خ٣ٍغ أٝ أٍرخكخً ؿ٤
حُظؤػ٤َ ك٢ ِٓٔي حُِٔطخص رؤ٣ش ٣َ١وش ًخٗض ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٣َٜٖٗ 

 ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرـَحٓش أهِٜخ ٟؼلخ ه٤ٔش ٓخ أهٌ أٝ هزَ رٚ.

  348المادة 

اًح حهظَف حُلؼَ ٓلخّ رلـش حُلٍٜٞ ػ٠ِ ػطق هخٝ أٝ كخًْ أٝ ٓ٘ي٣ي 
ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝٓ٘غ ٖٓ أٝ هز٤َ ك٢ ه٤٠ش 

 ٓٔخٍٓش ٜٓ٘ظٚ ٓيٟ حُل٤خس.

  349المادة 

ًَ ٓٞظق حهظِْ ٓخ ًَٝ ا٤ُٚ أَٓ اىحٍطٚ أٝ ؿزخ٣ظٚ أٝ ٤ٛخٗظٚ رلٌْ 
حُٞظ٤لش ٖٓ ٗوٞى أٝ أ٤ٗخء أهَٟ ُِيُٝش أٝ ٧كي حُ٘خّ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ 

 .ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝرـَحٓش أهِٜخ ه٤ٔش ٓخ ٣ـذ ٍىٙ

  351المادة 

اًح ٝهغ ح٫هظ٬ّ ريّ ًظخرخص ؿ٤َ ٛل٤لش ك٢ حُلٞحط٤َ أٝ حُيكخطَ أٝ 
رظل٣َق أٝ اط٬ف حُلٔخرخص ٝح٧ٍٝحم أٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حٌُٜٞى. ٝػ٠ِ ٍٛٞس 
ػخٓش رؤ٣ش ك٤ِش ط٢َٓ ا٠ُ ٓ٘غ حًظ٘خف ح٫هظ٬ّ ه٢٠ رؼوٞرش ح٧ٗـخٍ 

 حُٔخروش. حُ٘خهش حُٔٞهظش ك٬٠ً ػٖ حُـَحٓش حُظ٢ طلَٟٜخ حُٔخىس

  358المادة 



ًَ ٓٞظق أًَٙ ٗوٜخً ٖٓ ح٧ٗوخٙ أٝ كِٔٚ ػ٠ِ أىحء أٝ حُٞػي رؤىحء ٓخ 
٣ؼَف أٗٚ ؿ٤َ ٝحؿذ ػ٤ِٚ أٝ ٣ِ٣ي ػٔخ ٣ـذ ػ٤ِٚ ٖٓ ح٠َُحثذ ٝحَُّٓٞ ٝٓخ 
ٟٓٞ ًُي ٖٓ حُؼٞحثي ٣ؼخهذ رخُلزْ ٓ٘ش ػ٠ِ ح٧هَ ٝرـَحٓش أىٗخٛخ 

 ٟؼلخ ه٤ٔش ٓخ ٣ـذ ٍىٙ.

  352المادة 

رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ًَ ٓٞظق ٣ٔ٘ق حػلخء ٖٓ ح٠َُحثذ ٝحَُّٓٞ  ٣ؼخهذ
 ٝحُـَحٓخص ٝٓٞحٛخ ٖٓ حُؼٞحثي ٖٓ ؿ٤َ إٔ ٣ـ٤ِ حُوخٕٗٞ ًُي.

  353المادة 

ـ ٖٓ ًَٝ ا٤ُٚ ر٤غ أٝ َٗحء أٝ اىحٍس أٓٞحٍ ٓ٘وُٞش أٝ ؿ٤َ ٓ٘وُٞش ُلٔخد  1
 حُيُٝش أٝ ُلٔخد اىحٍس ػخٓش كخهظَف ؿ٘خً ٓخ ك٢ أكي ٌٛٙ ح٧ػٔخٍ أٝ
هخُق ح٧كٌخّ حُظ٢ ط١َٔ ػ٤ِٜخ حٓخ رـَ ٓـْ٘ ًحط٢ أٝ َٓحػخس ُل٣َن 
اَٟحٍحً رخُل٣َن ح٥هَ أٝ اَٟحٍحً رخ٩ىحٍس ػٞهذ رخُلزْ ٓ٘ظ٤ٖ ػ٠ِ ح٧هَ 

 ٝرـَحٓش ٫ ط٘وٚ ػٖ ه٤ٔش ح٠ٍَُ حُ٘خؿْ. 

 ـ ٌٛح ك٬٠ً ػٔخ ٣و٠٠ رٚ ٖٓ ػوٞرخص حَُٗٞس. 2

  354المادة 

ش ٖٓ اكيٟ ٓؼخ٬ٓص ح٩ىحٍس حُظ٢ ًَ ٓٞظق كَٜ ػ٠ِ ٓ٘لؼش ٗو٤ٜ
٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ ٓٞحء كؼَ ًُي ٓزخَٗس أٝ ػ٠ِ ٣ي ٗوٚ ٓٔظؼخٍ أٝ رخُِـٞء 
ا٠ُ ٌٛٞى ٣ٍٞٛش ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرـَحٓش 

 أهِٜخ ٓخثش ٤َُس.

  355المادة 

طلَٝ ػوٞرخص حُٔخىس حُٔخروش ػ٠ِ حُو٠خس ٝؿزخس حُٔخٍ ٝٓٔؼ٢ِ ح٩ىحٍس 
ٍى أٝ ح١َُ٘ش ٝٓخثَ ٓظ٢ُٞ حُِٔطش حُؼخٓش ح٣ٌُٖ ٣ـ١َ ػ٤ِْٜ ٟٝزخ١ حُي

ٓؼخٕ حُيُٝش اًح أهيٓٞح ؿٜخٍحً أٝ رخُِـٞء ا٠ُ ٌٛٞى ٣ٍٞٛش ٓزخَٗس أٝ ػ٠ِ 
٣ي ٗوٚ ٓٔظؼخٍ ػ٠ِ ح٫طـخٍ ك٢ حُٔ٘طوش حُظ٢ ٣ٔخٍٕٓٞ ك٤ٜخ حُِٔطش 

ظـظٚ رخُلزٞد ٝحُٔٞحى حُـٌحث٤ش ٝٓخثَ حُلخؿخص ًحص ح٠ٍَُٝس ح٤ُٝ٧ش ؿ٤َ ٓخ أٗ
 أ٬ًْٜٓ.

  356المادة 

 352ا٠ُ  341ـ ٣ولٞ ٜٗق حُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى حُـ  1
اًح ًخٕ ح٠ٍَُ حُلخَٛ ٝحُ٘لغ ح١ٌُ طٞهخٙ حُٔـَّ ٤ُٛي٣ٖ أٝ اًح ػٞٝ ػٖ 

 ح٠ٍَُ طؼ٠٣ٞخً طخٓخً هزَ اكخُش حُو٤٠ش ػ٠ِ حُٔلٌٔش. 



ـ ٝاًح كَٜ حَُى أٝ حُظؼ٣ٞٞ ك٢ أػ٘خء حُٔلخًٔش ٝهزَ أ١ كٌْ ك٢  2
 ح٧ٓخّ ُٝٞ ؿ٤َ ٓزَّ هلٞ ٖٓ حُؼوٞرش ٍرؼٜخ.

  357المادة 

ًَ ٓٞظق أٝهق أٝ كزْ ٗوٜخً ك٢ ؿ٤َ حُلخ٫ص حُظ٢ ٣٘ٚ ػ٤ِٜخ 
 حُوخٕٗٞ ٣ؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش.

  358المادة 

ي حُظؤى٣ز٤ش أٝ ح٬ٛ٩ك٤خص ًَٝ ٖٓ إ ٓي١َ٣ ٝكَحّ حُٔـٕٞ أٝ حُٔؼخٛ
حٟطِغ ر٬ٜك٤خطْٜ ٖٓ حُٔٞظل٤ٖ اًح هزِٞح ٗوٜخً ىٕٝ ًٌَٓس ه٠خث٤ش أٝ 
هَحٍ ه٠خث٢ أٝ حٓظزوٞٙ ا٠ُ أرؼي ٖٓ ح٧ؿَ حُٔليى ٣ؼخهزٕٞ رخُلزْ ٖٓ 

 ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص.

  359المادة 

 ـ إ ح٧ٗوخٙ حُٔخرن ًًَْٛ ٝرٞؿٚ ػخّ ؿ٤ٔغ ٟزخ١ حُوٞس حُؼخٓش 1
ٝأكَحىٛخ ٝؿ٤ٔغ حُٔٞظل٤ٖ ح٩ىح٤٣ٍٖ ح٣ٌُٖ ٣َك٠ٕٞ أٝ ٣ئهَٕٝ اك٠خٍ ٗوٚ 
ٓٞهق أٝ ٓـ٤ٖ أٓخّ حُوخ٢ٟ ١ً ح٬ُٜك٤ش ح١ٌُ ٣طِذ ا٤ُْٜ ًُي ٣ؼخهزٕٞ 

 رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش. 

ـ ٖٝٓ ُْ ٣ٔظؼَ كٍٞحً ُٔخ ٣طِزٚ حُوخ٢ٟ ٖٓ ارَحُ ٓـَ حُٔـٖ ٝؿ٤ٔغ  2
 رٜخ ٣ؼخهزٕٞ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ. ٓـ٬ص أٌٓ٘ش حُظٞه٤ق حُظ٢ ٢ٛ ِٓلوٕٞ

  361المادة 

ـ ًَ ٓٞظق ٣يهَ رٜلش ًٞٗٚ ٓٞظلخً ٍِٓ٘ أكي حُ٘خّ أٝ ِٓلوخص  1
حٍُِٔ٘ ك٢ ؿ٤َ حُلخ٫ص حُظ٢ ٣٘ٚ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ ٝىٕٝ َٓحػخس ح٧ٍٛٞ حُظ٢ 

 ٣لَٟٜخ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص. 

ح ٍحكن حُؼَٔ طل١َ حٌُٔخٕ أٝ أ١ ـ ٫ٝ ط٘وٚ حُؼوٞرش ػٖ ٓظش أَٜٗ اً 2
 ػَٔ طل٢ٌٔ آهَ أطخٙ حُلخػَ.

 368المادة 

ـ ًَ ٓٞظق ٣ٔظؼَٔ ِٓطظٚ أٝ ٗلًٞٙ ٓزخَٗس أٝ ؿ٤َ ٓزخَٗس ٤ُؼٞم أٝ  1
٣ئهَ ططز٤ن حُوٞح٤ٖٗ أٝ ح٧ٗظٔش ٝؿزخ٣ش حَُّٓٞ أٝ ح٠َُحثذ أٝ ط٘ل٤ٌ هَحٍ 

ح٬ُٜك٤ش ٣ؼخهذ ه٠خث٢ أٝ ًٌَٓس ه٠خث٤ش أٝ أ١ أَٓ ٛخىٍ ػٖ حُِٔطش ًحص 
 رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ. 



ـ اًح ُْ ٣ٌٖ حُ٘وٚ ح١ٌُ حٓظؼَٔ ِٓطظٚ أٝ ٗلًٞٙ ٓٞظلخً ػخٓخً ك٬  2
 طظـخُٝ حُؼوٞرش حُٔ٘ش.

  362المادة 

ـ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش ٝرخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػَٕ٘ٝ  1
٤ٓش أٝ روٞح٤ٖٗ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس ًَ ٓٞظق كٞ ػ٠ِ ح٫ُىٍحء رخ٧ٟٝخع حُوٞ
 حُيُٝش أٝ أٗخى رًٌَ أػٔخٍ ط٘خك٢ ٌٛٙ حُوٞح٤ٖٗ أٝ ح٧ٟٝخع. 

ـ ٣طزن ٌٛح حُ٘ٚ أ٠٣خً ػ٠ِ ٍؿخٍ حُي٣ٖ ٝػ٠ِ أكَحى ٤ٛجش حُظؼ٤ِْ حُؼخّ  2
 أٝ حُوخٙ.

  363المادة 

ـ اًح حٍطٌذ حُٔٞظق ىٕٝ ٓزذ َٓ٘ٝع اٛٔخ٫ً ك٢ حُو٤خّ رٞظ٤لظٚ أٝ ُْ  1
ُٜخىٍس ا٤ُٚ ػٖ ٍث٤ٔٚ ػٞهذ رخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٣٘لٌ ح٧ٝحَٓ حُوخ٤ٗٞٗش ح

 ٝػَٕ٘ٝ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس. 

ـ اًح ٗـْ ػٖ ٌٛح حُلؼَ ٍَٟ رٜٔخُق حُيُٝش ػٞهذ حُٔـَّ رخُلزْ ٖٓ  2
 َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش.

  364المادة 

٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش ًَ ٟخر٢ أٝ كَى ٖٓ أكَحى حُوٞس حُؼخٓش 
ز٤ش ١ِذ هخ٢ٗٞٗ ٛخىٍ ػٖ حُِٔطش ًَٝ هخثي ٓٞهغ أٝ ك٤ِٜش حٓظ٘غ ػٖ طِ

 حُو٠خث٤ش أٝ ح٩ىح٣ٍش.

  365المادة 

ػٍِ أٝ ًلض ٣يٙ ًَٝ ٗوٚ  216ًَ ٓٞظق ؿ٤َ ح٣ٌُٖ ًًَطْٜ حُٔخىس حُـ 
ٗيد ا٠ُ هيٓش ػخٓش رخ٫ٗظوخرخص أٝ رخُظؼ٤٤ٖ ٝحٗظٜض ٓيطٚ ٣ؼخهذ رخُلزْ 
ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص اًح ٠٠ٓ ك٢ ٓٔخٍٓش ٝظ٤لظٚ ه٬كخً 

 ُِوخٕٗٞ.

  366المادة 

ًَ ٓٞظق أهيّ روٜي ؿِذ حُٔ٘لؼش ُ٘لٔٚ أٝ ُـ٤َٙ أٝ روٜي ح٩َٟحٍ 
رخُـ٤َ ػ٠ِ كؼَ ٣٘خك٢ ٝحؿزخص ٜٓ٘ظٚ ُْٝ ٣ؼ٤ٖ ُٚ ػوخد هخٙ ك٢ حُوخٕٗٞ 
٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص اًح ٠٠ٓ ك٢ ٓٔخٍٓش ٝظ٤لظٚ 

 ش ٤َُس.ه٬كخً ُِوخٕٗٞ ٝرخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػَٕ٘ٝ ا٠ُ ٓخث



  367المادة 

ك٢ ٓخ ه٬ حُلخ٫ص حُظ٢ ٣لَٝ ك٤ٜخ حُوخٕٗٞ ػوٞرخص هخٛش ػٖ حُـَحثْ 
حُظ٢ ٣َطٌزٜخ حُٔٞظلٕٞ كبٕ ح٣ٌُٖ ٣ويٕٓٞ ْٜٓ٘ رٜلظْٜ حًٌٍُٔٞس أٝ 
ربٓخءطْٜ حٓظؼٔخٍ حُِٔطش أٝ حُ٘لًٞ حُٔٔظٔي٣ٖ ٖٓ ٝظخثلْٜ ػ٠ِ 

أٝ ٓظيه٤ِٖ حٍطٌخد أ٣ش ؿ٣َٔش ًخٗض، ٓل٤َٟٖ ًخٗٞح أٝ ٓ٘ظ٤ًَٖ 
 .٣241ٔظٞؿزٕٞ حُؼوٞرخص حُٔ٘يىس حُظ٢ طلَٟٜخ حُٔخىس حُـ 

  368المادة 

٣ٌٖٔ ُِوخ٢ٟ ػ٘ي ه٠خثٚ ك٢ اكيٟ حُـ٘ق حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٌٛح 
 حُلَٜ إٔ ٣لٌْ رخُٔ٘غ ٖٓ حُلوٞم حُٔي٤ٗش.

  369المادة 

ـ ٖٓ ٛخؿْ أٝ هخّٝ رخُؼ٘ق ٓٞظلخً ٣ؼَٔ ػ٠ِ ططز٤ن حُوٞح٤ٖٗ أٝ  1
أٝ ؿزخ٣ش حَُّٓٞ ٝح٠َُحثذ أٝ ط٘ل٤ٌ هَحٍ ه٠خث٢ أٝ ًٌَٓس ه٠خث٤ش أٝ  ح٧ٗظٔش

أ١ أَٓ ٛخىٍ ػٖ حُِٔطش ًحص ح٬ُٜك٤ش ػٞهذ رخُٔـٖ ٓ٘ظ٤ٖ ػ٠ِ 
ح٧هَ اًح ًخٕ ِٓٔلخً ٝرخُٔـٖ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ اًح ًخٕ أػٍِ 

 ٖٓ ح٬ُٔف. 

 ـ ٝط٠خػق حُؼوٞرش اًح ًخٕ حُلخػِٕٞ حػ٤ٖ٘ كؤًؼَ. 2

  371المادة 

ًَ ٓوخٝٓش كؼ٤ِش ًخٗض أّ ِٓز٤ش طٞهق ػ٬ًٔ َٓ٘ٝػخً ٣وّٞ رٚ أكي 
ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ ٝٛلظْٜ حُٔخىس حُٔخروش ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ 

 ا٠ُ ٓظش أَٜٗ ٝرخُـَحٓش كظ٠ ٓخثش ٤َُس.

  378المادة 

ـ ٖٓ َٟد ٓٞظلخً أٝ ػخِٓٚ رخُؼ٘ق ٝحُ٘يس ك٢ أػ٘خء ٓٔخٍٓظٚ حُٞظ٤لش  1
 ٔخٍٓظٚ ا٣خٛخ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ. أٝ ك٢ ٓؼَٝ ٓ

 ـ ٝاًح ٝهغ حُلؼَ ػ٠ِ هخٝ ًخٗض حُؼوٞرش ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص. 2

  372المادة 

ـ ط٘يى حُؼوٞرخص حُٔلَٟٝش ك٢ حُٔخىس حُٔخروش ػ٠ِ حُ٘لٞ ح١ٌُ  1
اًح حهظَكض أػٔخٍ حُؼ٘ق ػٔيحً أٝ حهظَكٜخ أًؼَ ٖٓ ٝحكي  241ٍٓٔظٚ حُٔخىس 

 أٝ ٗـْ ػٜ٘خ ؿَحف أٝ َٓٝ. 



ـ اًح ًخٗض أػٔخٍ حُؼ٘ق ٖٓ حُوطٍٞس رل٤غ طٔظٞؿذ ػوٞرش أٗي ٖٓ  2
حُؼوٞرخص حُظ٢ ٜٗض ػ٤ِٜخ حُٔخىس حُٔخروش ٍكؼض حُؼوٞرش حُظ٢ حٓظلوٜخ 

 .241حُلخػَ ٖٓ ؿَحء ًُي ٝكخهخً ُِٔخىس حُـ 

  373المادة 

ا٠ُ ٓٞظق ك٢ أػ٘خء  ـ حُظلو٤َ رخ٬ٌُّ ٝحُلًَخص أٝ حُظٜي٣ي ح١ٌُ ٣ٞؿٚ 1
 ه٤خٓٚ رخُٞظ٤لش أٝ ك٢ ٓؼَٝ ه٤خٓٚ رٜخ أٝ ٣زِـٚ ربٍحىس حُلخػَ. 

ٝحُظلو٤َ رٌظخرش أٝ ٍْٓ ُْ ٣ـؼ٬ ػ٤٤ِٖ٘ أٝ ٓوخرَس رَه٤ش أٝ طِل٤ٗٞش اًح 
 ٝؿٚ ا٠ُ ٓٞظق ك٢ أػ٘خء ه٤خٓٚ رٞظ٤لظٚ أٝ ك٢ ٓؼَٝ ه٤خٓٚ رٜخ. 

 ٣ؼخهذ ػ٤ِٚ رخُلزْ ٓيس ٫ ط٣ِي ػ٠ِ ٓظش أَٜٗ. 

ـ اًح ًخٕ حُٔٞظق حُٔلوَ ٖٓٔ ٣ٔخٍٕٓٞ حُِٔطش حُؼخٓش ًخٗض حُؼوٞرش  2
 ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ش. 

ـ ٝاًح ٝهغ حُظلو٤َ رخ٬ٌُّ أٝ حُلًَخص أٝ حُظٜي٣ي ػ٠ِ هخٝ ك٢ ٜٓ٘ش  3
 حُو٠خء ًخٗض حُؼوٞرش حُلزْ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ.

  374المادة 

 َ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ. ـ ٖٓ كوَ ٍث٤ْ حُيُٝش ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓظش أٜٗ 1

ـ ٝطلَٝ حُؼوٞرش ٗلٜٔخ ػ٠ِ ٖٓ كوَ حُؼِْ أٝ حُ٘ؼخٍ ح٢٘١ُٞ ػ٤ٗ٬ش  2
 .221ربكيٟ حُٞٓخثَ حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔخىس حُـ 

  375المادة 

ـ حٌُّ ٛٞ ٗٔزش أَٓ ا٠ُ ٗوٚ ُٝٞ ك٢ ٓؼَٝ حُ٘ي أٝ ح٫ٓظلٜخّ  1
 ٣٘خٍ ٖٓ َٗكٚ أٝ ًَحٓظٚ. 

ـ ًَٝ ُلظش حُىٍحء أٝ ٓزخد ًَٝ طؼز٤َ أٝ ٍْٓ ٣٘لخٕ ػٖ حُظلو٤َ ٣ؼي  2
 313هيكخً اًح ُْ ٣٘طٞ ػ٠ِ ٗٔزش أَٓ ٓخ. ًُٝي ىٕٝ حُظؼَٝ ٧كٌخّ حُٔخىس 

 حُظ٢ طظ٠ٖٔ طؼ٣َق حُظلو٤َ.

  376المادة 

 ٣ؼخهذ ػ٤ِٚ:  221حٌُّ ربكيٟ حُٞٓخثَ حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُٔخىس حُـ 

 ٘ٞحص اًح ٝهغ ػ٠ِ ٍث٤ْ حُيُٝش. رخُلزْ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ



رخُلزْ ٓ٘ش ػ٠ِ ح٧ًؼَ اًح ٝؿٚ ا٠ُ حُٔلخًْ أٝ ح٤ُٜجخص حُٔ٘ظٔش أٝ 
حُـ٤ٖ أٝ ح٩ىحٍحص حُؼخٓش، أٝ ٝؿٚ ا٠ُ ٓٞظق ٖٓٔ ٣ٔخٍٕٓٞ حُِٔطش 

 حُؼخٓش ٖٓ حؿَ ٝظ٤لظٚ أٝ ٛلظٚ. 

رخُلزْ ػ٬ػش أَٜٗ ػ٠ِ ح٧ًؼَ أٝ رـَحٓش ٓخثش ٤َُس اًح ٝهغ ػ٠ِ أ١ 
 آهَ رٔزذ ٝظ٤لظٚ أٝ ٛلظٚ.ٓٞظق 

  377المادة 

ك٢ ٓخ ه٬ حٌُّ حُٞحهغ ػ٠ِ ٍث٤ْ حُيُٝش ٣زَأ حُظ٤ٖ٘ اًح ًخٕ ٟٓٞٞع حٌُّ 
 ػ٬ًٔ ًح ػ٬هش رخُٞظ٤لش ٝػزظض ٛلظٚ.

  378المادة 

 ٣ؼخهذ ػ٤ِٚ:  221حُويف ربكيٟ حُٞٓخثَ حُٔز٤٘ش ك٢ حُٔخىس 

 . رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش اًح ٝهغ ػ٠ِ ٍث٤ْ حُيُٝش

رخُلزْ ٓظش أَٜٗ ػ٠ِ ح٧ًؼَ اًح ٝؿٚ ا٠ُ حُٔلخًْ أٝ ح٤ُٜجخص حُٔ٘ظٔش 
أٝ حُـ٤ٖ أٝ ح٩ىحٍحص حُؼخٓش، أٝ ٝؿٚ ا٠ُ ٓٞظق ٖٓٔ ٣ٔخٍٕٓٞ حُِٔطش 

 حُؼخٓش ٖٓ أؿَ ٝظ٤لظٚ أٝ ٛلظٚ. 

رخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس أٝ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ اًح ٝهغ 
 ظٚ أٝٛلظٚ.ػ٠ِ أ١ ٓٞظق آهَ ٖٓ أؿَ ٝظ٤ل

  379المادة 

 ُِٔلخًْ إٔ طو٢٠ رَ٘٘ ًَ كٌْ رـ٣َٔش ًّ أٝ هيف.

  381المادة 

ـ ٖٓ ِٓم اػ٬ٗخً ٤ٍٔٓخً أٝ ِٗػٚ أٝ أطِلٚ ٝإ ؿِث٤خً ػٞهذ رخُـَحٓش ٖٓ  1
 هْٔ ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس. 

ـ ٝاًح حٍطٌذ حُلؼَ حُىٍحء رخُِٔطش أٝ حكظـخؿخً ػ٠ِ أكي أػٔخُٜخ ًخٕ  2
 حُلزْ ٓيس ٫ طظـخُٝ حُؼ٬ػش أَٜٗ.ػوخرٚ 

  388المادة 

ٖٓ أهيّ ػ٤ٗ٬ش ٝىٕٝ كن ػ٠ِ حٍطيحء ١ُ ٢ٍٔٓ أٝ كَٔ ٝٓخّ أٝ ٗخٍس 
ٖٓ أ٣ُخء أٝ أٝٓٔش أٝ ٗخٍحص حُيُٝش ح٣ٍُٞٔش أٝ ىُٝش أؿ٘ز٤ش أٝ حٍطيٟ ػٞرخً 



٣وٚ رٚ حُوخٕٗٞ ح١ٍُٞٔ كجش ٖٓ حُ٘خّ ػٞهذ رخُلزْ ٓظش أَٜٗ ػ٠ِ 
 ش ٫ ط٣ِي ػ٠ِ ٓخثش ٤َُس.ح٧ًؼَ أٝ رـَحٓ

  382المادة 

ـ ٖٓ ظَٜ ٓ٘ظل٬ً ٝظ٤لش ػخٓش ػ٣ٌَٔش أٝ ٓي٤ٗش أٝ ٓخٍّ ٬ٛك٤خطٜخ  1
 ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ. 

ـ ٝاًح ًخٕ حُلخػَ َٓطي٣خً ك٢ أػ٘خء حُؼَٔ ٣ُخً أٝ ٗخٍس هخ٤ٖٛ رخُٔٞظل٤ٖ  2
 ك٬ ٣٘وٚ ػٖ ٓظش أَٜٗ. 

ش أهَٟ ٍكؼض ػوٞرظٜخ ٝكخهخً ٧كٌخّ حُٔخىس حُـ ـ ٝاًح حهظَٕ حُلؼَ رـ٣َٔ 3
241. 

  383المادة 

ٖٓ ُحٍٝ ىٕٝ كن ٜٓ٘ش هخٟؼش ُ٘ظخّ هخ٢ٗٞٗ ػٞهذ رخُلزْ ٓظش أَٜٗ 
 ػ٠ِ ح٧ًؼَ ٝرـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ ٓخثظ٢ ٤َُس.

  384المادة 

 312ٝ ٣311ٌٖٔ َٗ٘ حُلٌْ ك٢ حُـ٘ق حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى 
ٝ313. 

  385المادة 

ـ ٖٓ أهيّ هٜيحً ػ٠ِ كي ح٧هظخّ حُٟٔٞٞػش رؤَٓ حُِٔطش حُؼخٓش ػٞهذ  1
 رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش. 

ـ ٝاًح ُـؤ ا٠ُ أػٔخٍ حُؼ٘ق ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ كٖٔ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع  2
 ٓ٘ٞحص.

  386المادة 

ـ ٖٓ أهٌ أٝ ِٗع أٝ أطِق اط٬كخً طخٓخً أٝ ؿِث٤خً أٍٝحهخً أٝ ٝػخثن أٝىػض هِحثٖ  1
أٝ ىٝح٣ٖٝ حُٔلخًْ أٝ حُٔٔظٞىػخص حُؼخٓش ِٝٓٔض ا٠ُ ٝى٣غ  حُٔللٞظخص

 ػخّ رٜلظٚ ٌٛٙ، ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص. 

ـ ٝاًح حهظَف حُلؼَ رٞحٓطش كي ح٧هظخّ أٝ حُوِغ أٝ حُظِٔن أٝ رٞحٓطش  2
 أػٔخٍ حُؼ٘ق ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ ًخٗض حُؼوٞرش ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش.



  387المادة 

ٞرخص حُٔخىس حُٔخروش رٔخ حٗظِٔض ػ٤ِٚ ٖٓ كٞحٍم ٖٓ أكَم ٣ٔظلن ػو
أٝ أطِق ٝإ ؿِث٤خً ٓـ٬ص أٝ ٓٔٞىحص أٝ أٍٛٞ حٌُٜٞى حُوخٛش رخُِٔطش 

 حُؼخٓش.

  388المادة 

ًَ ١ٍٞٓ ػِْ رـ٘خ٣ش ػ٠ِ أٖٓ حُيُٝش ُْٝ ٣٘ز٢ء رٜخ حُِٔطش حُؼخٓش 
ُلوٞم ك٢ حُلخٍ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝرخُٔ٘غ ٖٓ ح

 حُٔي٤ٗش.

  389المادة 

ـ ًَ ٓٞظق ٌِٓق حُزلغ ػٖ حُـَحثْ أٝ ٬ٓكوظٜخ كؤَٛٔ أٝ أٍؿؤ  1
ح٧هزخٍ ػٖ ؿ٣َٔش حطِٜض رؼِٔٚ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص 

 ٝرخُـَحٓش ٓخثش ٤َُس. 

ـ ًَ ٓٞظق أَٛٔ أٝ أٍؿؤ اػ٬ّ حُِٔطش ًحص ح٬ُٜك٤ش ػٖ ؿ٘خ٣ش أٝ  2
٤خٓٚ رخُٞظ٤لش أٝ ك٢ ٓؼَٝ ه٤خٓٚ رٜخ ػٞهذ رخُـَحٓش ؿ٘لش ػَف رٜخ أػ٘خء ه

 حُٔليىس أػ٬ٙ. 

ـ ًُٝي ًِٚ ٓخ ُْ طٌٖ ٬ٓكوش حُـ٣َٔش حُظ٢ ُْ ٣وزَ رٜخ ٓٞهٞكش ػ٠ِ  3
 ٌٟٗٞ أكي حُ٘خّ.

  391المادة 

ٖٓ هخّ كخٍ ِٓحُٝظٚ اكيٟ حُٜٖٔ حُٜل٤ش ربٓؼخف ٗوٚ ٣زيٝ أٗٚ ٝهؼض 
ٕٝ ٌٟٗٞ ُْٝ ٣٘ز٢ء حُِٔطش رٜخ ػ٤ِٚ ؿ٘خ٣ش أٝ ؿ٘لش طـُٞ ٬ٓكوظٜخ ى

 ػٞهذ رخُـَحٓش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس حُٔخروش.

  398المادة 

ـ ٖٓ ٓخّ ٗوٜخً َٟٝرخً ٖٓ حُ٘يس ٫ ٣ـ٤ِٛخ حُوخٕٗٞ ٍؿزش ٓ٘ٚ ك٢  1
حُلٍٜٞ ػ٠ِ حهَحٍ ػٖ ؿ٣َٔش أٝ ػ٠ِ ٓؼِٞٓخص ر٘ؤٜٗخ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ 

 ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص. 

أػٔخٍ حُؼ٘ق ػ٤ِٚ ا٠ُ َٓٝ أٝ ؿَحف ًخٕ أى٠ٗ حُؼوخد  ـ ٝاًح أك٠ض 2
 حُلزْ ٓ٘ش.

  392المادة 



ٖٓ أهزَ حُِٔطش حُو٠خث٤ش أٝ ِٓطش ٣ـذ ػ٤ِٜخ ار٬ؽ حُِٔطش حُو٠خث٤ش 
ػٖ ؿ٣َٔش أٜٗخ ُْ طوظَف ٖٝٓ ًخٕ ٓززخً ك٢ ٓزخَٗس طلو٤ن ط٤ٜٔي١ أٝ 

س ٫ ه٠خث٢ رخهظ٬هٚ أىُش ٓخى٣ش ػ٠ِ ؿ٣َٔش ًٌٜٙ ػٞهذ رخُلزْ ٓي
 طظـخُٝ حُٔظش أَٜٗ ٝرـَحٓش ٫ ط٣ِي ػ٠ِ حُٔخثش ٤َُس أٝ ربكيٟ حُؼوٞرظ٤ٖ.

  393المادة 

ـ ٖٓ هيّ ٌٗخ٣ش أٝ اهزخٍحً ا٠ُ حُِٔطش حُو٠خث٤ش أٝ ا٠ُ ِٓطش ٣ـذ  1
ػ٤ِٜخ ار٬ؽ حُِٔطش حُو٠خث٤ش كؼِح ا٠ُ أكي حُ٘خّ ؿ٘لش أٝ ٓوخُلش ٣ؼَف 

ػ٠ِ ٝهٞع ٓؼَ ٌٛح حُـَّ ػٞهذ رَحثظٚ ٜٓ٘خ أٝ حهظِن ػ٤ِٚ أىُش ٓخى٣ش 
 رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص. 

ـ ٝاًح ًخٕ حُلؼَ حُٔؼِٝ ٣ئُق ؿ٘خ٣ش ػٞهذ حُٔلظ١َ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش  2
 حُٔٞهظش ػَ٘ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧ًؼَ. 

ـ ٝاًح أك٠٠ ح٫كظَحء ا٠ُ كٌْ رخ٩ػيحّ أٝ رؼوٞرش ٓئريس ك٬ ط٘وٚ  3
ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش ػٖ ػَ٘ ٓ٘ٞحص ٣ٌٖٝٔ ار٬ؿٜخ ا٠ُ هْٔ ػوٞرش 

 ػَ٘س ٓ٘ش.

  394المادة 

اًح ٍؿغ حُٔلظ١َ ػٖ حكظَحثٚ هزَ أ٣ش ٬ٓكوش هللض حُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ 
 .241ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىط٤ٖ حُٔخروظ٤ٖ ٝكخهخً ُٔخ ؿخء ك٢ حُٔخىس حُـ 

  395المادة 

ش أٝ أكي ٍؿخُٜخ ٖٓ حٓظٔٔخٙ هخٝ أٝ ٟخر٢ ٖٓ ٟزخ١ ح١َُ٘ش حُؼي٤ُ
كًٌَ حٓٔخً أٝ ٛلش ٤ُٔض ُٚ أٝ أىٟ اكخىس ًخًرش ػٖ ٓلَ اهخٓظٚ أٝ ٌٓ٘ٚ 

 ػٞهذ رخُلزْ ٓظش أَٜٗ ػ٠ِ ح٧ًؼَ أٝ رـَحٓش ٫ طظـخُٝ حُٔخثش ٤َُس.

  396المادة 

ٖٓ حٗظلَ حْٓ ؿ٤َٙ ك٢ طلو٤ن ه٠خث٢ أٝ ٓلخًٔش ه٠خث٤ش ػٞهذ 
 رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص.

  397مادة ال

حُ٘خٛي ح١ٌُ ٣زي١ ػٌٍحً ًخًرخً ٣ؼخهذ رخُلزْ ػ٬ػش أَٜٗ ػ٠ِ ح٧ًؼَ 
 ك٬٠ً ػٖ حُـَحٓش حُظ٢ ٣و٠٠ رٜخ ػ٤ِٚ رٔزذ طوِلٚ ػٖ حُل٠ٍٞ.

  398المادة 



ـ ٖٓ ٜٗي أٓخّ ِٓطش ه٠خث٤ش أٝ ه٠خء ػ١ٌَٔ أٝ اىح١ٍ كـِّ رخُزخ١َ  1
غ حُو٤٠ش حُظ٢ ٣ٔؤٍ أٝ أٌَٗ حُلن أٝ ًظْ رؼٞ أٝ ًَ ٓخ ٣ؼَكٚ ٖٓ ٝهخث

 ػٜ٘خ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص. 

ـ ٝاًح أى٣ض ٜٗخىس حٍُِٝ أػ٘خء طلو٤ن ؿ٘خث٢ أٝ ٓلخًٔش ؿ٘خث٤ش ه٢٠  2
 رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش ػَ٘ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧ًؼَ. 

ـ اًح ٗـْ ػٖ حُٜ٘خىس حٌُخًرش كٌْ رخ٩ػيحّ أٝ رؼوٞرش ٓئريس ك٬ ط٘وٚ  3
 ٖ ػَ٘ ٓ٘ٞحص ٣ٌٖٝٔ ار٬ؿٜخ ا٠ُ هْٔ ػَ٘س ٓ٘ش. ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش ػ

 ـ ٝاًح ًخٕ حُٔـَّ هي حٓظٔغ ىٕٝ إٔ ٣لِق ح٤ٔ٤ُٖ هلٞ ٜٗق حُؼوٞرش. 4

  399المادة 

 ٣ؼل٠ ٖٓ حُؼوٞرش: 

ـ حُ٘خٛي ح١ٌُ أىٟ حُٜ٘خىس ك٢ أػ٘خء طلو٤ن ؿِحث٢ اًح ٍؿغ ػٖ  1
 ح٩كخىس حٌُخًرش هزَ إٔ ٣وظْ حُظلو٤ن ٣ٝويّ رلوٚ اهزخٍ. 

ـ حُ٘خٛي ح١ٌُ ٜٗي ك٢ أ٣ش ٓلخًٔش اًح ٍؿغ ػٖ هُٞٚ هزَ أ١ كٌْ  2
 ك٢ أٓخّ حُيػٟٞ ُٝٞ ؿ٤َ ٓزَّ.

  411المادة 

 ـ ًٌُي ٣ؼل٠ ٖٓ حُؼوٞرش:  1

آ( ـ حُ٘خٛي ح١ٌُ ٣ظؼَٝ كظٔخً اًح هخٍ حُلو٤وش ُوطَ ؿ٤ْٔ ُٚ ٓٔخّ 
ُٚ أٝ رخُل٣َش أٝ حَُ٘ف أٝ ٣ؼَٝ ٌُٜح حُوطَ ُٝٝؿش ُٝٞ ١خُوخً أٝ أكي أٛٞ

 كَٝػٚ أٝ أهٞطٚ أٝ أهٞحطٚ أٝ أٜٛخٍٙ ٖٓ حُيٍؿخص ٗلٜٔخ. 

د( ـ حُ٘وٚ ح١ٌُ أك٠٠ أٓخّ حُوخ٢ٟ رخٓٔٚ ٤ً٘ٝظٚ ٝٛلظٚ ُْٝ ٣ٌٖ 
ٖٓ حُٞحؿذ حٓظٔخػٚ ً٘خٛي أٝ ًخٕ ٖٓ حُٞحؿذ إٔ ٣٘زٚ ا٠ُ إٔ ُٚ إٔ 

 ٣ٔظ٘غ ػٖ أىحء حُٜ٘خىس اًح ٗخء. 

ََّٟض ٜٗخىس حٍُِٝ ٗوٜخً آهَ ُ 2 ٬ٔكوش هخ٤ٗٞٗش أٝ ُلٌْ ـ أٓخ اًح ػ
 هل٠ض حُؼوٞرش ٖٓ حُٜ٘ق ا٠ُ حُؼِؼ٤ٖ.

  418المادة 

٣ولٞ ٜٗق حُؼوٞرش ػٖ حُ٘وٚ ح١ٌُ أى٣ض ٜٗخىس حٍُِٝ رظل٣َٞ ٓ٘ٚ 
اًح ًخٕ حُ٘خٛي ٣ؼَٟٚ كظٔخً ُٞ هخٍ حُلو٤وش أٝ ٣ؼَٝ أكي أهَرخثٚ ُوطَ 

 ؿ٤ْٔ ًخ١ٌُ أٟٝلظٚ حُلوَس ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُٔخىس حُٔخروش.



  412المادة 

ـ إ حُوز٤َ ح١ٌُ طؼ٤٘ٚ حُِٔطش حُو٠خث٤ش ٣ٝـِّ رؤَٓ ٓ٘خف ُِلو٤وش أٝ  1
٣ئُٝٚ طؤ٬٣ًٝ ؿ٤َ ٛل٤ق ػ٠ِ ػِٔٚ رلو٤وظٚ ٣ؼخهذ رخُلزْ ػ٬ػش أَٜٗ 
ػ٠ِ ح٧هَ ٝرـَحٓش ٫ ط٘وٚ ػٖ ٓخثش ٤َُس، ٣ٝٔ٘غ ك٬٠ً ػٖ ًُي إٔ ٣ٌٕٞ 

 أريحً هز٤َحً. 

 ـ ٣ٝو٠٠ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش اًح ًخٗض ٜٓٔش حُوز٤َ طظؼِن رو٤٠ش ؿ٘خث٤ش. 2

  413المادة 

ـ ٣ظؼَٝ ُؼوٞرخص حُٔخىس حُٔخروش رٔخ حٗظِٔض ػ٤ِٚ ٖٓ حُلٞحٍم  1
 حُٔظَؿْ ح١ٌُ ٣ظَؿْ هٜيحً طَؿٔش ؿ٤َ ٛل٤لش ك٢ ه٤٠ش ه٠خث٤ش. 

 .ـ ٣ٝو٠٠ ػ٤ِٚ ك٬٠ً ػٖ ًُي رخُٔ٘غ ٖٓ ِٓحُٝش حُظَؿٔش أريحً  2

  414المادة 

 .311ططزن ػ٠ِ حُوز٤َ ٝحُظَؿٔخٕ أكٌخّ حُٔخىس 

  415المادة 

ـ ٖٓ كِق ح٤ٔ٤ُٖ حٌُخًرش ك٢ ٓخىس ٓي٤ٗش ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓظش  1
 أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝرخُـَحٓش ٓخثش ٤َُس. 

ـ ٣ٝؼل٠ ٖٓ حُؼوخد اًح ٍؿغ ػٖ ٤ٔ٣٘ٚ هزَ إٔ ٣زض ك٢ حُيػٟٞ حُظ٢  2
 ٌْ ُٝٞ ؿ٤َ ٓزَّ.ًخٗض ٟٓٞٞع ح٤ٔ٤ُٖ رل

  416المادة 

ـ ٖٓ طَٜف رٞػ٤وش أٝ ر٢٘ء آهَ أٝ أهلخٙ أٝ أطِلٚ أٝ ٗٞٛٚ رؼي إٔ  1
 أرَُٙ ُِو٠خء، ػٞهذ رخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ٤َُس ا٠ُ ػ٬ػٔخثش ٤َُس. 

ـ ٣ٝطزن ٌٛح حُ٘ٚ اًح ًخٗض حُٞػ٤وش ٝح٢ُ٘ء حُٔزَُ هي طَى ػ٠ِ إٔ  2
 ٣ويّ ُيٟ ًَ ١ِذ.

  417المادة 

ذ أ٣ش ىػٟٞ ًّ أٝ هيف ػ٠ِ حُوطذ ٝحٌُظخرخص حُظ٢ طِلع أٝ طزَُ ٫ طظَط
 أٓخّ حُٔلخًْ ػٖ ٤ٗش كٔ٘ش ٝك٢ كيٝى كن حُيكخع حُوخ٢ٗٞٗ.



  418المادة 

ٖٓ ٝؿي ك٢ ٌٓخٕ ٣ـ١َ ك٤ٚ طلو٤ن ه٠خث٢ ٝهخُق أَٓ ح٩هَحؽ حُٜخىٍ 
ػٖ حُوخ٢ٟ ح١ٌُ ٣ي٣َ حُـِٔش، أٝهق رؤَٓ حُوخ٢ٟ ٝكٌْ ػ٤ِٚ رخُلزْ 

١ أٍرؼخً ٝػ٣َٖ٘ ٓخػش ك٬٠ً ػٔخ هي ٣ظؼَٝ ُٚ ٖٓ ػوٞرخص أٗي حُظٌي٣َ
 طُِٜ٘خ رٚ حُٔلٌٔش ًحص ح٬ُٜك٤ش ػ٘ي ح٫هظ٠خء.

  419المادة 

ٖٓ حٓظؼطق هخ٤ٟخً، ًظخرش ًخٕ أٝ ٓ٘خكٜش، ُِٜٔلش أكي حُٔظيحػ٤ٖ أٝ 
 ٟيٙ، ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ أٓزٞع ا٠ُ َٜٗ ٝرخُـَحٓش ٓخثش ٤َُس.

  481المادة 

 رخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس ٖٓ ٣َ٘٘: ـ ٣ؼخهذ  1

آ ـ ٝػ٤وش ٖٓ ٝػخثن حُظلو٤ن حُـ٘خث٢ أٝ حُـ٘ل٢ هزَ ط٬ٝطٜخ ك٢ ؿِٔش 
 ػ٤ِ٘ش. 

 د ـ ٌٓحًَحص حُٔلخًْ. 
 ؽ ـ ٓلخًٔخص حُـِٔخص ح٣َُٔش. 
 ى ـ حُٔلخًٔخص ك٢ ىػٟٞ حُ٘ٔذ. 
 ٛـ ـ حُٔلخًٔخص ك٢ ىػخٟٝ حُط٬م أٝ حُٜـَ. 

 ش ٓ٘ؼض حُٔلخًْ َٗ٘ٛخ. ٝ ـ ًَ ٓلخًٔ

ـ ٫ ططزن حُٜ٘ٞٙ حُٔخروش ػ٠ِ ح٧كٌخّ حٍُٔ٘٘ٞس ػٖ كٖٔ ٤ٗش رـ٤َ  2
 ٝحٓطش ح٩ػ٬ٗخص أٝ ح٧ُٞحف.

  488المادة 

٣ؼخهذ رخُلزْ ٓظش أَٜٗ ػ٠ِ ح٧ًؼَ ٝرـَحٓش ٫ طظـخُٝ حُٔخثش ٤َُس أٝ 
ػ٬ٕ ربكيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ ٖٓ ٣ويٕٓٞ ػ٤ٗ٬ش ػ٠ِ كظق حًظظخرخص أٝ ح٩

ػٜ٘خ ُِظؼ٣ٞٞ ػٔخ ه٠ض رٚ ٓلٌٔش ؿِحث٤ش ٖٓ ؿَحٓخص أٝ ٍّٓٞ أٝ ػطَ 
.ٍَٟٝ 

  482المادة 

ـ إ حُلخٍّ حُو٠خث٢ ح١ٌُ ٣ويّ هٜيحً ػ٠ِ اُلخم ح٠ٍَُ أٝ حُظَٜف  1
رٌَ أٝ رؼٞ ٓخ أإطٖٔ ػ٤ِٚ ٖٓ ح٤ٗ٧خء ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ 

 ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش ٓخثش ٤َُس. 

 ـ ٣ٝو٠٠ ػ٤ِٚ رخُـَحٓش كو٢ اًح ط٠ٍَ ح٢ُ٘ء ربٛٔخُٚ.  2



ـ ًَٝ ٗوٚ آهَ ِٓي ح٤ٗ٧خء حُٟٔٞٞػش طلض ٣ي حُو٠خء، أٝ ٣يػ٢  3
٤ٌِٓظٜخ، ٣ٝويّ هٜيحً ػ٠ِ أهٌٛخ أٝ أُلن ح٠ٍَُ رٜخ، أٝ ٣وز٠ء ٓخ أهٌ ٜٓ٘خ 
أٝ طَٜف رٚ ٝٛٞ ػخُْ رؤَٓٙ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش ٝرخُـَحٓش 

 س.ٓخثش ٤َُ

  483المادة 

ـ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ هٔٔٔخثش  1
 ٤َُس: 

 آ ـ ٖٓ ٟٝغ ٣يٙ ػ٠ِ ػوخٍ أهَؽ ٓ٘ٚ. 
 د ـ ٖٓ هخُق حُظيحر٤َ حُظ٢ حطوٌٛخ حُوخ٢ٟ ٤ٛخٗش ٤ٌُِِٔش أٝ ٟٝغ ح٤ُي. 

 ـ ٝاًح حهظَٕ حُلؼَ رخُؼ٘ق ًخٕ حُلزْ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ. 2

  484 المادة

ـ ٖٓ أهل٠ أٝ ِٓم ُٝٞ ؿِث٤خً اػ٬ٗخً ػِن ط٘ل٤ٌحً ُلٌْ رخ٩ىحٗش ػٞهذ  1
 رخُـَحٓش ٓخثش ٤َُس. 

ـ ٝاًح ًخٕ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ رؼوٞرش اُٜخم حُلٌْ هي حهظَف ٛٞ ٗلٔٚ  2
حُـَّ حًٌٍُٔٞ آٗلخً أٝ ًخٕ ٓلَٟخً ػ٤ِٚ أٝ ٓظيه٬ً ك٤ٚ حٓظلن ك٬٠ً ػٖ 

 حُـَحٓش حُلزْ كظ٠ ٓظش أَٜٗ.

  485المادة 

ـ ٖٓ أطخف حُلَحٍ أٝ ِٜٓٚ ُ٘وٚ أٝهق أٝ ٓـٖ ٝكخهخً ُِوخٕٗٞ ػٖ  1
 ؿ٘لش أٝ ٓوخُلش ػٞهذ رخُلزْ ٓظش أَٜٗ ػ٠ِ ح٧ًؼَ. 

ـ ٝاًح ًخٕ حُلخٍ هي أٝهق أٝ ٓـٖ ٖٓ أؿَ ؿ٘خ٣ش ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ رؼوٞرش  2
 ؿ٘خث٤ش ٓٞهظش كٌْ ػ٠ِ حُٔـَّ رخُلزْ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص. 

ًخٗض ػوٞرش حُـ٘خ٣ش أٗي طؼَٝ حُٔـَّ ٨ُٗـخٍ حُ٘خهش ٖٓ  ـ ٝاًح 3
 ػ٬ع ا٠ُ ٓزغ ٓ٘ٞحص

  486المادة 

ـ ٖٓ ًخٕ ُٓٞـخً رلَحٓش أٝ ٓٞم حُٔـ٤ٖ كؤطخف ُٚ حُلَحٍ أٝ ِٜٓٚ  1
٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ك٢ حُلخُش ح٠ُٝ٧ 

ػ٬ع ا٠ُ ٓزغ حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔخىس حُٔخروش، ٝرخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٖٓ 
ٓ٘ٞحص ك٢ حُلخُش حُؼخ٤ٗش، ٝرخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٖٓ هْٔ ٓ٘ٞحص ا٠ُ 

 هْٔ ػَ٘س ٓ٘ش ك٢ حُلخُش حُؼخُؼش. 



ـ اًح كَٜ حُلَحٍ رٔزذ اٛٔخٍ حُلخٍّ أٝ حُٔخثن ًخٗض ػوٞرظٚ  2
حُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش ك٢ حُلخُش ح٠ُٝ٧ حًٌٍُٔٞس آٗلخً، ٝحُلزْ ٖٓ 

حُؼخ٤ٗش، ٖٝٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص  ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ك٢ حُلخُش
 ك٢ حُلخُش حُؼخُؼش.

  487المادة 

ـ ٖٓ ًَٝ ا٤ُْٜ كَحٓش حُٔـ٘خء أٝ ٓٞهْٜ ٝأٓيْٝٛ ط٬٤ًٜٔ ُلَحٍْٛ  1
رؤِٓلش أٝ رآ٫ص ٓٞحٛخ طئح٤ْٜٗ ػ٠ِ حٍطٌخرٚ رٞحٓطش حٌَُٔ أٝ حُؼ٘ق 
 ٣ؼخهزٕٞ ػٖ ٌٛح حُلؼَ ٝكيٙ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش ٫ أهَ ٖٓ هْٔ

 ٓ٘ٞحص. 

ـ ًَٝ ٗوٚ ؿ٤َْٛ أهيّ ػ٠ِ ٌٛح حُلؼَ ٣ؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش  2
 حُٔٞهظش.

  488المادة 

طولٞ ٜٗق حُؼوٞرش اًح أٖٓ حُٔـَّ حُوزٞ ػ٠ِ حُلخٍ أٝ كِٔٚ ػ٠ِ 
ط٤ِْٔ ٗلٔٚ ه٬ٍ ػ٬ػش أَٜٗ ٖٓ كَحٍٙ ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ هي حٍطٌذ ؿ٣َٔش 

 أهَٟ طٞٛق رخُـ٘خ٣ش أٝ حُـ٘لش.

  489المادة 

ٖٓ أهيّ حٓظ٤لخء ُلوٚ رخٌُحص ٝٛٞ هخىٍ ػ٠ِ َٓحؿؼش حُِٔطش ًحص 
ح٬ُٜك٤ش رخُلخٍ ػ٠ِ ِٗع ٓخٍ ك٢ ك٤خُس حُـ٤َ أٝ حٓظؼٔخٍ حُؼ٘ق رخ٤ٗ٧خء 

 كؤَٟ رٜخ ػٞهذ رـَحٓش ٫ طظـخُٝ حُٔخثش ٤َُس.

  421المادة 

ـ اًح حهظَف حُلؼَ حًٌٍُٔٞ ك٢ حُٔخىس حُٔخروش رٞحٓطش حُؼ٘ق ػ٠ِ  1
أٝ رخُِـٞء ا٠ُ اًَحٙ ٓؼ١ٞ٘، ػٞهذ حُلخػَ رخُلزْ ٓظش أَٜٗ ح٧ٗوخٙ 

 ػ٠ِ ح٧ًؼَ ك٬٠ً ػٖ حُـَحٓش حُٔليىس أػ٬ٙ. 

ـ ٝطٌٕٞ ػوٞرظٚ حُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ اًح حٓظؼَٔ حُؼ٘ق  2
أٝ ح٩ًَحٙ ً٘وٚ ِٓٔق أٝ ؿٔخػش ٖٓ ػ٬ػش أٗوخٙ أٝ أًؼَ ُٝٞ ًخٗٞح ؿ٤َ 

 ِٓٔل٤ٖ.

  428المادة 

طظٞهق ح٬ُٔكوش ػ٠ِ ٌٟٗٞ حُل٣َن حُٔظ٠ٍَ اًح ُْ طوظَٕ حُـ٘لش 
 حًٌٍُٔٞس رـ٣َٔش أهَٟ طـُٞ ٬ٓكوظٜخ ر٬ ٌٟٗٞ.



  422المادة 

 ػوٞرش حُٔزخٍُس ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش.

  423المادة 

ًَ ىػٞس ا٠ُ حُٔزخٍُس ٝإ ٍك٠ض، ػوٞرظٜخ حُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ٤َُس ا٠ُ 
 ٓخثظ٤ٖ.

  424المادة 

وٞرش ٗلٜٔخ ٖٓ أٛخٕ آهَ ػ٤ٗ٬ش أٝ حٓظٜيكٚ ٬ُُىٍحء حُؼخّ ٧ٗٚ ٣ؼخهذ رخُؼ
 ُْ ٣ظلي حَٓءحً ُِٔزخٍُس أٝ ُْ ٣ِذ ٖٓ طليحٙ.

  425المادة 

اًح أك٠ض حُٔزخٍُس ا٠ُ حُٔٞص أٝ ا٠ُ طؼط٤َ ىحثْ، ًخٗض حُؼوٞرش ك٢ 
حُلخُش ح٠ُٝ٧ ح٫ػظوخٍ ٖٓ ػ٬ع ا٠ُ ٓزغ ٓ٘ٞحص، ٝك٢ حُلخُش حُؼخ٤ٗش 

 ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص.حُلزْ ٖٓ ٓ

  426المادة 

 ٣ؼل٠ ٖٓ حُؼوٞرش حُطز٤ذ أٝ حُـَحف ح١ٌُ أٓؼق حُٔظزخ٣ٍُٖ.

  427المادة 

ـ ٖٓ هِي هخطْ حُيُٝش ح٣ٍُٞٔش أٝ هخطْ ىُٝش أؿ٘ز٤ش أٝ حٓظؼَٔ حُوخطْ  1
حُٔوِي ٝٛٞ ػ٠ِ ر٤٘ش ٖٓ ح٧َٓ ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٓزغ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ 

 ح٧هَ. 

ٕ كن هخطْ حُيُٝش ح٣ٍُٞٔش أٝ هِي ىٓـش هخطٜٔخ أٝ ـ ٖٓ حٓظؼَٔ ىٝ 2
 ىٓـش هخطْ ىُٝش أؿ٘ز٤ش أهَٟ ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش. 

ـ ٣ٝٔظلن حُٔـَّ ك٢ ًِظخ حُلخُظ٤ٖ ؿَحٓش ٫ ط٘وٚ ػٖ ٓخثظ٤ٖ  3
 ٝه٤ٖٔٔ ٤َُس.

  428المادة 

٣ش ـ ٖٓ هِي هخطٔخً أٝ ٤ٓٔٔخً أٝ ػ٬ٓش أٝ ٓطَهش هخٛش ربىحٍس ػخٓش ٍٓٞ 1
 ًخٗض أٝ أؿ٘ز٤ش أٝ هِي ىٓـش طِي ح٧ىٝحص. 



ـ ٖٝٓ حٓظؼَٔ ُـَٝ ؿ٤َ َٓ٘ٝع أ٣ش ػ٬ٓش ٖٓ حُؼ٬ٓخص ح٤َُٔٓش  2
 حًٌٍُٔٞس ك٢ حُلوَس حُٔخروش ٛل٤لش ًخٗض أٝ ٍِٓٝس. 

ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ 
 ػ٬ػٔخثش ٤َُس.

  429المادة 

ٖٓ حهظَف حُظو٤ِي حُٔؼخهذ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخىط٤ٖ حُٔخروظ٤ٖ ٣ؼل٠ ٖٓ 
 حُؼوخد اًح أطِق حُٔخىس حُـ٤َٓش هزَ أ١ حٓظؼٔخٍ أٝ ٬ٓكوش.

  431المادة 

ٖٓ هِي ػِٔش ًٛز٤ش أٝ ك٤٠ش ٓظيحُٝش هخٗٞٗخً أٝ ػَكخً ك٢ ٣ٍٞٓش أٝ ك٢ 
حُؼِٔش  ىُٝش أهَٟ روٜي ط٣َٝـٜخ أٝ حٗظَى ٝٛٞ ػ٠ِ ر٤٘ش ٖٓ ح٧َٓ ربٛيحٍ

حُٔوِيس أٝ رظ٣َٝـٜخ أٝ ربىهخُٜخ ا٠ُ حُز٬ى ح٣ٍُٞٔش أٝ ر٬ى ىُٝش أؿ٘ز٤ش 
ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٓيس ٫ ط٘وٚ ػٖ هْٔ ٓ٘ٞحص ٝرـَحٓش طزِؾ 

 ٓخثظ٤ٖ ٝه٤ٖٔٔ ٤َُس ػ٠ِ ح٧هَ.

  438المادة 

اًح ًخٗض اكيٟ حُـَحثْ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس حُٔخروش طظؼِن رؼِٔش 
ٓؼي٤ٗش ؿ٤َ حٌُٛذ ٝحُل٠ش ًخٗض حُؼوٞرش ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش ٝحُـَحٓش 

 ٖٓ ٓخثش ٤َُس ا٠ُ أُق ٤َُس.

  432المادة 

٣ؼخهذ رخُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس حُٔخروش ٖٓ أهيّ، روٜي 
هخٗٞٗخً أٝ ػَكخً ك٢ ٣ٍٞٓش أٝ ك٢ ىُٝش أؿ٘ز٤ش، ػ٠ِ ط٣َٝؾ ػِٔش ٓظيحُٝش 

ط٤٣ِلٜخ آخ ربٗوخٙ ُٜٝٗخ أٝ رط٬ثٜخ رط٬ء ٣ظْٞٛ ٓؼٚ أٜٗخ أًؼَ ه٤ٔش أٝ 
حٗظَى ٝٛٞ ػ٠ِ ر٤٘ش ٖٓ ح٧َٓ ربٛيحٍ ػِٔش ٣ِٓلش ػ٠ِ ٌٛٙ حٍُٜٞس، أٝ 

 رظ٣َٝـٜخ أٝ ربىهخُٜخ ا٠ُ حُز٬ى ح٣ٍُٞٔش أٝ ا٠ُ ر٬ى ىُٝش أؿ٘ز٤ش.

  433 المادة

أٝ ٍُّٝ أٝ كَّف »ٖٓ هِي أٍٝحم ٗوي أٝ أٍٝحم ٜٓخٍف ٣ٍٞٓش ًخٗض أٝ أؿ٘ز٤ش 
روٜي ط٣َٝـٜخ أٝ حٗظَى ربٛيحٍٛخ أٝ « ك٢ ه٤ٔش ٌٛٙ ح٧ٍٝحم حُ٘وي٣ش

 .432رظ٣َٝـٜخ ػٞهذ رخُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 

  434المادة 



رخ٧َٓ ربٛيحٍ أٍٝحم  ٖٓ ٍُّٝ أٓ٘خىحً ًخُظ٢ ًًَص آٗلخً، أٝ حٗظَى ٝٛٞ ػخُْ
٣ِٓلش أٝ رظ٣َٝـٜخ أٝ ربىهخُٜخ ا٠ُ حُز٬ى ح٣ٍُٞٔش أٝ ا٠ُ ر٬ى ىُٝش أهَٟ 

 .421ػٞهذ رخُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 

  435المادة 

٣ؼخهذ رخُلزْ ٝحُـَحٓش ٖٓ ٛ٘غ أٝ ػَٝ أٝ ٗوَ روٜي ح٫طـخٍ أٝ ٍٝؽ 
أٝ ػَكخً ك٢ ٣ٍٞٓش أٝ ر٬ى  هطؼخً ٓؼي٤ٗش ٓوِيحً رٜخ ػِٔش ٓظيحُٝش هخٗٞٗخً 

أهَٟ أٝ أٍٝحهخً ٓطزٞػش هي ٣وغ حُظزخّ ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ حٍُٞم حُ٘وي١ أٝ أٍٝحم 
 حُٜٔخٍف ح٤٘١ُٞش أٝ ح٧ؿ٘ز٤ش.

  436المادة 

ٖٓ هزٞ ػٖ ٤ٗش كٔ٘ش هطؼخً ٖٓ حُؼِٔش أٝ أٍٝحهخً ٗوي٣ش أٝ أٍٝحم ٜٓخٍف 
ػٞهذ رـَحٓش ٫ ٓوِيس أٝ ٣ِٓلش أٝ ٍِٓٝس ٍٝٝؿٜخ رؼي إٔ طلون ػ٤ٞرٜخ 

 طظـخُٝ حُٔخثش ٤َُس.

  437المادة 

٣ٔظلن حُؼوٞرش ٗلٜٔخ ٖٓ أػخى حُظؼخَٓ ٝٛٞ ػخُْ رخ٧َٓ ػِٔش أٝ أٍٝحهخً 
 ٗوي٣ش أٝ أٍٝحم ٜٓخٍف أٝ أٓ٘خىحً ٨َُٓ رطَ حُظؼخَٓ رٜخ.

  438المادة 

ـ ٖٓ ٛ٘غ آ٫ص أٝ أىٝحص ٓؼيس ُظو٤ِي أٝ ط٤٣ِق أٝ ط٣َِٝ حُؼِٔش أٝ أٍٝحم  1
ُ٘وي أٝ ٓ٘يحص حُٜٔخٍف أٝ كَٜ ػ٤ِٜخ روٜي حٓظؼٔخُٜخ ػ٠ِ ٝؿٚ ؿ٤َ ح

 َٓ٘ٝع ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش ٝرخُـَحٓش ٓخثش ٤َُس ػ٠ِ ح٧هَ. 

ـ ٖٝٓ حهظ٠٘ طِي ح٫٥ص أٝ ح٧ىٝحص ػ٠ِ ػِٔٚ رؤَٓٛخ ػٞهذ رخُلزْ  2
 ٓ٘ش ػ٠ِ ح٧هَ.

  439المادة 

٤ٜخ ك٢ حُٔخىس حُٔخروش ٖٓ ٝؿي ٣ؼخهذ رخُؼوٞرخص حُـ٘خث٤ش حُٜٔ٘ٞٙ ػِ
كخثِحً آ٫ص أٝ أىٝحص ٓؼيس ُٜ٘غ حُؼِٔش أٝ حٍُٞم حُ٘وي١ أٝ أٍٝحم حُٜٔخٍف 

 ٝحٓظؼِٜٔخ ػ٠ِ ٝؿٚ ؿ٤َ َٓ٘ٝع.

  441المادة 

ٖٓ هِي أٝ ٍُّٝ أٍٝحم حُظٔـش أٝ حُطٞحرغ ح٣َ٤ٓ٧ش ١ٝٞحرغ ح٣٩ٜخ٫ص أٝ ١ٞحرغ 
أٝ ٍٝؿٜخ ػ٠ِ ػِٔٚ رؤَٓٛخ حُز٣َي روٜي حٓظؼٔخُٜخ ػ٠ِ ٝؿٚ ؿ٤َ َٓ٘ٝع 



ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش كظ٠ هْٔ ٓ٘ٞحص ٝرـَحٓش أهِٜخ 
 هٕٔٔٞ ٤َُس.

  448المادة 

٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش ٝرخُـَحٓش ٓخثش ٤َُس ٖٓ حٓظؼَٔ 
 ٝٛٞ ػخُْ رخ٧َٓ أكي حُطٞحرغ حُٔوِيس أٝ حٍُِٔٝس أٝ ١خرؼخً ٓزن حٓظؼٔخُٚ.

  442المادة 

ـ ٣ؼل٠ ٖٓ حُؼوٞرش ٖٓ حٗظَى ربكيٟ حُـ٘خ٣خص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢  1
 ٝأٗزؤ حُِٔطش رٌٜٙ حُـ٘خ٣ش هزَ اطٔخٜٓخ.  441ا٠ُ  432حُٔٞحى ٖٓ 

ـ أٓخ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ ح١ٌُ ٣ظ٤ق حُوزٞ، ُٝٞ رؼي ريء ح٬ُٔكوخص، ػ٠ِ  2
ٓخثَ حُٔـ٤َٖٓ أٝ ػ٠ِ ح٣ٌُٖ ٣ؼَف ٓوظزؤْٛ كظولٞ ػوٞرظٚ كو٢ ػ٠ِ 

 .241ٜض ػ٤ِٚ حُٔخىس ٗلٞ ٓخ ٗ

  443المادة 

حُظ٣َِٝ ٛٞ طل٣َق ٓلظؼَ ُِلو٤وش ك٢ حُٞهخثغ ٝحُز٤خٗخص حُظ٢ ٣َحى اػزخطٜخ 
رٜي أٝ ٓوط١ٞ ٣لظؾ رٜٔخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣٘ـْ ػ٘ٚ ٍَٟ ٓخى١ أٝ ٓؼ١ٞ٘ أٝ 

 حؿظٔخػ٢.

  444المادة 

 ٣ؼخهذ رؼوٞرش َٓطٌذ حُظ٣َِٝ ٗلٜٔخ ٖٓ حٓظؼٔخٍ حٍُِٔٝ ٝٛٞ ػخُْ رؤَٓٙ.

  445المادة 

ـ ٣ؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئهظش هْٔ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧هَ حُٔٞظق  1
 ح١ٌُ ٣َطٌذ ط٣َِٝحً ٓخى٣خً ك٢ أػ٘خء ه٤خٓٚ رخُٞظ٤لش: 

آخ ربٓخءطٚ حٓظؼٔخٍ ا٠ٓخء أٝ هخطْ أٝ رٜٔش اٛزغ، ٝاؿٔخ٫ً رظٞه٤ؼٚ ا٠ٓخء 
 ٍِٓٝحً، ٝآخ رٜ٘غ ٛي أٝ ٓوط١ٞ. 

 خكش أٝ طـ٤٤َ ك٢ ٠ٕٓٔٞ ٛي أٝ ٓوط١ٞ. ٝآخ رٔخ ٣َطٌزٚ ٖٓ كٌف أٝ اٟ

ـ ٫ٝ ط٘وٚ حُؼوٞرش ػٖ ٓزغ ٓ٘ٞحص اًح ًخٕ حُٔ٘ي حٍُِٔٝ ٖٓ حُٔ٘يحص  2
 حُظ٢ ٣ؼَٔ رٜخ ا٠ُ إٔ ٣يػ٠ ط٣َِٝٛخ. 

 ـ ططزن أكٌخّ ٌٛٙ حُٔخىس ك٢ كخٍ اط٬ف حُٔ٘ي اط٬كخً ٤ًِخً أٝ ؿِث٤خً. 3



  446المادة 

ٔخىس حُٔخروش ٓغ ٓخ حٗظِٔض ٣ؼخهذ رخُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُ
ػ٤ِٚ ٖٓ كٞحٍم حُٔٞظق ح١ٌُ ٣٘ظْ ٓ٘يحً ٖٓ حهظٜخٛٚ ك٤ليع ط٣ٜٞ٘خً 

 ك٢ ٟٓٞٞػٚ أٝ ظَٝكٚ. 

 آخ ربٓخءطٚ حٓظؼٔخٍ ا٠ٓخء ػ٠ِ ر٤خٝ أإطٖٔ ػ٤ِٚ. 
 أٝ رظي٣ٝ٘ٚ ٓوخ٫ٝص أٝ أهٞح٫ً ؿ٤َ حُظ٢ ٛيٍص ػٖ حُٔظؼخهي٣ٖ أٝ حُظ٢ أِٓٞٛخ. 

٠ِ أٜٗخ ٛل٤لش أٝ ٝهخثغ ؿ٤َ ٓؼظَف رٜخ ػ٠ِ أٜٗخ أٝ ربػزخطٚ ٝهخثغ ًخًرش ػ
ٓؼظَف رٜخ، أٝ رظل٣َلٚ أ٣ش ٝحهؼش أهَٟ ربؿلخُٚ أَٓحً أٝ ا٣َحىٙ ػ٠ِ ٝؿٚ ؿ٤َ 

 ٛل٤ق.

  447المادة 

٣ٍِ٘ ُِٓ٘ش حُٔٞظل٤ٖ حُؼخ٤ٖٓ ُظطز٤ن حُٔٞحى حُٔخروش ًَ ٖٓ كٞٝ ا٤ُٚ 
 حُٜٔخىهش ػ٠ِ ٛلش ٓ٘ي أٝ ا٠ٓخء أٝ هخطْ.

  448المادة 

ؼخهذ ٓخثَ ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ ٣َطٌزٕٞ ط٣َِٝحً ك٢ ح٧ٍٝحم ح٤َُٔٓش ربكيٟ ٣
حُٞٓخثَ حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔٞحى حُٔخروش رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئهظش ك٢ 

 حُلخ٫ص حُظ٢ ٫ ٣٘ٚ ك٤ٜخ حُوخٕٗٞ ػ٠ِ ه٬ف ًُي.

  449المادة 

طؼي ًخ٧ٍٝحم ح٤َُٔٓش ُظطز٤ن حُٔخىس حُٔخروش حُٔ٘يحص ُِلخَٓ أٝ 
ح٤ٔٓ٫ش( حُظ٢ أؿ٤ِ اٛيحٍٛخ هخٗٞٗخً ك٢ ٣ٍٞٓش أٝ ك٢ ىُٝش حُٔ٘يحص )

أهَٟ ًَٝ حُٔ٘يحص حُٔخ٤ُش ٓٞحء أًخٗض ُِلخَٓ أٝ ًخٗض طلٍٞ رٞحٓطش 
 حُظظ٤َٜ.

  451المادة 

ٖٓ ٝؿذ ػ٤ِٚ هخٗٞٗخً إٔ ٣ٔٔي ٓـ٬ص هخٟؼش َُٔحهزش حُِٔطش كيٕٝ 
لزْ ٖٓ َٜٗ ك٤ٜخ أٍٓٞحً ًخًرش أٝ أؿلَ طي٣ٖٝ أٍٓٞ ٛل٤لش ك٤ٜخ ػٞهذ رخُ

ا٠ُ ٓ٘ش ٝرخُـَحٓش ٓخثش ٤َُس ػ٠ِ ح٧هَ اًح ًخٕ حُلؼَ ٖٓ ٗؤٗٚ ا٣وخع 
 حُِٔطش ك٢ حُـ٢ِ.

  458المادة 

٣ؼخهذ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ٖٓ أرَُ ٝٛٞ ػخُْ رخ٧َٓ ٝػ٤وش ٓوِيس أٝ ٓلَكش أٝ 
ٓ٘ظٔش ػ٠ِ ٝؿٚ ٣وخُق حُلو٤وش ٝٓؼيس ٧ٕ طٌٕٞ أٓخٓخً آخ ُلٔخد 



ؿ٤َ ًُي ٖٓ حُؼٞحثي حُٔظٞؿزش ُِيُٝش أٝ ٩كيٟ  ح٠َُحثذ أٝ حَُّٓٞ أٝ
 ح٩ىحٍحص حُؼخٓش ٝآخ َُِٔحهزش حُوخ٤ٗٞٗش ػ٠ِ أػٔخٍ حُٔـَّ حُٔظؼِوش رٜٔ٘ظٚ.

  452المادة 

 ـ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ:  1

ٖٓ كَٜ رًٌَ ٣ٞٛش ًخًرش ػ٠ِ ؿٞحُ ٓلَ أٝ ٍٝهش ٣َ١ن أٝ طًٌَس ٍَٓٝ، 
٠ِ ٍهٜش ٤ٛي أٝ كَٔ ٬ٓف أٝ طًٌَس ٣ٞٛش أٝ ٖٝٓ كَٜ رخٗظلخُٚ حٓٔخً ػ

 طًٌَس ٗخهذ أٝ ٝػ٤وش ٗوَ أٝ ٗٔوش ػٖ حُٔـَ حُؼي٢ُ هخٛش رخُـ٤َ. 

ـ ٣ؼخهذ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ٖٓ حٓظؼَٔ ٝػ٤وش ٖٓ حُٞػخثن حًٌٍُٔٞس آٗلخً  2
 أػط٤ض رخْٓ ؿ٤َ حٓٔٚ أٝ ر٣ٜٞش ؿ٤َ ٣ٞٛظٚ.

  453المادة 

٣ؼخهذ حُٔٞظق ح١ٌُ ٣ِْٔ اكيٟ طِي حُٞػخثن ػ٠ِ ػِٔٚ رخٗظلخٍ ح٫ْٓ 
 أٝ ح٣ُٜٞش رخُلزْ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص.

  454المادة 

ٖٓ حٍطٌذ حُظ٣َِٝ رخ٫هظ٬م أٝ حُظل٣َق ك٢ اكيٟ ح٧ٍٝحم حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ 
 ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ. 452ك٢ حُٔخىس 

  455المادة 

ٍ ٓٔخٍٓظٚ ٝظ٤لش ػخٓش أٝ هيٓش ػخٓش أٝ ٜٓ٘ش ١ز٤ش أٝ ـ ٖٓ أهيّ كخ 1
ٛل٤ش ػ٠ِ اػطخء ٜٓيهش ًخًرش ٓؼيس ٢ٌُ طويّ ا٠ُ حُِٔطش حُؼخٓش أٝ 
ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ طـَ ػ٠ِ حُـ٤َ ٓ٘لؼش ؿ٤َ َٓ٘ٝػش أٝ إٔ طِلن ح٠ٍَُ 

 رٜٔخُق أكي حُ٘خّ. 

ٖٝٓ حهظِن رخٗظلخُٚ حْٓ أكي ح٧ٗوخٙ ح٣ًٌٍُٖٞٔ ٍُٝٝ رٞحٓطش 
 ٓؼَ ٌٛٙ حُٜٔيهش، ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ. حُظل٣َق 

ـ ٝاًح ًخٗض حُٜٔيهش حٌُخًرش هي أػيص ٢ٌُ طزَُ أٓخّ حُو٠خء أٝ ُظزٍَ  2
 ح٩ػلخء ٖٓ هيٓش ػخٓش ك٬ ٣٘وٚ حُلزْ ػٖ ٓظش أَٜٗ.

  456المادة 

إ أٍٝحم حُظز٤ِؾ حُظ٢ ٣لٍَٛخ حُٔل٠َٕٝ ٝٓخثَ ػٔخٍ حُيُٝش ٝح٩ىحٍحص 
حُٔلخَٟ ٝحُظوخ٣ٍَ حُظ٢ ٣لٍَٛخ ٍؿخٍ ح٠ُخرطش حُؼي٤ُش طٍِ٘  حُؼخٓش ًٌُٝي

 ُِٓ٘ش حُٜٔيهش ُظطز٤ن حُوخٕٗٞ حُـِحث٢.



  457المادة 

ٍَّٝ ٜٓيهش كٖٔ ِٓٞى أٝ ٜٗخىس  1 ـ ٖٓ ٟٝغ طلض حْٓ ٓٔظؼخٍ أٝ ُ
 كوَ ػٞهذ رخُلزْ كظ٠ ٓظش أَٜٗ. 

ـ ٝطٌٕٞ حُؼوٞرش ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش اًح ٟٝؼض حُٜ٘خىس طلض حْٓ  2
 ٓٞظق أٝ ط٘خٍٝ حُظ٣َِٝ ٜٓيهش ٛخىٍس ػٖ ٓٞظق.

  458المادة 

ٖٓ طويّ ا٠ُ ِٓطش ػخٓش ر٣ٜٞش ًخًرش هٜي ؿِذ حُٔ٘لؼش ُ٘لٔٚ أٝ 
ُـ٤َٙ أٝ ر٤٘ش ح٩َٟحٍ رلوٞم أكي حُ٘خّ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ 
ٓ٘ظ٤ٖ ك٬٠ً ػٔخ هي ٣ظؼَٝ ُٚ ٖٓ حُؼوٞرخص حُـ٘خث٤ش ك٢ كخٍ طٞح١جٚ ٓغ 

 ٓٞظق ػخّ.

  459لمادة ا

طلَٝ حُؼوٞرش ٗلٜٔخ ػ٠ِ ًَ ٗوٚ ٣ؼَف ػٖ ػِْ ٓ٘ٚ ك٢ ح٧كٞحٍ 
 حًٌٍُٔٞس آٗلخً ٣ٞٛش أكي حُ٘خّ حٌُخًرش أٓخّ حُِٔطخص حُؼخٓش.

  461المادة 

ٖٓ حٍطٌذ حُظ٣َِٝ ك٢ أٍٝحم هخٛش ربكيٟ حُٞٓخثَ حُٔليىس ك٢ حُٔخىط٤ٖ 
َحٓش أهِٜخ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝرـ 446ٝ  445حُـ 

 ٓخثش ٤َُس.

  468المادة 

ـ اًح أهَ حُٔـَّ رخُلؼَ حُـ٢َٓ هزَ ح٫ٓظؼٔخٍ ٝح٬ُٔكوش أػل٢ ٖٓ  1
 حُؼوخد. 

ـ أٓخ اًح كَٜ ح٩هَحٍ ػٖ حُـَّ رؼي حٓظؼٔخٍ حٍُِٔٝ ٝهزَ حٌُٟ٘ٞ أٝ  2
 .241ح٬ُٔكوش كظولٞ حُؼوٞرش ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ؿخء ك٢ حُٔخىس 

  462المادة 

ػ٠ِ طلو٤َ  221حُطَم حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس ٖٓ أهيّ ربكيٟ 
حُ٘ؼخثَ حُي٤٘٣ش حُظ٢ طٔخٍّ ػ٤ٗ٬ش أٝ كغ ػ٠ِ ح٫ُىٍحء ربكيٟ طِي 

 حُ٘ؼخثَ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ.

  463المادة 



 ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش: 

آ ـ ٖٓ أكيع ط٣ٞ٘٘خً ػ٘ي حُو٤خّ ربكيٟ حُطوّٞ أٝ رخ٫كظلخ٫ص أٝ 
 ّٞ حُي٤٘٣ش حُٔظؼِوش رظِي حُطوّٞ أٝ ػَهِٜخ رؤػٔخٍ حُ٘يس أٝ حُظٜي٣ي. حَُٓ

د ـ ٖٓ ٛيّ أٝ كطْ أٝ ٗٞٙ أٝ ىْٗ أٝ ٗـْ ر٘خء ٓوٜٜخً ُِؼزخىس أٝ 
 ٗؼخٍحً أٝ ؿ٤َٙ ٓٔخ ٣ٌَٓٚ أَٛ ى٣خٗش أٝ كجش ٖٓ حُ٘خّ. 

 ؽ ـ حُظؼي١ ػ٠ِ كَٓش ح٧ٓٞحص ٝحُـَحثْ حُٔوِش ر٘ظخّ ىكْٜ٘

  464المادة 

ٖٓ أكيع ط٣ٞ٘٘خً ك٢ حُٔآطْ أٝ كل٬ص حُٔٞط٠ أٝ ػَهِٜخ رؤػٔخٍ حُ٘يس 
 أٝ حُظٜي٣ي ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ش.

  465المادة 

ٖٓ َٓم أٝ أطِق ؿؼش ًِٜخ أٝ رؼ٠ٜخ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش، 
 ٝاًح كِٜض حَُٔهش روٜي اهلخء حُٔٞص أٝ ح٫ُٞىس كٖٔ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ.

  466المادة 

٣ؼخهذ رخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ ٓخثظ٤ٖ ٝه٤ٖٔٔ ٤َُس ٝرخُلزْ ٓيس ٫ ط٣ِي 
ػ٠ِ ٓظش أَٜٗ أٝ ربكيٟ حُؼوٞرظ٤ٖ ٖٓ أهيّ ُـَٝ ػ٢ِٔ أٝ طؼ٢ٔ٤ِ 
ىٕٝ ٓٞحكوش ٖٓ ُٚ حُلن ػ٠ِ أهٌ ؿؼش أٝ ط٣َ٘لٜخ أٝ ػ٠ِ حٓظؼٔخُٜخ 

 رؤ١ ٝؿٚ آهَ.

  467المادة 

 ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ: 

ٖ ٛظي أٝ ىْٗ كَٓش حُوزٍٞ أٝ أٜٗخد حُٔٞط٠ أٝ أهيّ هٜيحً ػ٠ِ آ ـ ٓ
 ٛيٜٓخ أٝ طلط٤ٜٔخ أٝ ط٣ٜٜٞ٘خ. 
د ـ ٖٓ ىْٗ أٝ ٛيّ أٝ كطْ أٝ ٗٞٙ أ١ ٢ٗء آهَ هٚ ر٘ؼخثَ حُٔٞط٠ 

 أٝ ر٤ٜخٗش حُٔوخرَ أٝ ط٤٣ِٜ٘خ.

  468المادة 

ـ ٣ؼخهذ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ ٝرخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش  1
ٖٓ ٣ويٕٓٞ ػ٠ِ ىكٖ ٤ٓض أٝ كَم ؿؼش ىٕٝ َٓحػخس ح٧ٍٛٞ حُوخ٤ٗٞٗش  ٤َُس

 أٝ ٣وخُلٕٞ رؤ٣ش ٍٛٞس ًخٗض حُوٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔش حُٔظؼِوش رخُيكٖ أٝ حُلَم. 



ـ اًح ٝهغ حُلؼَ روٜي اهلخء حُٔٞص أٝ ح٫ُٞىس ًخٗض حُؼوٞرش ٖٓ ٣َٜٖٗ  2
 ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ.

  469المادة 

َ ُْ ٣ظْ حُؼخٓ٘ش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ ىٕٝ اًح ػوي أكي ٍؿخٍ حُي٣ٖ ُٝحؽ هخٛ
إٔ ٣يٕٝ ك٢ حُؼوي ٠ٍٟ ٖٓ ُٚ ح٣٫ُٞش ػ٠ِ حُوخَٛ أٝ إٔ ٣ٔظؼخٝ ػ٘ٚ 

 ربًٕ حُوخ٢ٟ ػٞهذ رخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ ٓخثظ٤ٖ ٝه٤ٖٔٔ ٤َُس.

  471المادة 

٣ٔظلن حُؼوٞرش ٗلٜٔخ ٍؿَ حُي٣ٖ ح١ٌُ ٣ؼوي ُٝحؿخً هزَ إٔ ٣ظْ ح٩ػ٬ٗخص 
٣٘ٚ ػ٤ِٜخ حُوخٕٗٞ أٝ ح٧كٞحٍ حُ٘و٤ٜش أٝ ٣ظ٠ُٞ  ٝٓخثَ حُٔؼخ٬ٓص حُظ٢

 ُٝحؽ حَٓأس هزَ حٗو٠خء ػيطٜخ.

  478المادة 

ـ ٖٓ طِٝؽ رط٣َوش َٗػ٤ش ٓغ ػِٔٚ رزط٬ٕ ُٝحؿٚ رٔزذ ُٝحؽ ٓخرن  1
 ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش. 

ـ ٣ٝٔظٜيف ُِؼوٞرش ٗلٜٔخ ٍؿَ حُي٣ٖ ح١ٌُ ٣ظ٠ُٞ ػوي حُِٝحؽ حًٌٍُٔٞ  2
 َحرطش حُِٝؿ٤ش حُٔخروش.ٓغ ػِٔٚ رخُ

  472المادة 

٣ٍِ٘ ُِٓ٘ش ٍؿخٍ حُي٣ٖ ُظطز٤ن ح٧كٌخّ حُٔخروش حُٔظؼخهيٕٝ ٝٓٔؼِْٞٛ 
 ٝحُٜ٘ٞى ح٣ٌُٖ ك٠َٝح حُِٝحؽ رٜلظْٜ ٌٛٙ.

  473المادة 

 ـ طؼخهذ حَُٔأس حُِح٤ٗش رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ.  1

ًخٕ ٓظِٝؿخً ٝا٫  ـ ٣ٝو٠٠ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ػ٠ِ ٣َٗي حُِح٤ٗش اًح 2
 كخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش. 

ـ ك٤ٔخ ه٬ ح٩هَحٍ حُو٠خث٢ ٝحُـ٘لش حُٜٔ٘ٞىس ٫ ٣وزَ ٖٓ أىُش حُؼزٞص  3
 ػ٠ِ ح٣َُ٘ي ا٫ ٓخ ٗ٘ؤ ٜٓ٘خ ػٖ حَُٓخثَ ٝحُٞػخثن حُوط٤ش حُظ٢ ًظزٜخ.

  474المادة 



ـ ٣ؼخهذ حُِٝؽ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش اًح حٍطٌذ حُِٗخ ك٢ حُز٤ض  1
 حُِٝؿ٢ أٝ حطوٌ ُٚ ه٤ِِش ؿٜخٍحً ك٢ أ١ ٌٓخٕ ًخٕ. 

 ـ ٝطٍِ٘ حُؼوٞرش ٗلٜٔخ رخَُٔأس ح٣َُ٘ي. 2

  475المادة 

ـ ٫ ٣ـُٞ ٬ٓكوش كؼَ حُِٗخ ا٫ رٌٟ٘ٞ حُِٝؽ ٝحطوخًٙ ٛلش حُٔيػ٢  1
ش كظظٞهق ح٬ُٔكوش ػ٠ِ ٌٟٗٞ ح٢ُُٞ ٝػ٘ي ػيّ ه٤خّ حُِٝؿ٤»حُ٘و٢ٜ 

 «. ػ٠ِ ػٔٞى حُ٘ٔذ ٝحطوخًٙ ٛلش حُٔيػ٢ حُ٘و٢ٜ

 ـ ٫ ٬٣كن حُٔلَٝ ٝح٣َُ٘ي ٝحُٔظيهَ ا٫ ٝحُِٝؽ ٓؼخً.  2

 ح١ٌُ طْ حُِٗخ رَٟخٙ. « أٝ ح٢ُُٞ»ـ ٫ طوزَ حٌُٟ٘ٞ ٖٓ حُِٝؽ  3

ُـَّ ـ ٫ طوزَ حٌُٟ٘ٞ رخٗو٠خء ػ٬ػش أَٜٗ ػ٠ِ ح٤ُّٞ ح١ٌُ حطَٜ ك٤ٚ ح 4
 «. أٝ ح٢ُُٞ»رؼِْ حُِٝؽ 

ـ آوخ١ حُلن ػٖ حُِٝؽ أٝ حُِٝؿش ٣ٔو٢ ىػٟٞ حُلن حُؼخّ ٝحُيػٟٞ  5
 حُ٘و٤ٜش ػٖ ٓخثَ حُٔـ٤َٖٓ. 

 ـ اًح ٢ٍٟ حَُؿَ رخٓظج٘خف حُل٤خس حُٔ٘ظًَش طٔو٢ حٌُٟ٘ٞ. 6

  476المادة 

ـ حُٔلخف ر٤ٖ ح٧ٍٛٞ ٝحُلَٝع، َٗػ٤٤ٖ ًخٗٞح أٝ ؿ٤َ َٗػ٤٤ٖ، أٝ ر٤ٖ  1
ٗوخء ٝحُ٘و٤وخص ٝح٧هٞس ٝح٧هٞحص ٧د أٝ ٧ّ أٝ ٖٓ ْٛ رُِٔ٘ش ٛئ٫ء ح٧

 «. ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص»ؿ٤ٔؼخً ٖٓ ح٧َٜٛس، ٣ؼخهذ ػ٤ِٚ رخُلزْ 

ك٬ ط٘وٚ »ـ اًح ًخٕ ٧كي حُٔـ٤َٖٓ ػ٠ِ ح٥هَ ِٓطش هخ٤ٗٞٗش أٝ كؼ٤ِش  2
 «. حُؼوٞرش ػٖ ٓ٘ظ٤ٖ

 ـ ٣ٔ٘غ حُٔـَّ ٖٓ كن ح٣٫ُٞش. 3

  477المادة 

ـ ٬٣كن حُٔلخف حُٔٞٛٞف ك٢ حُٔخىس حُٔخروش ر٘خء ػ٠ِ ٌٟٗٞ ه٣َذ  1
 أٝ َٜٛ أكي حُٔـ٤َٖٓ كظ٠ حُيٍؿش حَُحرؼش. 

 ـ ٝطزخَٗ ح٬ُٔكوش ر٬ ٌٟٗٞ اًح أىٟ ح٧َٓ ا٠ُ حُل٤٠لش. 2

  478المادة 



ـ ٖٓ هطق أٝ هزؤ ُٝيحً ىٕٝ حُٔخرؼش ٖٓ ػَٔٙ أٝ ريٍ ُٝيحً رآهَ أٝ ٗٔذ  1
 حَٓأس ُٝيحً ُْ طِيٙ، ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص. ا٠ُ 

ـ ٫ٝ ط٘وٚ حُؼوٞرش ػٖ ٓ٘ش اًح ًخٕ حُـَٝ ٖٓ حُـ٣َٔش، أٝ ًخٗض  2
ٗظ٤ـظٜخ، اُحُش أٝ طل٣َق حُز٤٘ش حُٔظؼِوش رؤكٞحٍ حُُٞي حُ٘و٤ٜش أٝ طي٣ٖٝ 

 أكٞحٍ ٗو٤ٜش ٣ٍٞٛش ك٢ حُٔـ٬ص ح٤َُٔٓش.

  479المادة 

ُيحً ٓؤٟٝ حُِوطخء ًٝظْ ٣ٞٛظٚ كخٍ ًٞٗٚ ٓو٤يحً ك٢ ٓـ٬ص ٖٓ أٝىع ٝ
حُ٘لّٞ ُٝيحً َٗػ٤خً أٝ ؿ٤َ َٗػ٢ ٓؼظَف رٚ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٣َٜٖٗ 

 ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ.

  481المادة 

ًَ ػَٔ ؿ٤َ ح٧ػٔخٍ حُظ٢ ًًَص ك٢ حُٔٞحى حُٔخروش ٢َٓ٣ ا٠ُ اُحُش 
 ػ٤ِٚ رخُلزْ.ٝطل٣َق حُز٤٘ش حُٔظؼِوش رؤكٞحٍ أكي حُ٘خّ حُ٘و٤ٜش ٣ؼخهذ 

  488المادة 

ـ ٖٓ هطق أٝ أرؼي هخَٛحً ُْ ٣ٌَٔ حُؼخٓ٘ش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ ُٝٞ رَٟخٙ  1
روٜي ِٗػٚ ػٖ ِٓطش ٖٓ ُٚ ػ٤ِٚ ح٣٫ُٞش أٝ حُلَحٓش ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ 

 ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝرخُـَحٓش ٓخثش ٤َُس. 

ق أٝ أرؼي ـ ٝاًح ُْ ٣ٌٖ حُوخَٛ هي أطْ حُؼخ٤ٗش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ أٝ هط 2
 رخُل٤ِش أٝ حُوٞس ًخٗض حُؼوٞرش ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔٞهظش.

  482المادة 

ح٧د ٝح٧ّ ًَٝ ٗوٚ آهَ ٫ ٣ٔظؼَ أَٓ حُوخ٢ٟ ك٤َكٞ أٝ ٣ئهَ اك٠خٍ 
هخَٛ ُْ ٣ظْ حُؼخٓ٘ش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش حَٜٗ ا٠ُ 

 ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش ٓخثش ٤َُس.

  483المادة 

ـ طولٞ حُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى حُٔخروش رخُٔويحٍ حُٔؼ٤ٖ  1
 ػٖ حُٔـَّ اًح أٍؿغ حُوخَٛ أٝ هيٓٚ هزَ ٛيٍٝ أ١ كٌْ.  241ك٢ حُٔخىس 

 ـ ٫ ٣طزن ٌٛح حُ٘ٚ ك٢ كخُش حُظٌَحٍ. 2

  484المادة 



ـ ٖٓ ١َف أٝ ٤ٓذ ُٝيحً ىٕٝ حُٔخرؼش ٖٓ ػَٔٙ أٝ أ١ ٗوٚ آهَ ػخؿِ  1
لٔٚ رٔزذ كخُش ؿٔي٣ش أٝ ٗل٤ٔش ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش ػٖ كٔخ٣ش ٗ

 أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش. 

ـ اًح ١َف حُُٞي أٝ حُؼخؿِ أٝ ٤ٓذ ك٢ ٌٓخٕ كوَ ًخٕ حُؼوخد ٖٓ ٓ٘ش  2
 ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص.

  485المادة 

اًح ٓززض حُـ٣َٔش ُِٔـ٠٘ ػ٤ِٚ َٟٓخً أٝ أًٟ أٝ أك٠ض رٚ ا٠ُ حُٔٞص 
ك٢ كخُش حُطَف ٝحُظ٤٤ٔذ ك٢  112ىس أٝهٌ رٜخ حُٔـَّ ٝكخهخً ٧كٌخّ حُٔخ

ٌٓخٕ ؿ٤َ ٓولَ اًح ُْ ٣ٌٖ هي طٞهغ طِي حُ٘ظ٤ـش أٝ حػظوي إٔ ربٌٓخٗٚ 
ك٢ كخُش حُطَف أٝ حُظ٤٤ٔذ  111حؿظ٘خرٜخ. ٝأٝهٌ رٜخ ٝكخهخً ٧كٌخّ حُٔخىس 

 ك٢ ٌٓخٕ ٓولَ ًِٔخ طٞهغ حُ٘ظ٤ـش ٝهزَ رخُٔوخ١َ.

  486المادة 

ُُٞي أٝ حُؼخؿِ أٝ أكي ح٧ٗوخٙ ح٤ُُٖٞٔ ـ اًح ًخٕ حُٔـَّ أكي أٍٛٞ ح 1
كَحٓظٚ أٝ َٓحهزظٚ أٝ ٓؼخُـظٚ أٝ طَر٤ظٚ ٗيىص حُؼوٞرش ػ٠ِ ٗلٞ ٓخ ٜٗض 

 . 241ػ٤ِٚ حُٔخىس 

ـ ٫ ٣طزن ٌٛح حُ٘ٚ ػ٠ِ حُٞحُيس حُظ٢ أهيٓض ٓلَٟش أٝ كخػِش أٝ  2
 ٓظيهِش ػ٠ِ ١َف ُٓٞٞىٛخ أٝ ط٤٤ٔزٚ ٤ٛخٗش َُ٘كٜخ.

  487المادة 

ّ ح٣ٌُِٖ ٣ظًَخٕ ك٢ كخُش حكظ٤خؽ ُٝيٛٔخ حَُ٘ػ٢ أٝ ؿ٤َ إ ح٧د ٝح٧
حَُ٘ػ٢ أٝ ُٝيحً طز٤٘خٙ ٓٞحء ٍك٠خ ط٘ل٤ٌ ٓٞؿذ ح٩ػخُش ح١ٌُ ٣وغ ػ٠ِ 
ػخطؤٜخ أٝ أ٬ٔٛ حُلٍٜٞ ػ٠ِ حُٞٓخثَ حُظ٢ طٌٜٔ٘ٔخ ٖٓ ه٠خثٚ ٣ؼخهزخٕ 

 رخُلزْ ٓغ حُظ٘ـ٤َ ػ٬ػش أَٜٗ ػ٠ِ ح٧ًؼَ ٝرـَحٓش ٫ طظـخُٝ حُٔخثش ٤َُس.

  488المادة 

ـ ٖٓ ه٢٠ ػ٤ِٚ رلٌْ حًظٔذ هٞس حُو٤٠ش حُٔو٤٠ش رؤٕ ٣ئى١ ا٠ُ  1
ُٝؿٚ أٝ ُٝؿٚ حُٔخرن أٝ ا٠ُ أُٛٞٚ أٝ كَٝػٚ أٝ ا٠ُ أ١ ٗوٚ ٣ـذ ػ٤ِٚ 
اػخُظٚ أٝ طَر٤ظٚ ح٧هٔخ١ حُٔؼ٤٘ش ك٤زو٠ ٣َٜٖٗ ٫ ٣ئى٣ٜخ ك٢ حُٔلٌٔش 

١ُ ػٞهذ رخُلزْ ٓغ حُظ٘ـ٤َ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓظش أَٜٗ ٝرـَحٓش طٞح
 ٓويحٍ ٓخ ٝؿذ ػ٤ِٚ أىحإٙ. 



ـ إ حُلٌْ حُٜخىٍ ػٖ ٓلٌٔش أؿ٘ز٤ش حُٔوظَٕ رخ٤ُٜـش حُظ٘ل٣ٌ٤ش ك٢  2
٣ٍٞٓش ٣ٌٕٞ ك٢ كٌْ حُوَحٍ حُٜخىٍ ػٖ حُوخ٢ٟ ح١ٍُٞٔ ُظطز٤ن حُلوَس 

 حُٔخروش.

  489المادة 

ـ ٖٓ أًَٙ ؿ٤َ ُٝؿٚ رخُؼ٘ق أٝ رخُظٜي٣ي ػ٠ِ حُـٔخع ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ  1
 َ٘س ٓ٘ش ػ٠ِ ح٧هَ. حُ٘خهش هْٔ ػ

ـ ٫ٝ ط٘وٚ حُؼوٞرش ػٖ اكيٟ ٝػ٣َٖ٘ ٓ٘ش اًح ًخٕ حُٔؼظيٟ ػ٤ِٚ ُْ  2
 ٣ظْ حُوخٓٔش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ.

  491المادة 

٣ؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش طٔغ ٓ٘ٞحص ٖٓ ؿخٓغ ٗوٜخً ؿ٤َ ُٝؿٚ ٫ 
٣ٔظط٤غ حُٔوخٝٓش رٔزذ ٗوٚ ؿٔي١ أٝ ٗل٢ٔ أٝ رٔزذ ٓخ حٓظؼَٔ 

 .ٗلٞٙ ٖٓ َٟٝد حُويحع

  498المادة 

ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ « ُْ ٣ظْ حُوخٓٔش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ»ـ ٖٓ ؿخٓغ هخَٛحً  1
 حُ٘خهش طٔغ ٓ٘ٞحص. 

ـ ٫ٝ ط٘وٚ حُؼوٞرش ػٖ هْٔ ػَ٘س ٓ٘ش اًح ًخٕ حُُٞي ُْ ٣ظْ حُؼخ٤ٗش  2
 ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ.

  492المادة 

ـ اًح ؿخٓغ هخَٛحً ٓظٔخً حُوخٓٔش ػَ٘س ٝؿ٤َ ٓظْ حُؼخٓ٘ش ػَ٘س ٖٓ  1
ػَٔٙ أكي أُٛٞٚ َٗػ٤خً ًخٕ أٝ ًخٕ ؿ٤َ َٗػ٢ أٝ أكي أٜٛخٍٙ ُـٜش 
ح٧ٍٛٞ ًَٝ ٗوٚ ٓخٍّ ػ٤ِٚ ِٓطش َٗػ٤ش أٝ كؼ٤ِش أٝ أكي هيّ أُٝجي 

 ح٧ٗوخٙ ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش طٔغ ٓ٘ٞحص. 

ًخٕ حُٔـَّ ٓٞظلخً أٝ ٍؿَ ى٣ٖ أٝ ًخٕ  ـ ٣ٝو٠٠ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ اًح 2
ٓي٣َ ٌٓظذ حٓظويحّ أٝ ػخ٬ًٓ ك٤ٚ كخٍطٌذ حُلؼَ ٤ٔٓجخً حٓظؼٔخٍ حُِٔطش 

 أٝ حُظ٬٤ٜٔص حُظ٢ ٣ٔظٔيٛخ ٖٓ ٝظ٤لظٚ.

  493المادة 

ـ ٖٓ أًَٙ آهَ رخُؼ٘ق أٝ رخُظٜي٣ي ػ٠ِ طلَٔ أٝ اؿَحء كؼَ ٓ٘خف  1
 ػٖ حػ٘ظ٢ ػَ٘س ٓ٘ش. ُِل٘ٔش ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٓيس ٫ ط٘وٚ 



ـ ٣ٌٕٝٞ حُلي ح٧ى٠ٗ ُِؼوٞرش ػٔخ٢ٗ ػَ٘س ٓ٘ش اًح ًخٕ حُٔؼظيٟ ػ٤ِٚ  2
 ُْ ٣ظْ حُوخٓٔش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ.

  494المادة 

٣ؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش كظ٠ هْٔ ػَ٘س ٓ٘ش ػ٠ِ ح٧ًؼَ ٖٓ ُـؤ 
ا٠ُ َٟٝد حُل٤ِش أٝ حٓظلخى ٖٓ ػِش حَٟٓء ك٢ ؿٔيٙ أٝ ٗلٔٚ كخٍطٌذ 

 ٓ٘خك٤خً ُِل٘ٔش أٝ كِٔٚ ػ٠ِ حٍطٌخرٚ.رٚ كؼ٬ً 

  495المادة 

ـ ٖٓ حٍطٌذ روخَٛ ُْ ٣ظْ حُوخٓٔش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ كؼ٬ً ٓ٘خك٤خً  1
 ُِل٘ٔش أٝ كِٔٚ ػ٠ِ حٍطٌخرٚ ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش طٔغ ٓ٘ٞحص. 

ـ ٫ٝ ط٘وٚ حُؼوٞرش ػٖ حػ٘ظ٢ ػَ٘س ٓ٘ش اًح ُْ ٣ظْ حُُٞي حُؼخ٤ٗش ٖٓ  2
 ػَٔٙ.

  496المادة 

٣َطٌذ روخَٛ ر٤ٖ  412ًَ ٗوٚ ٖٓ ح٧ٗوخٙ حُٔٞٛٞك٤ٖ ك٢ حُٔخىس 
حُوخٓٔش ػَ٘س ٝحُؼخٓ٘ش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ كؼ٬ً ٓ٘خك٤خً ُِل٘ٔش أٝ ٣لِٔٚ 
ػ٠ِ حٍطٌخرٚ ٣ؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٓيس ٫ ط٣ِي ػ٠ِ هْٔ ػَ٘س 

 ٓ٘ش.

  497المادة 

 415ا٠ُ  413ٝ  411ا٠ُ  411طَكغ حُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى 
اًح ًخٕ حُٔـَّ أكي ح٧ٗوخٙ حُٔ٘خٍ  241ػ٠ِ حُ٘لٞ ح١ٌُ ًًَطٚ حُٔخىس 

 .412ا٤ُْٜ ك٢ حُٔخىس 

  498المادة 

ػوٞرخص حُـ٘خ٣خص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ  241ـ ط٘يى رٔوظ٠٠ أكٌخّ حُٔخىس  1
 ك٢ ٌٛح حُلَٜ: 

اًح حهظَكٜخ ٗوٜخٕ أٝ أًؼَ حٗظًَٞح ك٢ حُظـِذ ػ٠ِ ٓوخٝٓش حُٔؼظيٟ 
 طؼخهزٞح ػ٠ِ اؿَحء حُللٖ رٚ.  ػ٤ِٚ أٝ

اًح أ٤ٛذ حُٔؼظيٟ ػ٤ِٚ رَٔٝ ١َُٛ أٝ رؤ١ َٓٝ آهَ أٝ أًٟ طٔزذ 
ػٜ٘ٔخ طؼط٤َ ط٣ِي ٓيطٚ ػٖ ػَ٘س أ٣خّ أٝ ًخٗض حُٔؼظيٟ ػ٤ِٜخ رٌَ كؤ٣ُِض 

 رٌخٍطٜخ. 



ـ اًح أىص اكيٟ حُـ٘خ٣خص حُٔخرن ًًَٛخ ا٠ُ ٓٞص حُٔؼظيٟ ػ٤ِٜخ ُْٝ  2
 ُ٘ظ٤ـش ك٬ ط٘وٚ حُؼوٞرش ػٖ هْٔ ػَ٘س ٓ٘ش.٣ٌٖ حُلخػَ هي أٍحى ٌٛٙ ح

  499المادة 

ًَ ٓٞظق ٍحٝى ػٖ ٗلٜٔخ ُٝؿش ٓـ٤ٖ أٝ ٓٞهٞف أٝ ٗوٚ هخٟغ  -1
َُٔحهزش ِٓطظٚ أٝ ٍحٝى اكيٟ ه٣َزخص ًُي حُ٘وٚ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ 

 طٔؼش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص. 

ه٣َزش ـ ٝطٍِ٘ حُؼوٞرش ٗلٜٔخ رخُٔٞظق ح١ٌُ ٣َحٝى ػٖ ٗلٜٔخ ُٝؿش أٝ  2
 ٗوٚ ُٚ ه٤٠ش ١ٞ٘ٓ كِٜٜخ رٚ أٝ رَإٓخثٚ. 

 ـ ط٠خػق حُؼوٞرش اًح ٗخٍ حُٔـَّ اٍرٚ ٖٓ اكيٟ حُ٘ٔخء حًٌٍُٔٞحص آٗلخً. 3

  511المادة 

ـ ٖٓ هطق رخُويحع أٝ رخُؼ٘ق كظخس أٝ حَٓأس روٜي حُِٝحؽ ػٞهذ رخُلزْ  1
 ٖٓ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ا٠ُ طٔغ ٓ٘ٞحص. 

 ٌخد ٌٛٙ حُـ٣َٔش.ـ ٣ظ٘خٍٝ حُؼوخد حَُ٘ٝع ك٢ حٍط 2

  518المادة 

ٖٓ هطق رخُويحع أٝ حُؼ٘ق أكي ح٧ٗوخٙ، ًًَحً ًخٕ أٝ أٗؼ٠، روٜي 
حٍطٌخد حُلـٍٞ رٚ ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش طٔغ ٓ٘ٞحص. ٝاًح حٍطٌذ حُلؼَ 

 حًٌٍُٔٞ ك٬ ط٘وٚ حُؼوٞرش ػٖ اكيٟ ٝػَٕ٘ٝ ٓ٘ش.

  512المادة 

طلَٝ حُؼوٞرخص حُٔخروش اًح حٍطٌذ حُلؼَ ىٕٝ هيحع أٝ ػ٘ق ػ٠ِ هخَٛ ُْ 
 ٣ظْ حُوخٓٔش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ.

  513المادة 

، حُٔـَّ ٣241ٔظل٤ي ٖٓ ح٧ٓزخد حُٔول٠ش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 
ح١ٌُ ٣َؿغ حُٔوطٞف ٖٓ طِوخء ٗلٔٚ ك٢ ه٬ٍ ػٔخ٢ٗ ٝأٍرؼ٤ٖ ٓخػش ا٠ُ 

ىٕٝ إٔ ٣وغ ػ٤ِٚ كؼَ ٓ٘خف ُِل٤خء أٝ ؿ٣َٔش  ٌٓخٕ أ٤ٖٓ ٣ٝؼ٤ي ا٤ُٚ ك٣َظٚ
 أهَٟ، ؿ٘لش ًخٗض أٝ ؿ٘خ٣ش.

  514المادة 



ـ ٖٓ أؿٟٞ كظخس رٞػي حُِٝحؽ كلٞ رٌخٍطٜخ ػٞهذ، اًح ًخٕ حُلؼَ ٫  1
٣ٔظٞؿذ ػوخرخً أٗي، رخُلزْ كظ٠ هْٔ ٓ٘ٞحص ٝرـَحٓش أهٜخٛخ 

 ػ٬ػٔخثش ٤َُس أٝ ربكيٟ حُؼوٞرظ٤ٖ. 

٫ ٣وزَ ٖٓ أىُش حُؼزٞص ػ٠ِ حُٔـَّ ا٫ ٓخ ٗ٘ؤ  ـ ك٢ ٓخ ه٬ ح٩هَحٍ 2
 ٜٓ٘خ ػٖ حَُٓخثَ ٝحُٞػخثن ح٧هَٟ حُظ٢ ًظزٜخ.

  515المادة 

ٖٓ ُْٔ أٝ ىحػذ رٍٜٞس ٓ٘خك٤ش ُِل٤خء هخَٛحً ُْ ٣ظْ حُوخٓٔش ػَ٘س ٖٓ 
ػَٔٙ، ًًَحً ًخٕ أٝ أٗؼ٠، أٝ كظخس أٝ حَٓأس ُٜٔخ ٖٓ حُؼَٔ أًؼَ ٖٓ هْٔ 

 ػٞهذ رخُلزْ ٓيس ٫ طظـخُٝ حُٔ٘ش ٜٝٗق.ػَ٘س ٓ٘ش ىٕٝ ٍٟخٛٔخ 

  516المادة 

ٖٓ ػَٝ ػ٠ِ هخَٛ ُْ ٣ظْ حُوخٓٔش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ أٝ ػ٠ِ كظخس أٝ 
حَٓأس ُٜٔخ ٖٓ حُؼَٔ أًؼَ ٖٓ هْٔ ػَ٘س ٓ٘ش ػ٬ًٔ ٓ٘خك٤خً ُِل٤خء أٝ ٝؿٚ 
ا٠ُ أكيْٛ ٬ًٓخً ٓو٬ً رخُل٘ٔش ػٞهذ رخٌُزْ حُظٌي١َ٣ ػ٬ػش أ٣خّ أٝ 

 ٣ِي ػ٠ِ هٔٔش ٝٓزؼ٤ٖ ٤َُس أٝ رخُؼوٞرظ٤ٖ ٓؼخً.رـَحٓش ٫ ط

  517المادة 

ًَ ٍؿَ طٌَ٘ ر١ِ حَٓأس كيهَ ٌٓخٗخً هخٛخً رخُ٘ٔخء أٝ ٓلظٍٞحً ىهُٞٚ ٝهض 
 حُلؼَ ُـ٤َ حُ٘ٔخء ػٞهذ رخُلزْ ٫ أًؼَ ٖٓ ٓ٘ش ٜٝٗق.

  518المادة 

 ـ اًح ػوي ُٝحؽ ٛل٤ق ر٤ٖ َٓطٌذ حُـَحثْ حُٞحٍىس ك٢ ٌٛح حُلَٜ ٝر٤ٖ 1
حُٔؼظيٟ ػ٤ِٜخ أٝهلض ح٬ُٔكوش، ٝاًح ًخٕ ٛيٍ كٌْ رخُو٤٠ش ػِن ط٘ل٤ٌ 

 حُؼوخد ح١ٌُ كَٝ ػ٤ِٚ. 

ـ ٣ؼخى ا٠ُ ح٬ُٔكوش أٝ ا٠ُ ط٘ل٤ٌ حُؼوٞرش هزَ حٗو٠خء ػ٬ع ٓ٘ٞحص ػ٠ِ  2
حُـ٘لش ٝحٗو٠خء هْٔ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ حُـ٘خ٣ش اًح حٗظ٠ٜ حُِٝحؽ آخ رط٬م 

 ٔلٌّٞ رٚ ُِٜٔلش حُٔؼظيٟ ػ٤ِٜخ.حَُٔأس ىٕٝ ٓزذ َٓ٘ٝع أٝ رخُط٬م حُ

  519المادة 

ـ ٖٓ حػظخى كٞ ٗوٚ أٝ أًؼَ، ًًَحً ًخٕ أٝ أٗؼ٠، ُْ ٣ظْ حُلخى٣ش  1
ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ػَٔٙ، ػ٠ِ حُلـٍٞ أٝ حُلٔخى أٝ ػ٠ِ ط٤ِٜٜٔٔخ ُٚ أٝ 
ٓٔخػيطٚ ػ٠ِ اط٤خٜٗٔخ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص 

 ٓظٔخ٣ش ٤َُس.  ٝرـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝٓزؼ٤ٖ ا٠ُ



 ـ ٣ٝؼخهذ حُؼوخد ٗلٔٚ ٖٓ طؼخ٠١ حُيػخٍس ح٣َُٔش أٝ ِٜٜٓخ. 2

  581المادة 

٣ؼخهذ رخُلزْ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧هَ ٝرـَحٓش ٫ ط٘وٚ ػٖ ػ٬ػٔخثش 
٤َُس ٖٓ أهيّ اٍٟخء ٧ٛٞحء حُـ٤َ ػ٠ِ اؿٞحء أٝ حؿظٌحد أٝ ارؼخى حَٓأس أٝ كظخس 

ُٞ رَٟخٛخ، أٝ حَٓأس أٝ كظخس طـخُٝص ُْ طظْ حُلخى٣ش ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ ػَٔٛخ ٝ
حُلخى٣ش ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ حُؼَٔ رخٓظؼٔخٍ حُويحع أٝ حُؼ٘ق أٝ حُظٜي٣ي أٝ َٛف 

 حُ٘لًٞ أٝ ؿ٤َ ًُي ٖٓ ٝٓخثَ ح٩ًَحٙ.

  588المادة 

٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ٓض ٓ٘ٞحص ٝرخُـَحٓش ٖٓ هْٔ 
حُٞٓخثَ  ٝٓزؼ٤ٖ ا٠ُ ٓزؼٔخثش ٝه٤ٖٔٔ ٤َُس ٖٓ أهيّ رخٓظؼٔخُٚ

حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔخىس حُٔخروش ػ٠ِ حٓظزوخء ٗوٚ ٍؿٔخً ػ٘ٚ ُٝٞ رٔزذ 
 ى٣ٖ ُٚ ػ٤ِٚ ك٢ ٓز٤ض حُلـٍٞ أٝ اًَحٛٚ ػ٠ِ طؼخ٢١ حُيػخٍس.

  582المادة 

ٖٓ حػظخى إٔ ٣َٜٔ روٜي حٌُٔذ اؿٞحء حُؼخٓش ػ٠ِ حٍطٌخد حُلـٍٞ ٓغ 
ٖٓ  3ٝ  2حٓظؼَٔ اكيٟ حُٞٓخثَ حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ك٢ حُلوَط٤ٖ حُـ حُـ٤َ ٖٝٓ 

٫ٓظـ٬د حُ٘خّ ا٠ُ حُلـٍٞ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ  221حُٔخىس 
 ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝرخُـَحٓش ٖٓ ػ٬ػ٤ٖ ا٠ُ ػ٬ػٔخ٣ش ٤َُس.

  583المادة 

ًَ حَٟٓء ٫ ٣ظؼخ٠١ ٜٓ٘ش رخُلؼَ كخػظٔي ك٢ ًٔذ ٓؼ٤٘ظٚ أٝ رؼ٠ٜخ 
خٍس حُـ٤َ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرـَحٓش ٓخثش ػ٠ِ ىػ

 ٤َُس.

  584المادة 

ا٠ُ  ٣521ؼخهذ ػ٠ِ حُٔلخُٝش ك٢ حُـ٘ق حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى 
511. 

  585المادة 

حُؼوٞرخص حُظ٢ ط٘ٚ ػ٤ِٜخ حُٔٞحى  241ط٘يى رٔوظ٠٠ كٌْ حُٔخىس 
 .412س حًٌٍُٔٞس اًح ًخٕ حُٔـَٕٓٞ ٖٓٔ ٝٛلٞح ك٢ حُٔخى

  586المادة 



٣ٌٖٔ حُو٠خء رخ٩هَحؽ ٖٓ حُز٬ى ٝرخُل٣َش حَُٔحهزش ػ٘ي حُلٌْ ك٢ اكيٟ 
 حُـ٘ق حُلٞ ػ٠ِ حُلـٍٞ ٣ٝو٠٠ أ٠٣خً ربهلخٍ حُٔلَ.

  587المادة 

٣ؼخهذ ػ٠ِ حُظؼَٝ ٦ُىحد حُؼخٓش ربكيٟ حُٞٓخثَ حًٌٍُٔٞس ك٢ حُلوَس 
 ٠ ػ٬ع ٓ٘ٞحص.رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ اُ 221ح٠ُٝ٧ ٖٓ حُٔخىس 

  588المادة 

٣ؼخهذ ػ٠ِ حُظؼَٝ ٨ُه٬م حُؼخٓش ربكيٟ حُٞٓخثَ حًٌٍُٔٞس ك٢ 
رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع  221حُلوَط٤ٖ حُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼش ٖٓ حُٔخىس 

 ٓ٘ٞحص ٝرخُـَحٓش ٖٓ ػ٬ػ٤ٖ ٤َُس ا٠ُ ػ٬ػٔخ٣ش ٤َُس.

  589المادة 

أٝ طٜي٣َ أٝ ط٣ٍٞي أٝ حهظ٘خء ٣ؼخهذ رخُؼوٞرخص ٗلٜٔخ ٖٓ أهيّ ػ٠ِ ٛ٘غ 
ًظخرخص أٝ ٍّٓٞ أٝ ٍٛٞ ٣ي٣ٝش أٝ ٤ٔٔٗش أٝ أك٬ّ أٝ اٗخٍحص أٝ ؿ٤َ ًُي 
ٖٓ ح٤ٗ٧خء حُٔوِش رخُل٤خء روٜي ح٫طـخٍ رٜخ أٝ ط٣ُٞؼٜخ أٝ أػِٖ أٝ أػِْ ػٖ 

 ٣َ١وش حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ.

  521المادة 

ًَ ٓـخٓؼش ػ٠ِ ه٬ف حُطز٤ؼش ٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ رخُلزْ كظ٠ ػ٬ع 
 ٓ٘ٞحص.

  528المادة 

 .21/1/1153حُٜخىٍ ك٢  15أُـ٤ض رخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

  522المادة 

 .21/1/1153حُٜخىٍ ك٢  15أُـ٤ض رخَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

  523المادة 

ٖٓ أهيّ ربكيٟ حُٞٓخثَ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوَط٤ٖ حُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼش 
٣ِش ُٔ٘غ حُلزَ أٝ ػَٝ ػ٠ِ ٝٛق أٝ اًحػش ح٧ٓخ٤ُذ ح٥ 221ٖٓ حُٔخىس 

إٔ ٣ٌ٣ؼٜخ روٜي حُيػخٍس ُٔ٘غ حُلزَ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش 
 ٝرخُـَحٓش ٓخثش ٤َُس.



  524المادة 

٣ؼخهذ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ٖٓ رخع أٝ ػَٝ ُِز٤غ أٝ حهظ٠٘ روٜي حُز٤غ أ٣ش 
 ٓخىس ٖٓ حُٔٞحى حُٔؼيس ُٔ٘غ حُلَٔ أٝ َٜٓ حٓظؼٔخُٜخ رؤ٣ش ٣َ١وش ًخٗض.

  525ة الماد

ٖٓ  3ٝ  2ًَ ىػخٟٝ ربكيٟ حُٞٓخثَ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوَط٤ٖ 
٣وٜي ٜٓ٘خ َٗ٘ أٝ ط٣َٝؾ أٝ ط٤َٜٔ حٓظؼٔخٍ ٝٓخث٢ ح٩ؿٜخٝ  221حُٔخىس 

٣ؼخهذ ػ٤ِٜخ رخُلزْ ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ 
 ٓخثظ٤ٖ ٝه٤ٖٔٔ ٤َُس.

  526المادة 

٣ؼخهذ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ٖٓ رخع أٝ ػَٝ ُِز٤غ أٝ حهظ٠٘ روٜي حُز٤غ ٓٞحى 
 ٓؼيس ٩كيحع ح٩ؿٜخٝ أٝ َٜٓ حٓظؼٔخُٜخ رؤ٣ش ٣َ١وش ًخٗض.

  527المادة 

ًَ حَٓأس أؿ٠ٜض ٗلٜٔخ رٔخ حٓظؼِٔظٚ ٖٓ حُٞٓخثَ أٝ حٓظؼِٔٚ ؿ٤َٛخ 
 رَٟخٛخ طؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص.

  528المادة 

ـ ٖٓ أهيّ رؤ٣ش ٤ِٓٝش ًخٗض ػ٠ِ اؿٜخٝ حَٓأس أٝ ٓلخُٝش اؿٜخٟٜخ  1
 رَٟخٛخ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص. 

ـ ٝاًح أك٠٠ ح٩ؿٜخٝ أٝ حُٞٓخثَ حُظ٢ حٓظؼِٔض ك٢ ٓز٤ِٚ ا٠ُ ٓٞص  2
 حَُٔأس ػٞهذ حُلخػَ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٖٓ أٍرغ ا٠ُ ٓزغ ٓ٘ٞحص. 

ص ا٠ُ ػَ٘ ٓ٘ٞحص اًح طٔزذ حُٔٞص ـ ٝطٌٕٞ حُؼوٞرش ٖٓ هْٔ ٓ٘ٞح 3
 ػٖ ٝٓخثَ أٗي هطَحً ٖٓ حُٞٓخثَ حُظ٢ ٤ٍٟض رٜخ حَُٔأس.

  529المادة 

ـ ٖٓ طٔزذ ػٖ هٜي ربؿٜخٝ حَٓأس ىٕٝ ٍٟخٛخ ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ  1
 حُ٘خهش هْٔ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧هَ. 

ـ ٫ٝ ط٘وٚ حُؼوٞرش ػٖ ػَ٘ ٓ٘ٞحص اًح أك٠٠ ح٩ؿٜخٝ أٝ حُٞٓخثَ  2
 ٓٞص حَُٔأس. حُٔٔظؼِٔش ا٠ُ



  531المادة 

ُٝٞ ًخٗض حَُٔأس حُظ٢ أؿ٣َض ػ٤ِٜخ ٝٓخثَ  521ٝ  521ططزن حُٔخىطخٕ 
 ح٩ؿٜخٝ ؿ٤َ كخَٓ.

  538المادة 

طٔظل٤ي ٖٓ ػٌٍ ٓولق حَُٔأس حُظ٢ طـٜٞ ٗلٜٔخ ٓلخكظش ػ٠ِ 
َٗكٜخ. ٣ٝٔظل٤ي ًٌُي ٖٓ حُؼٌٍ ٗلٔٚ ٖٓ حٍطٌذ اكيٟ حُـَحثْ 

ُِٔلخكظش ػ٠ِ َٗف اكيٟ  521ٝ  521حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىط٤ٖ 
 كَٝػٚ أٝ ه٣َزخطٚ كظ٠ حُيٍؿش حُؼخ٤ٗش.

  532المادة 

ـ اًح حٍطٌذ اكيٟ حُـ٘ق حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٌٛح حُلَٜ ١ز٤ذ أٝ ؿَحف  1
أٝ هخرِش أٝ ػوخٍ أٝ ٤ٛي٢ُ أٝ أكي ٓٔظوي٤ْٜٓ كخػ٤ِٖ ًخٗٞح أٝ ٓل٤َٟٖ أٝ 

 . 241ٓظيه٤ِٖ ٗيىص حُؼوٞرش ٝكخهخً ُِٔخىس 

ـ ٣ٌٕٝٞ ح٧َٓ ًٌُي اًح ًخٕ حُٔـَّ هي حػظخى ر٤غ حُؼوخه٤َ ٝٓخثَ حُٔٞحى  2
 حُٔؼيس ُ٪ؿٜخٝ. 

ـ ٣ٝٔظٜيف حُٔـَّ ك٬٠ً ػٖ ًُي ُِٔ٘غ ٖٓ ِٓحُٝش ٜٓ٘ظٚ أٝ ػِٔٚ ٝإ  3
 ُْ ٣ٌٞٗخ ٤١ٖٞ٘ٓ ربًٕ حُِٔطش أٝ ٤َٗ ٜٗخىس. 

 ـ ٣ٌٖٝٔ حُلٌْ أ٠٣خً ربهلخٍ حُٔلَ. 4

  533المادة 

خٗخً هٜيحً ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٖٓ هْٔ ػَ٘س ٓ٘ش ٖٓ هظَ حٗٔ
 ا٠ُ ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش.

  534المادة 

 ٣ؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس ػ٠ِ حُوظَ هٜيحً اًح حٍطٌذ: 

 ـ ُٔزذ ٓخكَ.  1
ـ ط٤ٜٔيحً ُـ٘لش أٝ ط٬٤ًٜٔ أٝ ط٘ل٤ٌحً ُٜخ أٝ ط٬٤ًٜٔ ُلَحٍ حُٔل٤َٟٖ ػ٠ِ  2

 ٤ٖ ك٤ٜخ أٝ ُِل٤ُِٞش ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ حُؼوخد. طِي حُـ٘لش أٝ كخػ٤ِٜخ أٝ حُٔظيهِ
 ـ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حُٔ٘لؼش حُ٘خطـش ػٖ حُـ٘لش.  3
 ـ ػ٠ِ ٓٞظق أػ٘خء ٓٔخٍٓظٚ ٝظ٤لظٚ أٝ ك٢ ٓؼَٝ ٓٔخٍٓظٚ ُٜخ.  4
 ـ ػ٠ِ كيع ىٕٝ حُوخٓٔش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ.  5



 ـ ػ٠ِ ٗو٤ٜٖ أٝ أًؼَ.  6
ٓش ٗلٞ ـ ك٢ كخُش حهيحّ حُٔـَّ ػ٠ِ أػٔخٍ حُظؼ٣ٌذ أٝ حَُ٘ح 1

 ح٧ٗوخٙ.

  535المادة 

 ٣ؼخهذ رخ٫ػيحّ ػ٠ِ حُوظَ هٜيحً اًح حٍطٌذ: 

 ـ ػٔيحً.  1
ـ ط٤ٜٔيحً ُـ٘خ٣ش أٝ ط٬٤ًٜٔ أٝ ط٘ل٤ٌحً ُٜخ أٝ ط٬٤ًٜٔ ُلَحٍ حُٔل٤َٟٖ ػ٠ِ  2

 طِي حُـ٘خ٣ش أٝ كخػ٤ِٜخ أٝ حُٔظيه٤ِٖ ك٤ٜخ أٝ ُِل٤ُِٞش ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ حُؼوخد. 
 ـ ػ٠ِ أكي أٍٛٞ حُٔـَّ أٝ كَٝػٚ. 3

  536المادة 

ـ ٖٓ ٓزذ ٓٞص حٗٔخٕ ٖٓ ؿ٤َ هٜي حُوظَ رخ٠َُد أٝ رخُؼ٘ق أٝ  1
رخُ٘يس أٝ رؤ١ ػَٔ آهَ ٓوٜٞى ػٞهذ رخ٫ٗـخٍ حُ٘خهش هْٔ ٓ٘ٞحص 

 ػ٠ِ ح٧هَ. 

ـ ٫ٝ ط٘وٚ حُؼوٞرش ػٖ ٓزغ ٓ٘ٞحص اًح حهظَٕ حُلؼَ رخكيٟ حُلخ٫ص  2
 حُٔخىط٤ٖ حُٔخروظ٤ٖ. حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢

  537المادة 

ـ طؼخهذ رخ٫ػظوخٍ حُٔئهض حُٞحُيس حُظ٢ طويّ، حطوخء ُِؼخٍ، ػ٠ِ هظَ  1
 ٤ُٝيٛخ ح١ٌُ كزِض رٚ ٓلخكخً. 

 ـ ٫ٝ ط٘وٚ حُؼوٞرش ػٖ هْٔ ٓ٘ٞحص اًح ٝهغ حُلؼَ ػٔيحً. 2

  538المادة 

رؼخَٓ ٣ؼخهذ رخ٫ػظوخٍ ػَ٘ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧ًؼَ ٖٓ هظَ حٗٔخٗخً هٜيحً 
 ح٫ٗلخم ر٘خء ػ٠ِ اُلخكٚ رخُطِذ.

 ملغى  539المادة 

ـ ٖٓ كَٔ حٗٔخٗخً رؤ٣ش ٤ِٓٝش ًخٗض ػ٠ِ ح٫ٗظلخٍ أٝ ٓخػيٙ رط٣َوش ٖٓ  1
حُلوَحص )أ، د، ى( ػ٠ِ هظَ ٗلٔٚ،  211حُطَم حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔخىس 

 ػٞهذ رخ٫ػظوخٍ ػَ٘ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧ًؼَ اًح طْ ح٫ٗظلخٍ. 

ٖ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ك٢ كخُش حَُ٘ٝع ك٢ ـ ٝػٞهذ رخُلزْ ٓ 2
 ح٫ٗظلخٍ اًح ٗـْ ػٖ ح٣ٌحء أٝ ػـِ ىحثْ. 



ـ ٝاًح ًخٕ حُ٘وٚ حُٔلٍٔٞ أٝ حُٔٔخػي ػ٠ِ ح٫طـخٍ كيػخً ىٕٝ  3
حُوخٓٔش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ أٝ ٓؼظٞٛخً ١زوض ػوٞرخص حُظل٣َٞ ػ٠ِ حُوظَ 

 أٝ حُظيهَ ك٤ٚ.

حُوخ٢ٟ رظؼي٣َ   2211ُؼخّ  1ٍهْ حَُّٔٓٞ  ٍحؿغ  ٝ ٣ٔظؼخٝ رٜخ رـ : 
 14هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ح١ٍُٞٔ حُٔخىس 

ٖٓ كَٔ اٗٔخٗخً رؤ٣ش ٤ِٓٝش ًخٗض ػ٠ِ ح٫ٗظلخٍ، أٝ ٓخػيٙ رط٣َوش ٖٓ -1
( حُلوَحص )أ، د، ى( ػ٠ِ هظَ ٗلٔٚ، 211ٔخىس )حُطَم حًٌٍُٔٞس ك٢ حُ

 ػٞهذ رخ٫ػظوخٍ ٖٓ هْٔ ٓ٘ٞحص ا٠ُ حػ٘ظ٢ ػَ٘س ٓ٘ش اًح طْ ح٫ٗظلخٍ.
ٝػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ك٢ كخُش حَُ٘ٝع ك٢ -2

 ح٫ٗظلخٍ اًح ٗـْ ػ٘ٚ ا٣ٌحء أٝ ػـِ ىحثْ.
كيػخً ىٕٝ ٝاًح ًخٕ حُ٘وٚ حُٔلٍٔٞ أٝ حُٔٔخػي ػ٠ِ ح٫ٗظلخٍ -3

حُوخٓٔش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ، أٝ ٓؼظٞٛخً ١زوض ػوٞرخص حُظل٣َٞ ػ٠ِ حُوظَ 
 أٝ حُظيهَ ك٤ٚ.

  541المادة 

ـ ٖٓ أهيّ هٜيحً ػ٠ِ َٟد ٗوٚ أٝ ؿَكٚ أٝ ح٣ٌحثٚ ُْٝ ٣٘ـْ ػٖ  1
ٌٛٙ ح٧كؼخٍ طؼط٤َ ٗوٚ ػٖ حُؼَٔ ُٔيس ط٣ِي ػٖ ػَ٘س أ٣خّ ػٞهذ ر٘خء 

َ ػ٠ِ ح٧ًؼَ أٝ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ ػ٠ِ ٌٟٗٞ حُٔظ٠ٍَ رخُلزْ ٓظش أٜٗ
 ٝرخُـَحٓش ٖٓ هْٔ ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس أٝ رخكيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ. 

ـ إ ط٘خٍُ حُ٘خ٢ً ٣ٔو٢ حُلن حُؼخّ، ٣ٌٕٝٞ ُٚ ػ٠ِ حُؼوٞرش ٓخ ُٜلق  2
 حُٔيػ٢ حُ٘و٢ٜ ٖٓ حُٔلؼٍٞ.

  548المادة 

ي ػٖ ـ اًح ٗـْ ػٖ ح٧ًٟ حُلخَٛ طؼط٤َ ٗوٚ ػٖ حُؼَٔ ٓيس ط٣ِ 1
ػَ٘س أ٣خّ ػٞهذ حُٔـَّ رخُلزْ ٓيس ٫ طظـخُٝ حُٔ٘ش ٝرـَحٓش ٓخثش ٤َُس 

 ػ٠ِ ح٧ًؼَ أٝ رخكيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ. 

 ـ ٝاًح ط٘خٍُ حُ٘خ٢ً ػٖ كوٚ هل٠ض حُؼوٞرش ا٠ُ حُٜ٘ق. 2

  542المادة 

اًح ؿخُٝ حُظؼط٤َ ػٖ حُؼَٔ حُؼ٣َٖ٘ ٣ٞٓخً ه٢٠ رؼوٞرش حُلزْ ٖٓ ػ٬ػش 
 ٓ٘ٞحص ك٬٠ً ػٖ حُـَحٓش حُٔخرن ًًَٛخ.أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع 

  543المادة 
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اًح أىٟ حُلؼَ ا٠ُ هطغ أٝ حٓظجٜخٍ ػ٠ٞ أٝ رظَ أكي ح١٧َحف أٝ ا٠ُ 
طؼط٤ِٜخ أٝ طؼط٤َ حكيٟ حُلٞحّ ػٖ حُؼَٔ أٝ طٔزذ ك٢ حكيحع ط٣ٞ٘ٚ 

ُٜخ ٓظَٜ حُؼخٛش حُيحثٔش ػٞهذ حُٔـَّ ؿ٤ْٔ أٝ أ٣ش ػخٛش أهَٟ ىحثٔش أٝ 
 رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئهظش ػَ٘ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧ًؼَ.

  544المادة 

٣ؼخهذ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ٖٓ طٔزذ رخكيٟ حُطَحثن حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔخىس 
 رخؿٜخٝ كخَٓ ٝٛٞ ػ٠ِ ػِْ رلِٜٔخ. 542

  545المادة 

اًح  241حُٔخىس  ط٘يى حُؼوٞرخص حًٌٍُٔٞس ك٢ ٌٛٙ حُٔٞحى ٝكخهخً ٧كٌخّ
 . 535ٝ 534حهظَف حُلؼَ رخكيٟ حُلخ٫ص حُٔز٤٘ش ك٢ حُٔخىط٤ٖ 

  546المادة 

اًح ٝهغ هظَ ٗوٚ أٝ ح٣ٌحإٙ أػ٘خء ٓ٘خؿَس حٗظَى ك٤ٜخ ؿٔخػش ُْٝ طٌٖٔ 
ٓؼَكش حُلخػَ رخٌُحص ػٞهذ ؿ٤ٔغ ٖٓ كخُٝٞح ح٣٫وخع رخُٔـ٠٘ ػ٤ِٚ رؼوٞرش 

 ٠ ٜٗلٜخ. حُـ٣َٔش حُٔوظَكش رؼي طول٤ٞ حُؼوٞرش كظ

اًح ًخٗض حُـ٣َٔش طٔظٞؿذ ح٫ػيحّ أٝ ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس أٝ »
 «.ح٫ػظوخٍ حُٔئري ه٢٠ رخُؼوخد ٫ أهَ ٖٓ ػَ٘ ٓ٘ٞحص

  547المادة 

ػ٠ِ ٖٓ  241ط٘يى حُؼوٞرخص حُٔخرن ًًَٛخ ٝكخهخً ُٔخ ٜٗض ػ٤ِٜخ حُٔخىس 
 ًخٕ حُٔزذ ك٢ حُٔ٘خؿَس.

  548المادة 

حُوخ٢ٟ ربُـخء حُٔخىس  2221ُِؼخّ  31حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ  ِٓـخس 
 ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ٝح٫ٓظؼخٟش ػٜ٘خ ر٘ٚ آهَ 541

أُٛٞٚ أٝ كَٝػٚ أٝ ٣ٔظل٤ي ٖٓ حُؼٌٍ حُٔلَ ٖٓ كخؿؤ ُٝؿٚ أٝ أكي »ـ  1
حهظٚ ك٢ ؿَّ حُِٗخ حُٜٔ٘ٞى أٝ ك٢ ٬ٛص ؿ٤ٔ٘ش كل٘خء ٓغ ٗوٚ آهَ 

 «. كؤهيّ ػ٠ِ هظِٜٔخ أٝ ح٣ٌحثٜٔخ أٝ ػ٠ِ هظَ أٝ ح٣ٌحء أكيٛٔخ رـ٤َ ػٔي

ـ ٣ٔظل٤ي َٓطٌذ حُوظَ أٝ ح٧ًٟ ٖٓ حُؼٌٍ حُٔولق اًح كخؿؤ ُٝؿٚ أٝ أكي  2
 هَ.أُٛٞٚ أٝ كَٝػٚ أٝ أهظٚ ك٢ كخُش ٣َٓزش ٓغ آ
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  549المادة 

 ـ طؼي ح٧كؼخٍ ح٥ط٤ش ٖٓ هز٤َ حُيكخع ػٖ حُ٘لْ:  1

آ( ـ كؼَ ٖٓ ٣يحكغ ػٖ ٗلٔٚ أٝ ػٖ أٓٞحُٚ أٝ ػٖ ٗلْ حُـ٤َ أٝ ػٖ أٓٞحُٚ 
 طـخٙ ٖٓ ٣ويّ رخٓظؼٔخٍ حُؼ٘ق ػ٠ِ حَُٔهش أٝ حُٜ٘ذ. 

أٝ كخٍٝ حُيهٍٞ ٬٤ًُ ا٠ُ ٍِٓ٘ د( ـ حُلؼَ حُٔوظَف ػ٘ي ىكغ ٗوٚ ىهَ 
آَٛ أٝ ا٠ُ ِٓلوخطٚ ح٬ُٔٛوش رظِٔن ح٤ُٔخؿخص أٝ حُـيٍحٕ أٝ حُٔيحهَ أٝ 

 ػوزٜخ أٝ ًَٔٛخ أٝ رخٓظؼٔخٍ ٓلخط٤ق ٓوِيس أٝ أىٝحص هخٛش. 

ٝاًح ٝهغ حُلؼَ ٜٗخٍحً ك٬ ٣ٔظل٤ي حُلخػَ ا٫ ٖٓ حُؼٌٍ حُٔولق ػ٬ًٔ 
 . 241رخُٔخىس 

ُش ػ٠ِ حُيكخع حَُٔ٘ٝع اًح ػزض إٔ حُٔـَّ ُْ ٣ٌٖ ـ ٝطٍِٝ حُو٣َ٘ش حُيح 2
ػ٠ِ حػظوخى رؤٕ ح٫ػظيحء ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ أٝ ح٧ٓٞحٍ ًخٕ ؿَٝ حُٔؼظي١ 

 حُٔزخَٗ أٝ ر٘ظ٤ـش ٓخ هي ٣ِوخٙ ٖٓ حُٔوخٝٓش ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓآٍرٚ.

  551المادة 

ٖٓ ٓزذ ٓٞص أكي ػٖ حٛٔخٍ أٝ هِش حكظَحُ أٝ ػيّ َٓحػخس حُوٞح٤ٖٗ 
 رخُلزْ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص.ٝح٧ٗظٔش ػٞهذ 

  558المادة 

 542ـ اًح ُْ ٣٘ـْ ػٖ هطؤ حُٔـَّ ح٫ ح٣ٌحء ًخ١ٌُ ٜٗض ػ٤ِٚ حُٔٞحى حُـ  1
 ًخٕ حُؼوخد ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ش.  544ا٠ُ حُـ 

ـ ٣ؼخهذ ػ٠ِ ًَ ح٣ٌحء آهَ ؿ٤َ ٓوٜٞى رخُلزْ ٓظش أَٜٗ ػ٠ِ ح٧ًؼَ  2
  أٝ رـَحٓش ٫ طظـخُٝ حُٔخثش ٤َُس.

ـ ٝطؼِن ح٬ُٔكوش ػ٠ِ ٌٟٗٞ حُٔـ٠٘ ػ٤ِٚ اًح ُْ ٣٘ـْ ػٖ ح٣٫ٌحء  3
َٓٝ أٝ طؼط٤َ ػٖ حُؼَٔ ُٔيس طـخُٝ حُؼَ٘س أ٣خّ، ٣ٌٕٝٞ ُظ٘خٍُ حُ٘خ٢ً 

 . 541ٝ 542ػٖ كوٚ ٗلْ حُٔلخػ٤َ حُٔز٤٘ش ك٢ حُٔخىط٤ٖ 

  552المادة 

ًَ ٓخثن ًَٓزش طٔزذ رلخىع ُٝٞ ٓخى١ ُْٝ ٣وق ٖٓ كٍٞٙ أٝ ُْ ٣ؼٖ 
رخُٔـ٠٘ ػ٤ِٚ أٝ كخٍٝ حُظِٔٚ ٖٓ حُظزؼش رخَُٜد ٣ؼخهذ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ 

 ٝرـَحٓش ٫ طظـخُٝ ٓخثش ٤َُس.

  553المادة 



ٜٗلٜخ اًح حهظَف  551ٝ ٣552ِحى ػ٠ِ حُؼوٞرخص حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔخىط٤ٖ 
 ٍىس ك٢ حُٔخىس حُٔخروش.حُٔـَّ أكي ح٧كؼخٍ حُٞح

  554المادة 

اًح ًخٕ حُٔٞص ٝح٣٫ٌحء حَُٔطٌزخٕ ػٖ هٜي أٝ ؿ٤َ هٜي ٗظ٤ـش ػيس أٓزخد 
ؿِٜٜخ حُلخػَ ًٝخٗض ٓٔظوِش ػٖ كؼِٚ أٌٖٓ طول٤ٞ حُؼوٞرش رخُٔويحٍ 

 . 111حُٔز٤ٖ ك٢ حُٔخىس 

  555المادة 

ْ ٖٓ ـ ٖٓ كَّ آهَ ك٣َظٚ حُ٘و٤ٜش رؤ٣ش ٤ِٓٝش ًخٗض ػٞهذ رخُلز 1
 ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ. 

كوَطٜخ  241ـ ٝطولٞ حُؼوٞرش ػٖ حُٔـَّ، كٔزٔخ ٜٗض ػ٤ِٚ حُٔخىس  2
حُؼخُؼش اًح أ١ِن ػلٞحً َٓحف حُ٘وٚ حُٔوظطق ك٢ ه٬ٍ ػٔخ٢ٗ ٝحٍرؼ٤ٖ 

 ٓخػش ىٕٝ إٔ طَطٌذ رٚ ؿ٣َٔش أهَٟ ؿ٘خ٣ش ًخٗض أٝ ؿ٘لش. 

 ٣و٠٠ ػ٠ِ حُٔـَّ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئهظش.

  556المادة 

 آ ـ اًح ؿخُٝص ٓيس كَٓخٕ حُل٣َش حَُٜ٘. 
 د ـ اًح أٍِٗ رٖٔ كَٓض ك٣َظٚ طؼ٣ٌذ ؿٔي١ أٝ ٓؼ١ٞ٘. 
ؽ ـ اًح ٝهغ حُـَّ ػ٠ِ ٓٞظق ك٢ أػ٘خء ه٤خٓٚ رٞظ٤لظٚ أٝ ك٢ ٓؼَٝ ه٤خٓٚ 

 رٜخ.

  557المادة 

ـ ٖٓ ىهَ ٍِٓ٘ أٝ ٌٖٓٔ آهَ أٝ ِٓلوخص ٌٓٔ٘ٚ أٝ ُِٓ٘ٚ ه٬كخً  1
ٌغ ك٢ ح٧ٓخًٖ حًٌٍُٔٞس ه٬كخً ٫ٍحىس ٖٓ ُٚ حُلن ٫ٍحىطٚ، ًٌُٝي ٖٓ ٓ

 ك٢ حهٜخثٚ ػٜ٘خ، ػٞهذ رخُلزْ ٓيس ٫ طظـخُٝ حُٔظش أَٜٗ. 

ـ ٣ٝو٠٠ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٤ٖ٘ٓ اًح ٝهغ حُلؼَ ٬٤ًُ أٝ  2
رٞحٓطش حٌَُٔ أٝ حُؼ٘ق ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ أٝ رخٓظؼٔخٍ ح٬ُٔف أٝ حٍطٌزٚ 

 ػيس أٗوخٙ ٓـظٔؼ٤ٖ. 

ـ ٫ طـ١َ ح٬ُٔكوش ك٢ حُلخُش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوَس ح٠ُٝ٧ ا٫  3
 ر٘خء ػ٠ِ ٌٟٗٞ حُل٣َن حُٔظ٠ٍَ.

  558المادة 



ـ ٣ؼخهذ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ أٝ رـَحٓش ٫ طظـخُٝ حُٔخثش ٤َُس ٖٓ طَِٔ  1
رٞحٓطش حٌَُٔ أٝ حُؼ٘ق ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ ا٠ُ أٓخًٖ طوٚ حُـ٤َ ٤ُٝٔض 

ٜخ ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ حٍحىس ٖٓ ُٚ حُلن ك٢ حهٜخثٚ ٓزخكش ُِـٍٜٔٞ أٝ ٌٓغ ك٤
 ػٜ٘خ. 

 ـ ٫ٝ ٬٣كن حُٔـَّ ا٫ ر٘خء ػ٠ِ ٌٟٗٞ حُل٣َن حُٔظ٠ٍَ. 2

  559المادة 

 ـ ٖٓ ٛيى آهَ رخ٬ُٔف ػٞهذ رخُلزْ ٓيس ٫ طظـخُٝ حُٔظش حَٜٗ.  1

ـ ٝطظَحٝف حُؼوٞرش ر٤ٖ ٣َٜٖٗ ٝٓ٘ش اًح ًخٕ ح٬ُٔف ٗخ٣ٍخً ٝحٓظؼِٔٚ  2
 حُلخػَ.

  561لمادة ا

ٖٓ طٞػي آهَ رـ٘خ٣ش ػوٞرظٜخ ح٫ػيحّ أٝ ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس أٝ أًؼَ 
ٖٓ هْٔ ػَ٘س ٓ٘ش أٝ ح٫ػظوخٍ حُٔئري ٓٞحء رٞحٓطش ًظخرش ُٝٞ ٓـلِش 
أٝ رٞحٓطش ٗوٚ ػخُغ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص اًح 

 .ط٠ٖٔ حُٞػ٤ي ح٧َٓ رخؿَحء ػَٔ ُٝٞ َٓ٘ٝػخً أٝ ح٫ٓظ٘خع ػ٘ٚ

  568المادة 

اًح ُْ ٣ظ٠ٖٔ حُظٜي٣ي رخكيٟ حُـ٘خ٣خص حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ أَٓحً أٝ ط٠ٖٔ أَٓحً 
ا٫ أٗٚ كَٜ ٓ٘خكٜش ىٕٝ ٝحٓطش ٗوٚ آهَ ه٢٠ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش 

 أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ.

  562المادة 

٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش ػ٠ِ حُظٜي٣ي رـ٘خ٣ش أهق ٖٓ 
اًح حٍطٌذ رخكيٟ حُٞٓخثَ حُٔز٤٘ش ك٢  562حُٔخىس حُـ٘خ٣خص حًٌٍُٔٞس ك٢ 

 حُٔخىس ٗلٜٔخ.

  563المادة 

حُظٜي٣ي رـ٘لش حُٔظ٠ٖٔ أَٓحً اًح ٝهغ ًظخرش أٝ رٞحٓطش ٗوٚ ػخُغ ٣ؼخهذ 
 ػ٤ِٚ رخُلزْ ٓيس ٫ طظـخُٝ حُٔظش أَٜٗ.

  564المادة 



ًَ طٜي٣ي آهَ ربِٗحٍ ٍَٟ ؿ٤َ ٓلن اًح كَٜ رخُوٍٞ أٝ رخكيٟ حُٞٓخثَ 
ًٝخٕ ٖٓ ٗؤٗٚ حُظؤػ٤َ ك٢ ٗلْ حُٔـ٠٘ ػ٤ِٚ  221ًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔخىس ح

 طؤػ٤َحً ٗي٣يحً ٣ؼخهذ ػ٤ِٚ ر٘خء ػ٠ِ حٌُٟ٘ٞ رـَحٓش ٫ طظـخُٝ حُٔخثش ٤َُس.

  565المادة 

ٖٓ ًخٕ رلٌْ ٟٝؼٚ أٝ ٝظ٤لظٚ أٝ ٜٓ٘ظٚ أٝ ك٘ٚ ػ٠ِ ػِْ رَٔ ٝأك٘خٙ 
ؼش آهَ ػٞهذ ىٕٝ ٓزذ َٓ٘ٝع أٝ حٓظؼِٔٚ ُٔ٘لؼظٚ حُوخٛش أٝ ُٔ٘ل

رخُلزْ ٓ٘ش ػ٠ِ ح٧ًؼَ ٝرـَحٓش ٫ طظـخُٝ حُٔخثظ٢ ٤َُس اًح ًخٕ حُلؼَ ٖٓ 
 ٗؤٗٚ إٔ ٣ٔزذ ٍَٟحً ُٝٞ ٓؼ٣ٞ٘خً.

  566المادة 

ـ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ًَ ٗوٚ ِٓلن رِٜٔلش  1
حُز٣َي ٝحُزَم ٢ٔ٣ء حٓظؼٔخٍ ٛلظٚ ٌٛٙ رؤٕ ٣طِغ ػ٠ِ ٍٓخُش ٓوظٞٓش أٝ 

 وظِْ حكيٟ حَُٓخثَ أٝ ٣ل٢٠ ر٠ٜٔٔٞٗخ ا٠ُ ؿ٤َ حََُٔٓ ا٤ُٚ. ٣ظِق أٝ ٣

ـ ٝطٍِ٘ حُؼوٞرش ٗلٜٔخ رٖٔ ًخٕ ِٓلوخً رِٜٔلش حُٜخطق ٝأك٠٘ ٓوخرَس  2
 ٛخطل٤ش ح١ِغ ػ٤ِٜخ رلٌْ ٝظ٤لظٚ أٝ ػِٔٚ.

  567المادة 

ـ ًَ ٗوٚ آهَ ٣ظِق أٝ ٣لٞ هٜيحً ٍٓخُش أٝ رَه٤ش ؿ٤َ َِٓٓش ا٤ُٚ أٝ  1
 ٠ ٓوخرَس ٛخطل٤ش ٣ؼخهذ رـَحٓش ٫ طظـخُٝ ٓخثش ٤َُس. ٣طِغ رخُويػش ػِ

ـ ٣ٝو٠٠ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ػ٠ِ ٖٓ ح١ِغ ػ٠ِ ٍٓخُش أٝ ػ٠ِ ٓوخرَس  2
رَه٤ش أٝ ٛخطل٤ش ك٢ حًحػظٜخ حُلخم ٍَٟ رآهَ كؤػِْ رٜخ ؿ٤َ ٖٓ أٍِٓض 

 ا٤ُٚ.

  568المادة 

ك٢  ـ ٣ؼخهذ ػ٠ِ حٌُّ رؤكي حُ٘خّ حُٔوظَف رخكيٟ حُٞٓخثَ حًٌٍُٔٞس 1
رخُلزْ كظ٠ ػ٬ػش أَٜٗ ٝرخُـَحٓش كظ٠ ٓخثش ٤َُس أٝ رخكيٟ  221حُٔخىس 

 ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ. 

 ـ ٣ٝو٠٠ رخُـَحٓش ٝكيٛخ اًح ُْ ٣وغ حٌُّ ػ٤ٗ٬ش. 2

  569المادة 

٫ ٣ٔٔق َُٔطٌذ حٌُّ طز٣ََحً ُ٘لٔٚ رخػزخص كو٤وش حُلؼَ ٟٓٞٞع حٌُّ أٝ 
 حػزخص حٗظٜخٍٙ.



  571المادة 

٠ِ حُويف رؤكي حُ٘خّ حُٔوظَف رخكيٟ حُٞٓخثَ حًٌٍُٔٞس ك٢ ـ ٣ؼخهذ ػ 1
ًٌُٝي ػ٠ِ حُظلو٤َ حُلخَٛ رخكيٟ حُٞٓخثَ حُٞحٍىس ك٢ حُٔخىس  221حُٔخىس 

رخُلزْ ٖٓ أٓزٞع ا٠ُ ػ٬ػش أَٜٗ أٝ رخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ ٓخثظ٢  313
 ٤َُس. 

 ـ ٣ٝو٠٠ رخُـَحٓش ٝكيٛخ اًح ُْ ٣وظَف حُويف ػ٤ٗ٬ش. 2

  578المادة 

ُِوخ٢ٟ إٔ ٣ؼل٢ حُل٣َو٤ٖ أٝ أكيٛٔخ ٖٓ حُؼوٞرش اًح ًخٕ حُٔؼظيٟ ػ٤ِٚ 
 هي طٔزذ رخُويف رؼَٔ ؿ٤َ ٓلن أٝ ًخٕ حُويف ٓظزخى٫ً.

  572المادة 

 ـ طظٞهق حُيػٟٞ ػ٠ِ حطوخً حُٔؼظيٟ ػ٤ِٚ ٛلش حُٔيػ٢ حُ٘و٢ٜ.  1

ؼش ىٕٝ ـ اًح ٝؿٚ حٌُّ أٝ حُويف ا٠ُ ٤ٓض ؿخُ ٧هَرخثٚ كظ٠ حُيٍؿش حَُحر 2
ٓٞحْٛ حٓظؼٔخٍ كن ح٬ُٔكوش ٌٛح ٓغ ح٫كظلخظ رلن ًَ ه٣َذ أٝ ٣ٍٝغ 

 ط٠ٍَ ٗو٤ٜخً ٖٓ حُـ٣َٔش.

  573المادة 

ٖٓ أَّٟ حُ٘خٍ هٜيحً ك٢ أر٤٘ش أٝ ٜٓخٗغ أٝ ٍٕٝ أٝ ٓوخُٕ أٝ أ٣ش ػٔخٍحص 
ؿ٤َ آِٛش ٝحهؼش ك٢ ٓي٣٘ش أٝ ه٣َش أٝ أَٟٜٓخ ك٢ ًَٓزخص حٌُٔش آِٛش أٝ 

حُلي٣ي٣ش أٝ ػَرخص طوَ ٗوٜخً أٝ أًؼَ ؿ٤َ حُٔـَّ أٝ طخرؼش ُوطخٍ ك٤ٚ 
ٗوٚ أٝ أًؼَ ٖٓ ٗوٚ أٝ أَٟٜٓخ ك٢ ٓلٖ ٓخهَس أٝ ٍح٤ٓش ك٢ أكي 
حَُٔحك٠ء ٝك٢ ًَٓزخص ٛٞحث٤ش ١خثَس ٝؿخػٔش ك٢ ٓطخٍ ٓٞحء أًخٗض ٌِٓٚ أّ 

 ذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئهظش ٓيس ٫ طوَ ػٖ ٓزغ ٓ٘ٞحص.٫، ػٞه

  574المادة 

٣ؼخهذ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ٖٓ ٠٣َّ حُ٘خٍ هٜيحً ك٢ أر٤٘ش ٌٓٔٞٗش أٝ ٓؼيس 
ٌُِٖٔ ٝحهؼش هخٍؽ ح٧ٌٓ٘ش ح٥ِٛش أٝ ك٢ أكَحؽ أٝ ك٢ ؿخرخص ٬ُكظطخد أٝ 

 ك٢ رٔخط٤ٖ أٝ ٍِٓٝػخص هزَ كٜخىٛخ ٓٞحء أًخٗض ٌِٓٚ أّ ٫.

  575ادة الم

٣ؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئهظش ٖٓ ٠٣َّ حُ٘خٍ هٜيحً ك٢ أر٤٘ش ؿ٤َ 
ٌٓٔٞٗش ٫ ٓٔظؼِٔش ٠ٌُِ٘ٔ ٝحهؼش هخٍؽ ح٧ٌٓ٘ش ح٥ِٛش أٝ ك٢ ٍِٓٝػخص 



أٝ أًيحّ ٖٓ حُوٖ أٝ ك٢ ك٤ٜي ٓظَٝى ك٢ ٌٓخٗٚ أٝ ك٢ كطذ ٌٓيّ أٝ 
٣ٌِٜٔخ  َٓٛٞف ٝٓظَٝى ك٢ ٌٓخٗٚ ٓٞحء أًخٕ ٫ ٣ِٔي ٌٛٙ ح٤ٗ٧خء أٝ ًخٕ

 كخٓظيص حُ٘خٍ أٝ ًخٕ ٣ٌٖٔ إٔ طٔظي ٜٓ٘خ ا٠ُ ِٓي حُـ٤َ.

  576المادة 

ًَ ك٣َن أٝ ٓلخُٝش ك٣َن ؿ٤َ ٓخ ًًَ حهظَف روٜي حُلخم ٍَٟ ٓخى١ 
رخُـ٤َ أٝ ؿَ ٓـْ٘ ؿ٤َ َٓ٘ٝع ُِلخػَ أٝ ٥هَ ٣ؼخهذ ػ٤ِٚ رخُلزْ 

 ٝحُـَحٓش.

  577المادة 

َّ رخ٫ػيحّ ك٢ حُلخ٫ص حُظ٢ اًح ٗـْ ػٖ حُل٣َن ٝكخس اٗٔخٕ ػٞهذ حُٔـ
ٝرخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس ك٢ حُلخُش حُظ٢  514ٝ 513ٜٗض ػ٤ِٜخ حُٔخىطخٕ 

٣ِٝحى ػ٠ِ حُؼوٞرخص حًٌٍُٔٞس ك٢ ٌٛٙ  516ٝ 515ٜٗض ػ٤ِٜخ حُٔخىطخٕ 
 حُٔٞحى حُٜ٘ق اًح أ٤ٛذ اٗٔخٕ رؼخٛش ىحثٔش.

  578المادة 

٣ظِق أٝ ٣لخٍٝ إٔ ططزن ح٧كٌخّ حُٔخروش ك٢ ح١َُٝ٘ ٗلٜٔخ ػ٠ِ ٖٓ 
 ٣ظِق ُٝٞ ؿِث٤خً أكي ح٤ٗ٧خء حًٌٍُٔٞس ك٤ٜخ رلؼَ ٓخىس ٓظلـَس.

  579المادة 

ـ ٖٓ طٔزذ رخٛٔخُٚ أٝ روِش حكظَحُٙ أٝ ػيّ َٓحػخطٚ حُوٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔش  1
 رل٣َن ٢ٗء ٣ٌِٔٚ حُـ٤َ ػٞهذ رخُلزْ ٓ٘ش ػ٠ِ ح٧ًؼَ. 

 ُؼ٬ػش أَٜٗ.ـ ٝاًح ًخٕ حُـَّ طخكٜخً ك٬ طظـخُٝ حُؼوٞرش ح 2

  581المادة 

ـ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش حَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٖٓ ِٗع آُش ًَٓزش ١٫لخء  1
 حُلَحثن أٝ ؿ٤َ ٌٓخٜٗخ أٝ ؿؼِٜخ ؿ٤َ ٛخُلش ُِؼَٔ. 

ـ ٣ٝؼخهذ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ك٬٠ً ػٖ ؿَحٓش طظَحٝف ر٤ٖ ٓخثش ٝهٔٔٔخثش  2
٘خء آُش ١٫لخء حُلَحثن ٤َُس ٖٓ ًخٕ ٓـزَحً رلٌْ حُوخٕٗٞ أٝ ح٧ٗظٔش ػ٠ِ حهظ

 كؤؿلَ ط٤ًَزٜخ ٝكخهخً ٨ٍُٛٞ أٝ ُْ ٣زوٜخ ٛخُلش ُِؼَٔ ىحثٔخً.

  588المادة 



ٖٓ أكيع طو٣َزخً ػٖ هٜي ك٢ ٣َ١ن ػخّ أٝ ك٢ أكي حُٔ٘٘آص حُؼخٓش أٝ 
أُلن رٜخ ٍَٟحً ػٖ هٜي ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ اًح 

 ٗـْ ػٖ كؼِٚ هطَ ػ٠ِ ٬ٓٓش ح٤َُٔ.

  582ادة الم

ٖٓ ػطَ هطخً كي٣ي٣خً أٝ آ٫ص حُلًَش أٝ ح٫ٗخٍس أٝ ٟٝغ ٤ٗجخً ٣لٍٞ ىٕٝ 
ح٤َُٔ أٝ حٓظؼَٔ ٤ِٓٝش ٓخ ٫كيحع حُظٜخىّ ر٤ٖ حُوطخٍحص أٝ حٗلَحكٜخ ػٖ 

 حُو٢ ػٞهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئهظش ٓيس ٫ ط٘وٚ ػٖ حُؤْ ٓ٘ٞحص.

  583المادة 

طَ آ٫ص ح٫ٗخٍس أٝ حٓظؼَٔ ـ ٣ؼخهذ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ٖٓ كطْ أٝ ػ 1
حٗخٍحص ٓـ١ِٞش أٝ أ٣ش ٤ِٓٝش هخٛش أهَٟ روٜي حؿَحم ٓل٤٘ش أٝ حٓوخ١ 

 ًَٓزش ٛٞحث٤ش. 

ـ ٝاًح ٗـْ ػٖ حُلؼَ ؿَم حُٔل٤٘ش أٝ ٓو١ٞ حًَُٔزش حُٜٞحث٤ش ًخٗض  2
 حُؼوٞرش ػَ٘ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧هَ.

  584المادة 

ـ ٖٓ أهيّ هٜيحً ػ٠ِ هطغ ٤َٓ حُٔوخرَحص حُزَه٤ش أٝ حُٜخطل٤ش أٝ حًحػخص  1
حَُحى٣ٞ ٓٞحء رخُلخم ح٠ٍَُ رخ٫٥ص أٝ ح٬ٓ٧ى أٝ رؤ٣ش ٣َ١وش أهَٟ ػٞهذ 

 رخُلزْ كظ٠ ٓظش أَٜٗ. 

ـ ٝاًح ٗـْ ػٖ حُلؼَ هطَ ػ٠ِ ح٬ُٔٓش حُؼخٓش ُه٢٠ رخُلزْ ٖٓ  2
 ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ.

  585المادة 

٣ِىحى ػ٠ِ حُؼوٞرخص حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔٞحى حُٔخروش ٜٗلٜخ اًح أ٤ٛذ أكي 
 حُ٘خّ رؼخٛش ىحثٔش ٣ٝو٠٠ رخ٫ػيحّ اًح أىٟ ح٧َٓ ا٠ُ ٓٞص أكي حُ٘خّ.

  586المادة 

ٖٓ طٔزذ هطؤ رخُظو٣َذ ٝحُظٜي٣ْ ٝٓخثَ ح٧كؼخٍ حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔٞحى 
 حُٔخروش ػٞهذ رخُلزْ ٓيس ٫ طظـخُٝ حُٔظش أَٜٗ.

  587مادة ال



ًَ ٛ٘خػ٢ أٝ ٍث٤ْ ٍٝٗش أؿلَ ٟٝغ آ٫ص أٝ حٗخٍحص ُٔ٘غ ١ٞحٍٟء 
حُؼَٔ أٝ ُْ ٣زوٜخ ىحثٔخً ٛخُلش ٬ُٓظؼٔخٍ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش حَٜٗ 

 ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ هٔٔٔخثش ٤َُس.

  588المادة 

ٔش ك٢ ٖٓ طٔزذ ػٖ هِش حكظَحُ أٝ حٛٔخٍ أٝ ػيّ َٓحػخس حُوٞح٤ٖٗ أٝ ح٧ٗظ
طؼط٤َ ح٫٥ص ٝح٫ٗخٍحص حُٔخروش حًٌَُ ػٞهذ رخُلزْ ٓيس ٫ طظـخُٝ 

 حُٔظش حَٜٗ.

  589المادة 

ـ ٖٓ ِٗع هٜيحً حكيٟ ٌٛٙ ح٧ىٝحص أٝ ؿؼِٜخ ؿ٤َ ٛخُلش ٬ُٓظؼٔخٍ  1
 ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص. 

٤ٔٔش ـ ٣ٝو٠٠ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئهظش اًح ٗـْ ػٖ حُلؼَ كخىػش ؿ 2
 ٝرخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس اًح أك٠٠ ا٠ُ طِق ٗلْ.

  591المادة 

ـ ٖٓ طٔزذ ػٖ هِش حكظَحُ أٝ حٛٔخٍ أٝ ػيّ َٓحػخس ُِوٞح٤ٖٗ أٝ ح٧ٗظٔش  1
ك٢ حٗظ٘خٍ َٓٝ ٓخٍ ٖٓ أَٓحٝ ح٩ٗٔخٕ ػٞهذ رـَحٓش طظَحٝف ر٤ٖ ٓخثش 

 ٝٓخثظ٢ ٤َُس. 

ٖٓ ؿ٤َ إٔ ٣وٜي ٓٞص  ـ ٝاًح أهيّ حُلخػَ ػ٠ِ كؼِٚ ٝٛٞ ػخُْ رخ٧َٓ 2
 أكي ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ك٬٠ً ػٖ حُـَحٓش.

  598المادة 

ـ ٖٓ طٔزذ ػٖ حٛٔخٍ أٝ هِش حكظَحُ أٝ ػيّ َٓحػخس حُوٞح٤ٖٗ ٝح٧ٗظٔش  1
ك٢ حٗظ٘خٍ ٓٞحف ر٤ٖ حُيٝحؿٖ أٝ ؿَػٞٓش هطَس ػ٠ِ حٍُِٔٝػخص أٝ حُـخرخص 

 ٕ ٝٓخثش ٤َُس ٣ٍٞٓش. ػٞهذ رـَحٓش طظَحٝف ر٤ٖ هٔٔش ٝػَ٘ٝ

 ـ ٝاًح أهيّ هٜيحً ػ٠ِ كؼِٚ ػٞهذ رخُلزْ ػ٬ٝس ػ٠ِ حُـَحٓش. 2

  592المادة 

٣ؼخهذ رخُلزْ كظ٠ ٓظش أَٜٗ ٝرخُـَحٓش كظ٠ ٓخثش ٤َُس ٖٓ ٫ ٣َحػ٢ 
ح٧ٗظٔش حُوخٛش ٌُٔخكلش ح٧ٝرجش ٝحُٔٞحف ٝأَٓحٝ حُ٘زخص ٝحُـَحى ٝٓخثَ 

 حُل٤ٞحٗخص ح٠ُخٍس.



  593المادة 

ـ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش ٝرخُـَحٓش ٓخثش ا٠ُ ػ٬ػٔخثش  1
 ٤َُس أٝ رخكيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ. 

آ( ـ ٖٓ ؿٖ ٓٞحى ٓوظٜش رـٌحء ح٩ٗٔخٕ أٝ حُل٤ٞحٕ أٝ ػوخه٤َ أٝ أَٗرش أٝ 
 ٓ٘ظـخص ٛ٘خػ٤ش أٝ ٍُحػ٤ش أٝ ١ز٤ؼ٤ش ٓؼيس ُِز٤غ. 

ًَٛخ أٝ ١َكٜخ ُِز٤غ أٝ د( ـ ٖٓ ػَٝ أكي حُٔ٘ظـخص أٝ حُٔٞحى حُٔخرن ً
 رخػٜخ ٝٛٞ ػ٠ِ ػِْ رؤٜٗخ ٓـ٘ٞٗش أٝ كخٓيس. 
ؽ( ـ ٖٓ ػَٝ ٓ٘ظـخص ٖٓ ٗؤٜٗخ حكيحع حُـٖ أٝ ١َكٜخ ُِز٤غ أٝ رخػٜخ 
 ٝٛٞ ػخُْ رٞؿٚ حٓظؼٔخُٜخ. 

رخُلوَط٤ٖ حُـ  221ى ( ـ ٖٓ كَٝ ربكيٟ حُٞٓخثَ حُظ٢ ٜٗض ػ٤ِٜخ حُٔخىس 
 حًٌٍُٔٞس ك٢ حُلوَ حُؼخُؼش.  ػ٠ِ حٓظؼٔخٍ حُٔ٘ظـخص أٝ حُٔٞحى 3ٝ 2

ـ ٝػ٘ي حُظٌَحٍ ٣ٔ٘غ حُٔـَّ ٖٓ ٓٔخٍٓش حُؼَٔ ح١ٌُ ًخٕ ٝحٓطش  2
 ٫ٍطٌخد حُـَّ.

  594المادة 

اًح ًخٗض حُٔ٘ظـخص أٝ حُٔٞحى حُٔـ٘ٞٗش أٝ حُلخٓيس ٟخٍس رٜلش ح٩ٗٔخٕ 
ه٢٠ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش حَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش أٝ حُل٤ٞحٕ 

 ا٠ُ هٔٔٔخثش ٤َُس. 

ططزن ٌٛٙ حُؼوٞرخص ُٝٞ ًخٕ حُ٘خ١ٍ أٝ حُٔٔظِٜي ػ٠ِ ػِْ رخُـٖ أٝ 
 حُلٔخى ح٠ُخ٣ٍٖ.

  595المادة 

ـ ٣ؼخهذ رـَحٓش ٓخثش ٤َُس ٝرخُلزْ ػ٬ػش أَٜٗ ػ٠ِ ح٧ًؼَ أٝ ربكيٟ  1
ك٤خُطْٜ ك٢ أ١ ٌٓخٕ ريٕٝ ٓزذ َٓ٘ٝع  ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ ٖٓ أروٞح ك٢

 ٓ٘ظـخص أٝ ٓٞحى ٖٓ طِي حُظ٢ ٝٛلظٜخ حُٔخىس حُٔخروش. 

ـ ٣ٝو٠٠ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ  2
ػ٬ػٔخثش ٤َُس اًح ًخٗض اكيٟ حُٔٞحى أٝ أكي حُٔ٘ظـخص حُلخٓيس أٝ 

 حُٔـ٘ٞٗش ٟخٍحً رٜلش ح٩ٗٔخٕ أٝ حُل٤ٞحٕ.

  596 المادة

ـ ٖٓ ًخٗض ُٚ ٓٞحٍى، أٝ ًخٕ ٣ٔظط٤غ حُلٍٜٞ ػ٠ِ ٓٞحٍى رخُؼَٔ  1
ٝحٓظـيٟ ُٔ٘لؼظٚ حُوخٛش ح٩كٔخٕ حُؼخّ ك٢ أ١ ٌٓخٕ ًخٕ آخ َٛحكش أٝ 



طلض ٓظخٍ أػٔخٍ طـخ٣ٍش ػٞهذ رخُلزْ ٓغ حُظ٘ـ٤َ ُٔيس َٜٗ ػ٠ِ 
 ح٧هَ ٝٓظش أَٜٗ ػ٠ِ ح٧ًؼَ. 

 11ـ ٣ٌٖٝٔ، ك٬٠ ػٖ ًُي، إٔ ٣ٟٞغ ك٢ ىحٍ ُِظ٘ـ٤َ ٝكخهخً ُِٔخىس  2
 ٣ٝو٠٠ رٌٜح حُظير٤َ ٝؿٞرخً ك٢ كخُش حُظٌَحٍ.

  597المادة 

ـ ٖٓ أٛزق رٔزذ ًِٔٚ أٝ اىٓخٗٚ حٌَُٔ أٝ حُٔوخَٓس ٓـزَحً ػ٠ِ  1
حٓظـيحء حُٔؼٞٗش حُؼخٓش أٝ ح٩كٔخٕ ٖٓ حُ٘خّ ػٞهذ رخُلزْ ٓغ 

 ٠ ٓظش أَٜٗ. حُظ٘ـ٤َ ٖٓ َٜٗ اُ

ـ ُِٝوخ٢ٟ، ك٬٠ً ػٖ ًُي ، إٔ ٣لٌْ رٟٞغ حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ربكيٟ ىٍٝ  2
حُظ٘ـ٤َ ٝٓ٘ؼٚ ٖٓ حٍط٤خى حُلخٗخص حُظ٢ طزخع ك٤ٜخ حَُٔ٘ٝرخص ػ٠ِ ٓخ ٜٗض 

 . 12ٝ  11ػ٤ِٚ حُٔخىطخٕ حُـ 

  598المادة 

ٖٓ ؿخىٍ ٓئٓٔش ه٣َ٤ش طؼ٠٘ رٚ ٝطؼخ٠١ حُظٍٔٞ، ػٞهذ ُٝٞ ًخٕ ػخؿِح 
 ُٔيس حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ.رخُلزْ ح

  599المادة 

 إ حُٔظٍٔٞ ح١ٌُ ٣ٔظـي١ ك٢ أكي حُظَٝف حُظخ٤ُش: 

 آ ـ رخُظٜي٣ي أٝ أػٔخٍ حُ٘يس. 
 د ـ رلَٔ ٜٗخىس كوَ كخٍ ًخًرش. 
 ؽ ـ رخُظظخَٛ رـَحف أٝ ػخٛخص. 
 ى ـ رخُظٌَ٘ ػ٠ِ أ١ ٌَٗ ًخٕ. 

رؼش ٖٓ ٛـ ـ رخٓظٜلخد ُٝي ؿ٤َ ُٝيٙ أٝ أكي كَٝػٚ ٖٓٔ ٛٞ ىٕٝ حُٔخ
 حُؼَٔ. 

 ٝ ـ رلَٔ أِٓلش ٝأىٝحص هخٛش رخهظَحف حُـ٘خ٣خص ٝحُـ٘ق. 
 ُ ـ رلخُش ح٫ؿظٔخع ٓخ ُْ ٣ٌٖ حُِٝؽ ُٝٝؿظٚ أٝ حُؼخؿِ ٝهخثيٙ. 

٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ٓظش حَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٓغ حُظ٘ـ٤َ ك٬٠ ػٖ ٟٝؼٚ 
ك٢ ىحٍ حُظ٘ـ٤َ اًح ًخٕ ؿ٤َ ػخؿِ، ٝرخُلزْ حُز٢٤ٔ حُٔيس ٗلٜٔخ اًح ًخٕ 

 ػخؿِحً. 

 ٣ٌٖٝٔ ًٌُي إٔ ٣لَٝ ػ٤ِٚ طير٤َ حُل٣َش حَُٔحهزش.

  611المادة 



ـ ٣ؼي ٓظَ٘ىحً ٣ٝؼخهذ ػ٠ِ ًُي رخُلزْ ٓغ حُظ٘ـ٤َ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ  1
ٓظش حَٜٗ ًَ ٛل٤ق ٫ ٌٖٓٔ ُٚ ٫ٝ ٤ِٓٝش ُِؼ٤ٖ، ٫ ٣ٔخٍّ ػ٬ًٔ ٖٓ 
 َٜٗ ػ٠ِ ح٧هَ ُْٝ ٣ؼزض أٗٚ ٓؼ٠ حُٔؼ٢ حٌُخك٢ ُِلٍٜٞ ػ٠ِ ٗـَ. 

 ٣ٌٖٝٔ ًٌُي ٟٝغ حُٔظَ٘ى٣ٖ ك٢ ىحٍ حُظ٘ـ٤َ.  ـ 2

 ٣ٟٝٞؼٕٞ ك٤ٜخ ٝؿٞرخً ػ٘ي حُظٌَحٍ.

  618المادة 

 ٣511و٠٠ رخُؼوٞرخص ٝحُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 
ػ٠ِ ًَ ٓظَ٘ى ٣لَٔ ٬ٓكخً أٝ أىٝحص هخٛش رخهظَحف حُـ٘خ٣خص أٝ حُـ٘ق أٝ 

أػٔخٍ حُؼ٘ق ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ أٝ  ٣وٕٞٓٞ أٝ ٣ٜيىٕٝ رخُو٤خّ رؤ١ ػَٔ ٖٓ
٣ظٌَٕ٘ٝ ػ٠ِ أ١ ٌَٗ ٖٓ ح٧ٌٗخٍ أٝ ٣ظَ٘ىٕٝ ٓـظٔؼ٤ٖ ٗو٤ٜٖ 

 كؤًؼَ.

  612المادة 

ًَ كيع ىٕٝ حُؼخٓ٘ش ػَ٘ ٖٓ ػَٔٙ طَى ٖٓ ٓيس أٓزٞع ُـ٤َ ٓزذ 
َٓ٘ٝع ٍِٓ٘ ٝحُي٣ٚ أٝ ٤ٛٝٚ أٝ ح٧ٌٓ٘ش حُظ٢ ٟٝؼٚ ك٤ٜخ ٖٓ ٛٞ هخٟغ 

ظيحر٤َ ح٬ٛ٩ف حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُٔخىس ُِٔطظْٜ َٝٗى ريٕٝ ػَٔ ٣ٌٕٞ ػَٟش ُ
231. 

  613المادة 

٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓظش أَٜٗ ٝرخُـَحٓش ٓخثش ٤َُس أرٞ حُوخَٛ 
ح١ٌُ ُْ ٣ظْ حُوخٓٔش ػَ٘ ٖٓ ػَٔٙ أٝ أِٛٚ حٌُِٔلٕٞ اػخُظٚ ٝطَر٤ظٚ اًح 

 ُْ ٣وُٞٞح رؤٝىٙ ٍؿْ حهظيحٍْٛ ٝطًَٞٙ َٓ٘ىحً.

  614المادة 

ٖٓ ىكغ هخَٛحً ىٕٝ حُؼخٓ٘ش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ ا٠ُ حُظٍٔٞ ؿَحً ُٔ٘لش 
 ٗو٤ٜش ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٓظش حَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش ٓخثش ٤َُس.

  615المادة 

٣ؼي ٍك٬ً رخُٔؼ٠٘ حُٔوٜٞى ك٢ ٌٛح حُلَٜ حٍُ٘ٞ ٤٣ٍٖٞٓ ًخٗٞح أٝ ؿَرخء 
حُٕٝٞ اكيٟ حُٔظـ٤ُٖٞ ك٢ ٣ٍٞٓش ىٕٝ ٓوَ ػخرض ُٝٞ ًخٗض ُْٜ ٓٞحٍى ٣ِٝ

 حُلَف.

  616المادة 



ـ ًَ كَى ٖٓ حَُكَ ٣ظـٍٞ ك٢ ح٧ٍٝ ح٣ٍُٞٔش ٌٓ٘ َٜٗ ػ٠ِ ح٧هَ ٫ٝ  1
٣ٌٕٞ كخ٬ًٓ طًٌَس ٣ٞٛش أٝ ٫ ٣ؼزض أٗٚ ١ِزٜخ ٖٓ حُِٔطش ٣ؼخهذ رخُلزْ 

 ٖٓ ػ٬ػش حَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش ٝرخُـَحٓش ٓخثش ٤َُس. 

 ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٟٞغ طلض حُل٣َش حَُٔحهزش.

  617المادة 

َ ؿ٣َذ كٌْ ػ٤ِٚ رٔوظ٠٠ حُٔٞحى حُٞحٍىس ك٢ ٌٛح حُلَٜ ٣ٌٖٔ إٔ ً
 ٣و٠٠ ك٢ حُلٌْ رطَىٙ ٖٓ حُز٬ى ح٣ٍُٞٔش.

  618المادة 

ٖٓ ٝؿي ك٢ كخُش ٌَٓ ظخَٛ ك٢ ٓلَ ػخّ أٝ ٌٓخٕ ٓزخف ُِـٍٜٔٞ ػٞهذ 
 رخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس.

  619المادة 

ٍ حُلزْ حُظٌي١َ٣ ٣ٝٔ٘غ ٖٓ حٍط٤خى ـ ٣ٔظلن حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ ػ٘ي حُظٌَح 1
 .  12حُلخٗخص طلض ١خثِش حُؼوٞرش حُٔلَٟٝش ك٢ حُٔخىس حُـ 

ـ ٝاًح ًٍَ ػخ٤ٗش ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓظش أَٜٗ ٝه٢٠ ػ٤ِٚ  2
 ك٬٠ ػٖ ًُي رخ٩ٓوخ١ ٖٓ ح٣٫ُٞش ٝحُٞٛخ٣ش.

  681المادة 

ٌٍَح َُِٔس ـ اًح ػزض إٔ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ ٤ٌَٓ ٓيٖٓ ه٢٠ ـ ٝحٕ ٣ٌٖ ٓ 1
 ح٠ُٝ٧ ـ رلـِٙ ك٢ ؿ٘خف هخٙ ٖٓ حُٔؤٟٝ ح٫كظَح١ُ ٤ُؼخُؾ ك٤ٚ. 

ـ ٝٓيس حُلـِ ٓظش حَٜٗ ػ٠ِ ح٧هَ ط٘ظ٢ٜ روَحٍ ٖٓ ح٤ُٜجش حُو٠خث٤ش  2
حُظ٢ ه٠ض رٚ ٣ؼزض ك٤ٚ ٗلخء حُٔلٌّٞ ػ٤ِٚ ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ طظـخُٝ ٌٛٙ 

 حُٔيس حُٔ٘ظ٤ٖ. 

 ٍ ٓيس حُلـِ.ـ ط١َٔ ٓيس حُؼوٞرش حُٔخٗؼش ُِل٣َش ك٢ ه٬ 3

  688المادة 

ٖٓ هيّ ُوخَٛ ىٕٝ حُؼخٓ٘ش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ أَٗرش ٍٝك٤ش كظ٠ أٌَٓٙ 
 ػٞهذ رخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس .

  682المادة 



٣ؼخهذ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ ٝرخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس 
اًح هيٓٞح ا٠ُ ٛخكذ حُلخٗش أٝ ٓلَ آهَ ٓزخف ُِـٍٜٔٞ ٌٌٝٛح ٓٔظويٓٞٙ 

ٗوٚ أَٗرش ٍٝك٤ش كظ٠ أٌَٓٝٙ أٝ هيٓٞٛخ ا٠ُ ٗوٚ رلخُش ٌَٓ 
 ظخَٛ أٝ ا٠ُ هخَٛ ىٕٝ حُؼخٓ٘ش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٙ.

  683المادة 

٣ٔظلن حُؼوٞرخص ٗلٜٔخ ٛخكذ حُلخٗش ح١ٌُ ٣ٔظويّ ك٢ كخٗظٚ ر٘خص أٝ 
 ٗٔخء ٖٓ ؿ٤َ أَٓطٚ ىٕٝ حُلخى٣ش ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ حُؼَٔ.

  684المادة 

 613ٝ  612ػ٘ي طٌَحٍ أ٣ش ؿ٘لش ٖٓ حُـ٘ق حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىط٤ٖ 
 ٣ٌٖٔ حُلٌْ رخهلخٍ حُٔلَ ٜٗخث٤خً.

  685المادة 

اًح طَى  612ٝ  611ط٠خػق حُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىط٤ٖ 
حُٔـَّ حُ٘وٚ حٌَُٔحٕ ٣ظـٍٞ ك٢ كخُش ٌَٓ أٝ ُْ ٣ئٖٓ ٍؿٞػٚ ا٠ُ 

 ِٔطش.ُِٓ٘ٚ أٝ ط٤ِٔٔٚ ا٠ُ ٍؿخٍ حُ

  686المادة 

ٖٓ  55ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص رٔٞؿذ حُٔخىس  611ٝ  616أُـ٤ض حُٔخىطخٕ 
ك٢ ٗؤٕ ٌٓخكلش  1162/  6/  5حُٜخىٍ ك٢  112حُوَحٍ روخٕٗٞ ٍهْ 

 حُٔويٍحص ٝط٘ظ٤ْ حٓظؼٔخُٜخ ٝح٫طـخٍ ك٤ٜخ.

  687المادة 

ٖٓ  55ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص رٔٞؿذ حُٔخىس  611ٝ  616أُـ٤ض حُٔخىطخٕ 
ك٢ ٗؤٕ ٌٓخكلش  1162/  6/  5حُٜخىٍ ك٢  112حُوَحٍ روخٕٗٞ ٍهْ 

 حُٔويٍحص ٝط٘ظ٤ْ حٓظؼٔخُٜخ ٝح٫طـخٍ ك٤ٜخ.

  688المادة 

 ـ أُؼخد حُؤخٍ ٢ٛ حُظ٢ ٣ظـِذ ك٤ٜخ حُلع ػ٠ِ حُٜٔخٍس أٝ حُلط٘ش.  1

ـ طؼي هخٛش أُؼخد ٓوخَٓس، ح٤َُُٝض ٝحُزٌخٍح ٝحُلَػٕٞ ٝحُزظ٢ ٗلٞ  2
 ف ًٌُٝي ح٧ُؼخد حُظ٢ طظلَع ػٜ٘خ أٝ طٔخػِٜخ رٍٜٞس ػخٓش.ٝحُزًَٞ حٌُٔ٘ٞ

  689المادة 



ـ ٖٓ ط٠ُٞ ٓل٬ً ُِٔوخَٓس أٝ ٗظْ أُؼخد ٓوخَٓس ٓٔ٘ٞػش ك٢ ٓلَ ػخّ  1
 أٝ ٓزخف ُِـٍٜٔٞ أٝ ك٢ ٍِٓ٘ هخٙ حطوٌ ٌُٜٙ حُـخ٣ش. 

 ٝحَُٜحكٕٞ ٝٓؼخْٝٗٞٛ ٝحُٔيٍحء ٝحُؼٔخٍ ٝحُٔٔظويٕٓٞ. 
 ش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش أُق ٤َُس. ٣ؼخهزٕٞ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػ

ـ ٣ٝٔظٜيف حُٔـَٕٓٞ ٓ٘غ ح٩هخٓش، ٝاًح ًخٗٞح ؿَرخء حٓظٜيكٞح حُطَى ٖٓ  2
 حُز٬ى ح٣ٍُٞٔش. 

ـ طٜخىٍ ك٬٠ً ػٖ ح٤ٗ٧خء حُظ٢ ٗظـض ػٖ حُـَّ أٝ حٓظؼِٔض أٝ ًخٗض  3
 ٣ُٖٝ رٜخ.  ٓؼيس ٫ٍطٌخرٚ ح٧ػخع ٝٓخثَ ح٤ٗ٧خء حُٔ٘وُٞش حُظ٢ كَٕ حٌُٔخٕ

 ٣ٌٖٝٔ حُو٠خء ربهلخٍ حُٔلَ.

  621المادة 

ًَ ٗوٚ حٗظَى رخُِؼذ ك٢ ح٧ٓخًٖ حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ أٝ كٞؿ٠ء ك٤ٜخ 
 أػ٘خء حُِؼذ ٣ؼخهذ رـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ ٓخثظ٢ ٤َُس .

  628المادة 

 ـ حَُٔهش ٢ٛ أهٌ ٓخٍ حُـ٤َ حُٔ٘وٍٞ ىٕٝ ٍٟخٙ  1

٤ٗخء حُٔ٘وُٞش ك٢ ططز٤ن حُوٞح٤ٖٗ ـ إ حُوٟٞ حُٔلَُس طٍِ٘ ُِٓ٘ش ح٧ 2
 حُـِحث٤ش.

  622المادة 

طٔظٞؿذ ػوٞرش ح٫ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئريس أٝ حُٔئهظش ٖٓ هْٔ ػَ٘س 
 ٓ٘ش ا٠ُ ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش حَُٔهش حُظ٢ طوغ ٓٔظـٔؼش ح٧كٞحٍ ح٥ط٤ش: 

 آ ـ ٬٤ًُ. 
 د ـ رلؼَ ٗو٤ٜٖ أٝ أًؼَ. 

حٓطش حُوِغ أٝ ؽ ـ رخُيهٍٞ ا٠ُ ٌٓخٕ ٠ٌُ٘ٔ حُ٘خّ أٝ ِٓلوخطٚ رٞ
حٓظؼٔخٍ ٓلخط٤ق ٜٓ٘ؼش أٝ حىٝحص ٓوٜٞٛش أٝ رخٗظلخٍ ٛلش ٓٞظق أٝ رخطيحء 
 ٣ُٚ أٝ ٗخٍحطٚ أٝ رخُظٌٍع رؤَٓ ٖٓ حُِٔطش. 
ى ـ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔخٍهٕٞ ٓو٘ؼ٤ٖ أٝ إٔ ٣ٌٕٞ أكيْٛ كخ٬ًٓ ٬ٓكخً ظخَٛحً أٝ 

 ٓوزؤ. 
حُؼ٘ق  ٛـ ـ حٕ ٣ٜيى حُٔخٍهٕٞ أٝ أكيْٛ رخ٬ُٔف أٝ ٣ظَٞٓ رؤكي َٟٝد

ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ، حٓخ ُظ٤ٜجش حُـ٘خ٣ش أٝ ط٤ِٜٜٔخ ٝحٓخ ُظؤ٤ٖٓ َٛد حُلخػ٤ِٖ 
 أٝ ح٫ٓظ٬٤ء ػ٠ِ حَُٔٔٝم.



  623المادة 

ـ اًح ٝهؼض حَُٔهش ػ٠ِ حُط٣َن حُؼخّ أٝ ك٢ حُوطخٍ حُلي٣ي١  1
حُلخ٫ص حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُٔخىس حُٔخروش ٣و٠٠ ٓٔظـٔؼش كخُظ٤ٖ ٖٓ 

 رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٖٓ هْٔ ػَ٘س ا٠ُ ػ٣َٖ٘ ٓ٘ش. 

ـ ٝاًح ُْ طظٞكَ ك٢ ٌٛٙ حَُٔهش ا٫ اكيٟ طِي حُلخ٫ص ًخٕ حُؼوخد  2
 ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئهظش ٓزغ ٓ٘ٞحص ػ٠ِ ح٧هَ. 

ـ ٝك٢ حُلخ٫ص ح٧هَٟ طٌٕٞ حُؼوٞرش ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش ٖٓ ػ٬ع ا٠ُ  3
 َ٘ ٓ٘ٞحص.ػ

  624المادة 

ـ اًح ٍحكن حَُٔهش ػ٘ق ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ ٓٞحء ُظ٤ٜجش حُـ٣َٔش أٝ  1
ط٤ِٜٜٔخ ٝٓٞحء ُظؤ٤ٖٓ َٛد حُلخػ٤ِٖ أٝ ح٫ٓظ٬٤ء ػ٠ِ حَُٔٔٝم ٣ؼخهذ 

 حُلخػَ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئهظش. 

ـ ٫ ط٘وٚ حُؼوٞرش ػٖ هْٔ ٓ٘ٞحص اًح طٔزذ ػٖ حُؼ٘ق ٍٟٞٝ أٝ  2
 .622ٚ اكيٟ حُلخ٫ص ح٧ٍرغ ح٠ُٝ٧ حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُٔخىس ؿَٝف أٝ اًح ٍحكوظ

  625المادة 

٣ؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئهظش ًَ ٖٓ أهيّ ػ٠ِ حَُٔهش ك٢ ح٧ٓخًٖ 
حُٔولِش حُٜٔخٗش رخُـيٍحٕ ٓؤُٛٞش ًخٗض أّ ٫. ٓٞحء رٞحٓطش حُوِغ أٝ 

أىحس حُظِٔن ك٢ حُيحهَ أٝ حُوخٍؽ أٝ رخٓظؼٔخٍ حُٔلخط٤ق حُٜٔ٘ؼش أٝ أ٣ش 
ٓوٜٞٛش أٝ رخُيهٍٞ ا٠ُ ح٧ٓخًٖ حًٌٍُٔٞس رـ٤َ حُط٣َوش حُٔؤُٞكش ك٢ 

 ىهُٜٞخ.

 مكرر 625المادة 

آ ٣ؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئهظش ُٔيس ٫ طوَ ػٖ هْٔ ٓ٘ٞحص -1
٤َُس ٣ٍٞٓش ًَ ٖٓ أهيّ رؤ١ ٣َ١وش ٖٝٓ  -5222ا٠ُ  2222–ٝرـَحٓش ٖٓ 

ؼَكش ك٢ حُلوَس حُؼخُؼش أ١ ٌٓخٕ ػ٠ِ َٓهش أ١ ٤ٓخٍس ٖٓ ح٤ُٔخٍحص حُٔ
 1114\3\32طخ٣ٍن  11ٖٓ حُٔخىس ح٠ُٝ٧ ٖٓ هخٕٗٞ ح٤َُٔ ٍهْ 

 -4222ا٠ُ  2222–د ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝ رـَحٓش ٖٓ 
 ٤َُس ٣ٍٞٓش ًَ ٖٓ:

٣َٔم ُٞكش ٗظخ٤ٓش ٤ُٔخٍس أٝ ًَٓزش آ٤ُش ٜٓٔخ ًخٕ ٗٞػٜخ ٝأ٣ش ٤ِٓٝش —1
 ًخٗض

ٗظخ٤ٓش َٓٔٝهش ػ٠ِ ٤ٓخٍس أٝ ًَٓزش  ٣ٔظؼَٔ رؤ٣ش ٤ِٓٝش ًخٗض ُٞكش—2
 أهَٟ ٓٞحء ًخٗض طلَٔ ُٞكش ٗظخ٤ٓش رخ٧َٛ أٝ ٫طلَٔ



٣ٔظؼَٔ ٍهٔخ أٝ ُٞكش ػ٠ِ أ٣ش ٤ٓخٍس أٝ ًَٓزش ٓٞحء أًخٕ ٓوٜٜخً —3
 رخ٧َٛ ٤ُٔخٍس أٝ ًَٓزش أهَٟ أٝ ؿ٤َ ٓوٜٚ رؼي

٤َُس  3222ا٠ُ  1522آ ٣ؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئهظش ٝرـَحٓش ٖٓ -2
٣ش ًَ ٖٓ أهٌ أٝ حٓظؼَٔ ىٕٝ كن ٝٓخثَ حُ٘وَ حُٔز٤٘ش ك٢ حُز٘ي ٍٓٞ

 ح٧ٍٝ ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس اًح ُْ ٣ٌٖ هخٛيحً َٓهظٜخ
ٖٓ ٌٛٙ  -2–ٖٓ حُز٘ي  -أ–د طولٞ حُؼوٞرش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوَس 

 522حُٔخىس ا٠ُ حُلزْ ٓغ حُ٘ـَ ٓ٘ش ٝحكيس ػ٠ِ ح٧هَ ٝحُـَحٓش ٖٓ 
ى حُلخػَ ٓخ أهٌٙ أٝ حٓظؼِٔٚ ا٠ُ ٛخكزٚ أٝ ٤َُس ٣ٍٞٓش اًح أػخ 1222ا٠ُ 

 ٌٓخٕ أهٌٙ ه٬ٍ ػ٬ػش أ٣خّ ػ٠ِ ح٧ًؼَ ٖٓ طخ٣ٍن حُلؼَ ىٕٝ اكيحع طِق ك٤ٚ
ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ك٢ كخٍ طول٤ٞ حُؼوٞرش  662ؽ ٫ ططزن أكٌخّ حُٔخىس 

 ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس \2\ٖٓ حُز٘ي  \د\ٝكوخً ٧كٌخّ حُلوَس 
ذ ػ٤ِٜخ رٔٞؿذ ٌٛٙ حُٔخىس ح٧ٓزخد ى ٫ ططزن ػ٠ِ حُـَحثْ حُٔؼخه

حُٔوللش حُظوي٣َ٣ش ًٔخ ٫ ططزن ػ٠ِ حُـَحثْ حُٔؼخهذ ػ٤ِٜخ ٝكوخً ُلٌْ 
ٖٓ ٌٛٙ حُٔخىس أكٌخّ ٝهق حُظ٘ل٤ٌ حُٜٔ٘ٞٙ  \2\ٖٓ حُز٘ي  \د\حُلوَس 

 ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ 161ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 
حٓظـٔغ حُلؼَ أٝ حُلخػَ  ٫ طؤػ٤َ ٌُٜٙ ح٩ٟخكش ػ٠ِ حُؼوٞرخص ح٧ٗي اًح

  2أٝٛخكخً أهَٟ 
  

  626المادة 

٣و٠٠ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ اًح حٍطٌذ حَُٔهش ٬٤ًُ ٗوٜخٕ أٝ أًؼَ ٓو٘ؼ٤ٖ أٝ 
ًخٕ أكيْٛ ٣لَٔ ٬ٓكخً ظخَٛحً أٝ ٓوزؤ، أٝ اًح كِٜض رلؼَ ٗوٚ ٝحكي 

 ِٓٔق ك٢ ٌٓخٕ )ٓؼي ٠ٌُ٘ٔ حُ٘خّ(.

  627المادة 

 هظش : ٣ؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئ

ـ ًَ ٖٓ حٍطٌذ َٓهش ك٢ كخُش حُؼ٤ٜخٕ أٝ ح٫ٟطَحرخص أٝ حُلَد أٝ  1
 ؿَم ٓل٤٘ش أٝ أ٣ش ٗخثزش أهَٟ. 

ـ ًَ ٖٓ حٗظَى ٓغ آه٣َٖ ك٢ ٖٗ ؿخٍس ػ٠ِ أٓٞحٍ ٫ طوٜٚ كٜ٘زٜخ أٝ  2
 أطِلٜخ .

  628المادة 

٣و٠٠ رخُلزْ ٓغ حُ٘ـَ ٓ٘ش ػ٠ِ ح٧هَ ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ٤َُس ا٠ُ 
 ٤َُس اًح حٍطٌذ حَُٔهش ك٢ اكيٟ حُلخ٫ص ح٥ط٤ش:  ػ٬ػٔخثش

آ ـ ٬٤ًُ ٝحُٔخٍم حػ٘خٕ كؤًؼَ أٝ ك٢ اكيٟ ٛخط٤ٖ حٍُٜٞط٤ٖ ك٢ ٌٓخٕ 
 ٠ٌ٘ٓ حُ٘خّ أٝ ك٢ ٓؼزي. 



 د ـ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔخٍم ٓو٘ؼخً أٝ كخ٬ًٓ ٬ٓكخً ظخَٛحً أٝ ٓوزؤ. 
ٔخٕ ك٢ ؽ ـ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔخٍم هخىٓخً ٓؤؿٍٞحً ٣َٝٔم ٓخٍ ٓويٝٓٚ أٝ ٓخٍ اٗ

ر٤ض ٓويٝٓٚ أٝ ك٢ ر٤ض آهَ ٍحكوٚ ا٤ُٚ، أٝ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔخٍم ٓٔظويٓخً أٝ 
ػخ٬ًٓ أٝ ٛخٗؼخً ٣َٝٔم ك٢ ٜٓ٘غ ٓويٝٓٚ أٝ ٓوِٗٚ أٝ ك٢ ح٧ٓخًٖ حُظ٢ 
 ٣٘ظـ٬ٕ ػخىس ك٤ٜخ. 

 ى ـ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔخٍم ػ٣ٌَٔخً أٝ ٗز٤ٜٚ ٣َٝٔم ٖٓ أُِٗٚ ػ٘يٙ.

   2211ُؼخّ   12 ٍحؿغ حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

  629المادة 

طٍِ٘ حُؼوٞرش ٗلٜٔخ رٌَ ٖٓ أهيّ ػ٠ِ حَُ٘٘ أٝ حَُٔهش رخُٜيّ أٝ 
٤َٛخ حَُٔهش ك٢ حُوطخٍحص أٝ حُٔلٖ أٝ حُطخثَحص أٝ حُلخك٬ص حٌَُٜرخث٤ش أٝ ؿ

ٖٓ حُ٘خه٬ص حُؼخٓش أٝ ك٢ ٓلطخص ٌٓي حُلي٣ي أٝ حُٔطخٍحص أٝ حُـٔخٍى أٝ 
 ػ٠ِ ح٧ٍٛلش.

  631المادة 

ًَ ٖٓ ٣َٔم حُو٤َ أٝ حُيٝحد حُٔؼيس ُِلَٔ أٝ حُـَ أٝ حًَُٞد ٝٓخثَ 
حُٔٞح٢ٗ حٌُز٤َس أٝ حُٜـ٤َس أٝ آ٫ص حٍُِحػش ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ٓ٘ش ا٠ُ 

ثش ا٠ُ ػ٬ػٔخثش ٤َُس. ًَٝ ٖٓ ٣َٔم ٓخ أػي ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخ
ُِز٤غ ٖٓ حُلطذ أٝ ه٘ذ حُز٘خء حُٔوطٞع ٝحُلـخٍس ٖٓ حُٔوخُغ أٝ حُٔٔي 
ٖٓ حُ٘زي أٝ حُؼِن ٖٓ حُزَى أٝ حُط٤ٍٞ ٖٓ حُوٖ أٝ حُ٘لَ ٖٓ حُو٣٬خ 

 ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش ٝرـَحٓش ٖٓ ٓخثش ٤َُس ا٠ُ ٓخثظ٢ ٤َُس.

  638المادة 

ٖٓ ٣َٔم ٓخ ًخٕ ٓلٜٞىحً أٝ ٓوِٞػخً ٖٓ حٍُِٔٝػخص ٝٓخثَ  ـ ًَ 1
ٓل٫ٜٞص ح٧ٍٝ حُ٘خكؼش أٝ ًيٓخً ٖٓ حُل٤ٜي ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ 

 ٓ٘ش ٝرـَحٓش ٓخثش ٤َُس. 

ـ ٝحًح طؼيى حُٔخٍم أٝ ٝهؼض حَُٔهش ٗو٬ ػ٠ِ حُؼَرخص أٝ حُيٝحد ٣ٌٕٞ  2
 س.حُلزْ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝحُـَحٓش ٓخثش ٤َُ

  632المادة 

اًح ًخٗض حٍُِٔٝػخص ٝٓخثَ ٓل٫ٜٞص ح٧ٍٝ حُظ٢ ٣٘ظلغ رٜخ ُْ طوِغ 
َٝٓهض ٖٓ حُلوَ رخُِٗز٤َ أٝ ح٤ً٧خّ أٝ ح٧ٝػ٤ش حُٔٔخػِش أٝ ر٘وِٜخ ػ٠ِ 
حُؼَرخص أٝ حُيٝحد أٝ َٓهض رلؼَ ػيس حٗوخٙ ٓـظٔؼ٤ٖ ًخٗض حُؼوٞرش 

 حُلزْ ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ش.
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  633المادة 

ٖٓ َٓم ٤ٗجخً ٖٓ ٓل٫ٜٞص ح٧ٍٝ أٝ ػٔخٍٛخ حُظ٢ ُْ ٣ظ٘خُٜٝخ حُٔخُي 
 ُْٝ ٣ـٜ٘خ ًٝخٗض ه٤ٔظٜخ أهَ ٖٓ ٤َُس ٣ؼخهذ رـَحٓش ٫ طظـخُٝ حُٔخثش ٤َُس .

  634المادة 

ـ ًَ َٓهش أهَٟ ؿ٤َ ٓؼ٤٘ش ك٢ ٌٛح حُلَٜ طٔظٞؿذ ػوٞرش حُلزْ  1
  ٓغ حُ٘ـَ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش ٝحُـَحٓش كظ٠ ٓخثظ٢ ٤َُس.

ـ ٫ٝ ط٘وٚ ٓيس حُلزْ ٓغ حُ٘ـَ ػٖ ٓظش حَٜٗ اًح ًخٗض حَُٔهش  2
ٝحهؼش ػ٠ِ حُطخهش حٌَُٜرخث٤ش ٫ٝ ططزن ػ٠ِ حُـَحثْ حُٔؼخهذ ػ٤ِٜخ ك٢ 
ٌٛٙ حُلوَس ح٧ٓزخد حُٔوللش حُظوي٣َ٣ش ٝأكٌخّ ٝهق حُظ٘ل٤ٌ حُٜٔ٘ٞٙ 

 ٝٓخ٤ِ٣ٜخ ٖٓ هخٕٗٞ حُؼوٞرخص. 161ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى 

  635المادة 

ـ ًَ ٖٓ أهيّ ٫ؿظ٬د ٗلغ ؿ٤َ َٓ٘ٝع ُٚ أٝ ُـ٤َٙ ػ٠ِ حؿظٜخد طٞه٤غ  1
أٝ أ٣ش ًظخرش طظ٠ٖٔ طؼٜيحً أٝ حرَحء ًُٝي رخُظٜي٣ي أٝ ح٫ًَحٙ أٝ أًَٙ ٗوٜخً 
ػ٠ِ حؿَحء ػَٔ أٝ ح٫ٓظ٘خع ػٖ حؿَحثٚ حَٟحٍحً رؼَٝطٚ أٝ رؼَٝس ؿ٤َٙ. ػٞهذ 

َحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ رخُلزْ ٓغ حُ٘ـَ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـ
 هٔٔٔخثش ٤َُس. 

ـ ٝطلَٝ ػوٞرش ح٧ٗـخٍ حُ٘خهش اًح ًخٕ حُلخػَ كخ٬ًٓ ٬ٓكخً ٛيى رٚ  2
 حُٔـ٠٘ ػ٤ِٚ.

  636المادة 

ًَ ٖٓ ٛيى ٗوٜخً رل٠ق أَٓ أٝ اك٘خثٚ أٝ ح٫هزخٍ ػ٘ٚ ًٝخٕ ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ 
٣٘خٍ ٖٓ هيٍ ٌٛح حُ٘وٚ أٝ َٗكٚ أٝ ٖٓ هيٍ أكي أهخٍرٚ أٝ َٗكٚ ٢ٌُ 

ِٔٚ ػ٠ِ ؿِذ ٓ٘لؼش ُٚ أٝ ُـ٤َٙ ؿ٤َ َٓ٘ٝػش ػٞهذ رخُلزْ كظ٠ ٣ل
 ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش كظ٠ هٔٔٔخثش ٤َُس.

   2211ُؼخّ   12 ٍحؿغ حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

  637المادة 

ًَ ٖٓ حٓظؼَٔ ريٕٝ كن ٤ٗجخً ٣وٚ ؿ٤َٙ رٍٜٞس طِلن رٚ ٍَٟحً ُْٝ 
٣ٌٖ هخٛيحً حهظ٬ّ ح٢ُ٘ء ػٞهذ رخُلزْ كظ٠ ٓظش أَٜٗ ٝرخُـَحٓش 

 ٓخثش ٤َُس أٝ رخكيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ.
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  638المادة 

 ٣ظ٘خٍٝ حُؼوخد ٓلخُٝش حٍطٌخد حُـ٘ق حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٌٛح حُلَٜ.

  639المادة 

غ طلض حُل٣َش حَُٔحهزش أٝ إٔ ٣ٔ٘غ ٖٓ ح٫هخٓش ًَ ٖٓ كٌْ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٟٞ
 ػ٤ِٚ رؼوٞرش ٓخٗؼش ُِل٣َش ٖٓ أؿَ َٓهش أٝ ٓلخُٝش َٓهش.

  641المادة 

ـ ٣ؼل٠ ٖٓ حُؼوٞرش ًَ ٗوٚ حٍطٌذ ؿ٣َٔش حهلخء ح٤ٗ٧خء حَُٔٔٝهش  1
أٝ ؿ٣َٔش طوزجش ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ حٗظًَٞح ك٢ حَُٔهش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜٔخ 

اًح أهزَ حُِٔطش ػٖ أُٝجي حًَُ٘خء هزَ أ٣ش  221ٝ 222ك٢ حُٔخىط٤ٖ 
٬ٓكوش أٝ أطخف حُوزٞ ُٝٞ رؼي ٓزخَٗس ح٬ُٔكوخص ػ٠ِ ٖٓ ٣ؼَف 

 ٓوظزؤْٛ. 

 ـ ٫ ط١َٔ أكٌخّ ٌٛٙ حُٔخىس ػ٠ِ ح٣ٌٍَُٖٔ. 2

  648المادة 

ـ ًَ ٖٓ كَٔ حُـ٤َ ػ٠ِ ط٤ِٔٔٚ ٓخ٫ً ٓ٘و٫ًٞ أٝ ؿ٤َ ٓ٘و٧ٞ ٝ أٓ٘خىحً  1
 أٝ حرَحء كخٓظ٠ُٞ ػ٤ِٜخ حكظ٤خ٫ً: طظ٠ٖٔ طؼٜيحً 

 آخ رخٓظؼٔخٍ حُيٓخثْ. 
 أٝ رظِل٤ن أًٌٝرش أ٣يٛخ ٗوٚ ػخُغ ُٝٞ ػٖ كٖٔ ٤ٗش. 
 أٝ رظَٝف ٜٓي ُٚ حُٔـَّ أٝ ظَف حٓظلخى ٓ٘ٚ. 
أٝ رظَٜكٚ رؤٓٞحٍ ٓ٘وُٞش أٝ ؿ٤َ ٓ٘وُٞش ٝٛٞ ٣ؼِْ إٔ ٤ُْ ُٚ ٛلش ُِظَٜف 

 رٜخ. 
 ش ًخًرش. أٝ رخٓظؼٔخُٚ حٓٔخً ٓٔظؼخٍحً أٝ ٛل

ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ 
 هٔٔٔخثش ٤َُس. 

 ـ ٣طزن حُؼوخد ٗلٔٚ ك٢ ٓلخُٝش حٍطٌخد ٌٛح حُـَّ. 2

  642المادة 

 ط٠خػق حُؼوٞرش اًح حٍطٌذ حُـَّ ك٢ حكيٟ حُلخ٫ص ح٥ط٤ش: 



 أ ـ رلـش طؤ٤ٖٓ ٝظ٤لش أٝ ػَٔ ك٢ حىحٍس ػ٤ٓٞٔش. 
د ـ رلؼَ ٗوٚ ٣ِظْٔ ٖٓ حُؼخٓش ٓخ٫ً ٫ٛيحٍ أْٜٓ أٝ ٓ٘يحص أٝ ؿ٤َٛخ 

 ٖٓ حُٞػخثن ًَُ٘ش أٝ َُٔ٘ٝع ٓخ.

   2211ُؼخّ   12 ٍحؿغ حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

  643ة الماد

ًَ ٖٓ حٓظـَ حكظ٤خؿخص أٝ ػيّ هزَس أٝ أٛٞحء هخَٛ ىٕٝ حُؼخٓ٘ش ػَ٘س 
ٖٓ ػَٔٙ أٝ ٓـٌٝد أٝ ٓؼظٞٙ كلِٔٚ ػ٠ِ حؿَحء ػَٔ هخ٢ٗٞٗ ٖٓ ٗؤٗٚ 
ح٫َٟحٍ رٜٔخُلٚ أٝ ٜٓخُق حُـ٤َ ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ 

 ٝرـَحٓش طٞح١ُ ه٤ٔش ح٠ٍَُ ٫ٝ ط٘وٚ ػٖ ٓخثش ٤َُس.

   2211ُؼخّ   12 ٍحؿغ حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

  644المادة 

ًَ ٖٓ كَٔ حُـ٤َ ػ٠ِ ط٤ِٔٔٚ ر٠خػش ٓغ كن حُو٤خٍ أٝ ُٞػيس ٝٛٞ 
حُيكغ ػٞهذ رخُلزْ كظ٠ ١ٞ٘٣ ػيّ ىكغ ػٜٔ٘خ أٝ ًخٕ ٣ؼَف أٗٚ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ 

ٓظش أَٜٗ ٝرـَحٓش كظ٠ ٓخثش ٤َُس اًح ُْ ٣َىٛخ أٝ ُْ ٣يكغ ػٜٔ٘خ رؼي 
 حٌٗحٍٙ.

   2211ُؼخّ   12 ٍحؿغ حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

  645 المادة

ًَ ٖٓ ٝكَ ُ٘لٔٚ ٓ٘خٓش أٝ ١ؼخٓخً أٝ َٗحرخً ك٢ ٓلَ ػخّ ٝٛٞ ١ٞ٘٣ ػيّ 
حُيكغ أٝ ٣ؼِْ أٗٚ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ إٔ ٣يكغ، ػٞهذ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ ٝرخُـَحٓش ٖٓ 

 هٔٔش ٝػَٕ٘ٝ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس.

  646المادة 

٣و٠٠ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ػ٠ِ ًَ ٖٓ حطوٌ رخُـٖ ٝحٓطش ٗوَ ر٣َش أٝ 
 ٕٝ إٔ ٣يكغ أؿَس حُط٣َن.رل٣َش أٝ ؿ٣ٞش ى

  647المادة 

ًَ ػوي هَٝ ٓخ٢ُ ُـخ٣ش ؿ٤َ طـخ٣ٍش ٣لَٝ ػ٠ِ حُٔٔظوَٝ كخثيس 
 ظخَٛس أٝ هل٤ش طظـخُٝ كي حُلخثيس حُوخ٤ٗٞٗش ٣ئُق ؿَّ حَُٔحرخس.

  648المادة 
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ًَ ٖٓ ٍحر٠ ٗوٜخً ٫ٓظـ٬ٍ ٤ٟن ًحص ٣يٙ ػٞهذ رـَحٓش ٣ٌٖٔ إٔ طزِؾ 
لزْ ػ٠ِ إٔ ٫ ٣ظـخُٝ حُٔ٘ش أٝ ربكيٟ ٜٗق ٍحّ حُٔخٍ حُٔوَٝ ٝرخُ

 ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ.

  649المادة 

ًَ ٖٓ ٍحر٠ ك٢ أهَ ٖٓ ػ٬ع ٓ٘ٞحص َٓط٤ٖ أٝ أًؼَ ٓي٣ٞٗخً ٝحكيحً أٝ 
ٓي٤ٗٞ٣ٖ ٓوظِل٤ٖ، ػٞهذ ُـ٣َٔش حػظ٤خى حَُٔحرخس رخُؼوٞرخص حُٔؼ٤٘ش ك٢ 

 حُٔخىس حُٔخروش.

  651المادة 

ٖ هَٝ ٝحكي رخَُر٠ اًح حٍطٌذ ك٢ أهَ إ ؿَّ حػظ٤خى حَُٔحرخس ٣ٔظ٘ظؾ ٓ
ٖٓ هْٔ ٓ٘ٞحص رؼي حُلٌْ رخكيٟ حُـ٘ق حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى 

 حُٔخروش.

  658المادة 

ـ ٣ؼخهذ رخُلزْ كظ٠ ٓظش أَٜٗ ٝرـَحٓش ٣ٌٖٔ إٔ طزِؾ ٍرغ ٍأّ  1
 حُٔخٍ حُٔوَٝ: 

 . أ ـ ًَ ٖٓ كظق ٓل٬ً ٬ُهَحٝ ُوخء ٍٖٛ ريٕٝ حًٕ ُٝٞ أؿَٟ ػويحً ٝحكيحً 
د ـ ًَ ٖٓ حٓظلَٜ ػ٠ِ حًٕ ٬ُهَحٝ ُوخء ٍٖٛ ُْٝ ٣ٔٔي ىكظَحً 
٣ظ٠ٖٔ ه٤ٔش حُٔزخُؾ حُٔوَٟش ٝحْٓ حُٔٔظوَٝ ٝٛلظٚ ٝٗٞع حَُٕٔٛٞ 

 ٝه٤ٔظٚ حُلو٤و٤ش. 

ـ ٫ ط١َٔ أكٌخّ ٌٛٙ حُٔخىس ػ٠ِ حُوَٝٝ ـ ُوخء ٍٖٛ ـ حُٔؼوٞى  2
 ُِٜٔلش حُظـخٍ ٧ؿَ ط٤َٜٔ حُؼ٤ِٔخص حُظـخ٣ٍش.

  652المادة 

ًَ ٖٓ أهيّ ػٖ ٓٞء ٤ٗش ػ٠ِ ٓلذ ٗي ريٕٝ ٓوخرَ ٓخرن ٝٓؼي 
ُِيكغ أٝ رٔوخرَ ؿ٤َ ًخف أٝ ػ٠ِ حٓظَؿخع ًَ حُٔوخرَ أٝ رؼ٠ٚ رؼي ٓلذ 
حُ٘ي أٝ ػ٠ِ حٛيحٍ ٓ٘غ ػٖ حُيكغ ُِٔٔلٞد ػ٤ِٚ ٣و٠٠ ػ٤ِٚ رخُؼوٞرش 

 . 641حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 

   2211ُؼخّ   12 ٍحؿغ حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

  653المادة 
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ـ ٖٓ أهيّ ػٖ ٓؼَكش ػ٠ِ كَٔ حُـ٤َ ػ٠ِ ط٤ِٔٔٚ ٌٗخً ريٕٝ ٓوخرَ  1
 ه٢٠ ػ٤ِٚ رؼوٞرش ح٣َُ٘ي ك٢ حُـَّ حًٌٍُٔٞ أػ٬ٙ. 

خص اًح حٓظلَٜ حُٔـَّ ػ٠ِ حُ٘ي ُظـط٤ش هَٝ ـ ط٠خػق ٌٛٙ حُؼوٞر 2
 رخَُر٠.

   2211ُؼخّ   12 ٍحؿغ حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

  654المادة 

ٗلؼخً ٓخ رخهظ٬كٚ أهزخٍحً أٝ  ـ ًَ ٖٓ حؿظِذ أٝ حٓظٞػي ُ٘لٔٚ أٝ ُـ٤َٙ 1
رظِل٤وٚ أًخ٣ًذ ُلَٔ ٗوٚ ػ٠ِ حُٔلَ أٝ ُظٞؿ٤ٚ ٓٔخكَ ا٠ُ رِي ؿ٤َ 
حُزِي ح١ٌُ ًخٕ ٣وٜي ا٤ُٚ ه٢٠ ػ٤ِٚ رخُؼوٞرش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 

641 . 

 ـ ٣ٝطزن ػ٠ِ حُؼوخد ٗلٔٚ ك٢ ٓلخُٝش حٍطٌخد ٌٛح حُـَّ. 2

  655المادة 

ػ٘ي حُو٠خء رخكيٟ حُـ٘ق حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئَٓ رَ٘٘ حُلٌْ 
أٝ ػ٘ي طٌَحٍ أ٣ش ؿ٣َٔش ٖٓ حُـَحثْ حُٔؼ٤٘ش ك٢ ٌٛح  641ٝ 642حُٔخىط٤ٖ 

 حُلَٜ.

  656المادة 

ًَ ٖٓ أهيّ هٜيحً ػ٠ِ ًظْ أٝ حهظ٬ّ أٝ حط٬ف أٝ ط٣ِٔن ٓ٘ي ٣ظ٠ٖٔ 
خُش أٝ طؼٜيحً أٝ حرَحء، أٝ ٢ٗء ٓ٘وٍٞ آهَ ِْٓ ا٤ُٚ ػ٠ِ ٝؿٚ حُٞى٣ؼش أٝ حًُٞ

ح٫ؿخُس أٝ ػ٠ِ ٓز٤َ حُؼخ٣ٍش أٝ حَُٖٛ، أٝ ٫ؿَحء ػَٔ ُوخء أؿَس أٝ ريٕٝ 
أؿَس ١َٗ إٔ ٣ؼ٤يٙ أٝ ٣ويٓٚ أٝ ٣ٔظؼِٔٚ ك٢ أَٓ ٓؼ٤ٖ ٣ؼخهذ رخُلزْ 
ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرـَحٓش طظَحٝف ر٤ٖ ٍرغ ه٤ٔش حَُىٝى ٝحُؼطَ ٝح٠ٍَُ 

 ٝر٤ٖ ٜٗلٜخ ػ٠ِ إٔ ٫ ط٘وٚ ػٖ ٓخثش ٤َُس.

  657المادة 

ًَ ٖٓ طَٜف رٔزِؾ ٖٓ حُٔخٍ أٝ رؤ٤ٗخء أهَٟ ٖٓ حُٔؼ٤ِخص ِٓٔض ا٤ُٚ 
ُؼَٔ ٓؼ٤ٖ ٝٛٞ ٣ؼِْ أٝ ًخٕ ٣ـذ إٔ ٣ؼِْ أٗٚ ٫ ٣ٌٔ٘ٚ حػخىس ٓؼِٜخ ُْٝ 
٣زَٟء ًٓظٚ ٍؿْ ح٫ٌٗحٍ، ٣ؼخهذ رخُلزْ كظ٠ ٓ٘ش ٝرخُـَحٓش كظ٠ ٍرغ 

 ٤َس.ه٤ٔش حَُىٝى ٝحُؼطَ ٝح٠ٍَُ ػ٠ِ إٔ ٫ ط٘وٚ حُـَحٓش ػٖ ٓخثش ُ

  658المادة 
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حُؼوٞرخص حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢  241ـ ط٘يى ٝكوخً ُٔ٘طٞم حُٔخىس  1
اًح حٍطٌذ حُـَّ أكي ح٧ٗوخٙ ح٣ًٌٍُٖٞٔ أىٗخٙ  651ٝ 656حُٔخىط٤ٖ 

 رخ٧ٓٞحٍ حُِٔٔٔش ا٤ُْٜ أٝ حُٔ٘خ١ أَٓٛخ رْٜ ْٝٛ: 

 أ ـ ٓي٣َ ٓئٓٔش ه٣َ٤ش ًَٝ ٗوٚ ٓٔئٍٝ ػٖ أٓٞحُٜخ. 
 ح٤ِٛ٧ش أٝ ٓٔؼِٚ.  د ـ ٢ٛٝ حُوخَٛ ٝكخهي

 ؽ ـ ٓ٘لٌ ح٤ُٛٞش أٝ ػوي حُِٝحؽ. 
 ى ـ ًَ ٓلخّ أٝ ًخطذ ػيٍ أٝ ٤ًَٝ أػٔخٍ ٓلٞٝ. 
 ٛـ ـ ًَ ٓٔظويّ أٝ هخىّ ٓؤؿٍٞ. 
ٝ ـ ًَ ٗوٚ ٓٔظ٘خد ٖٓ حُِٔطش ٫ىحٍس أٓٞحٍ طوٚ حُيُٝش أٝ ح٧كَحى أٝ 

 ُلَحٓظٜخ. 

َ ح١ٌُ حٍطٌذ ـ ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ٔ٘غ حُٔـَّ ٓ٘ؼخً رخطخً ػٖ ٓٔخٍٓش حُؼٔ 2
 رٔززٚ حُـَّ.

   2211ُؼخّ   12 ٍحؿغ حَُّٔٓٞ حُظ٣َ٘ؼ٢ ٍهْ 

  659المادة 

ـ ًَ ٖٓ حٓظِٔي أٝ حهظِْ أٝ ٍكٞ إٔ ٣َى أٝ ًظْ ُوطش أٝ أ١ ٢ٗء  1
ٓ٘وٍٞ ىهَ ك٢ ك٤خُطٚ ؿِطخً أٝ رٍٜٞس ١خٍثش أٝ روٞس هخَٛس، ٣ؼخهذ رخُلزْ 
كظ٠ ٓ٘ش ٝرـَحٓش كظ٠ ٍرغ ه٤ٔش حَُىٝى ٝحُؼطَ ٝح٠ٍَُ ػ٠ِ إٔ ٫ طوَ 

 حُـَحٓش ػٖ ٓخثش ٤َُس. 

ًِ٘حً رٔخ ٣ظؼِن رخ٤ُٜ٘ذ ـ ط١َٔ أكٌخّ ٌٛٙ حُٔخىس ػ٠ِ ٖٓ أٛخد  2
 حُؼخثي ُـ٤َٙ.

  661المادة 

ـ إ َٓطٌز٢ حُـَحثْ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلٍٜٞ حُٔخروش ٣و٠٠  1
ػ٤ِْٜ رخُؼوٞرش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ ٓول٠خً ٜٓ٘خ حُؼِؼخٕ اًح ًخٕ 
حُٔـ٠٘ ػ٤ِْٜ ٖٓ أُْٜٛٞ أٝ كَٝػْٜ أٝ أُٝحؿْٜ أٝ ٖٓ ١ًٝ ح٣٫ُٞش 

 ٤ش ػ٤ِْٜ ٣ٝؼلٕٞ ٖٓ حُؼوخد اًح أُحُٞح ح٠ٍَُ ح١ٌُ أكيػٞٙ. حَُ٘ػ٤ش أٝ حُلؼِ

ـ اًح ػخٝى حُٔـَّ ؿَٓٚ ه٬ٍ هْٔ ٓ٘ٞحص ه٢٠ رخُؼوٞرش حُٜٔ٘ٞٙ  2
 ػ٤ِٜخ ك٢ حُوخٕٗٞ ٓول٠خً ٜٓ٘خ حُؼِغ.

  668المادة 

ـ ٫ ط٬كن ا٫ ر٘خء ػ٠ِ ٌٟٗٞ حُل٣َن حُٔظ٠ٍَ ـ ٓخ ُْ ٣ٌٖ ٓـ٫ًٜٞ، أٝ  1
 631ٝ 636ٝ 662حٌُٟ٘ٞ َٓىٝىس ـ حُـ٘ق حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى طٌٖ 

ٝ644 ٝ656 ٝ651 ٝ651 . 
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ـ إ ؿ٢َٓ آخءس ح٫ثظٔخٕ ٝح٫هظ٬ّ حُٔؼخهذ ػ٤ِٜخ رٔٞؿذ حُٔخىط٤ٖ  2
٬٣كوخٕ ػلٞحً اًح ٍحكؤٜخ حكيٟ حُلخ٫ص حُٔ٘يىس حُٜٔ٘ٞٙ  651ٝ 656

 .651ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس 

  662المادة 

٠ُ حُٜ٘ق حُؼوٞرخص حُـ٘ل٤ش حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُٔٞحى حُظ٢ طئُق ـ طولٞ ا 1
حُلَٜ ح٧ٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ اًح ًخٕ ح٠ٍَُ حُ٘خطؾ ػٜ٘خ أٝ حُ٘لغ ح١ٌُ هٜي 
حُلخػَ حؿظ٬رٚ ٜٓ٘خ طخك٤ٜٖ أٝ اًح ًخٕ ح٠ٍَُ هي أ٣َُ ًِٚ هزَ اكخُش حُيػٟٞ 

 ا٠ُ حُٔلٌٔش. 

يػٟٞ ٌُٖٝ هزَ أ١ كٌْ ـ أٓخ اًح كَٜ حَُى أٝ أ٣َُ ح٠ٍَُ أػ٘خء حُ 2
 رخ٧ٓخّ ُٝٞ ؿ٤َ ٓزَّ ك٤ولٞ ٍرغ حُو٤ٔش.

  663المادة 

ًَ ٖٓ حٓظؼَٔ أٝ حهظ٠٘ ك٢ ٓوِٗٚ أٝ ىًخٗٚ أٝ ك٢ ػَرخص حُز٤غ أٝ ك٢ 
ؿ٤َٛخ ٖٓ ح٧ٓخًٖ حُٔؼيس ُِظـخٍس ػ٤خٍحص أٝ ٌٓخ٤٣َ أٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ ػيى حُُٕٞ 

حُوخٕٗٞ أٝ ؿ٤َ ٓٞٓٞٓش أٝ ح٤ٌَُ طوظِق ػٖ حُؼ٤خٍحص ٝحٌُٔخ٤٣َ حُٔؼ٤٘ش ك٢ 
٣ؼخهذ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ ٝرخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس أٝ 

 ربكيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ.

  664المادة 

ًَ ٖٓ حهظ٠٘ ك٢ ح٧ٓخًٖ حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ ػ٤خٍحص أٝ ٌٓخ٤٣َ أٝ ػيى ُٕٝ أٝ 
٤ًَ ٓـ٘ٞٗش أٝ ؿ٤َ ٠ٓز١ٞش. ٣ؼخهذ رخُلزْ ػ٬ػش أَٜٗ ػ٠ِ ح٧ًؼَ 

 حٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ ٓخثظ٢ ٤َُس.ٝرـَ

  665المادة 

ًَ ٖٓ أهيّ رخٓظؼٔخُٚ ػٖ ٓؼَكش ػ٤خٍحص أٝ ٌٓخ٤٣َ أٝ ػيى ُٕٝ أٝ ٤ًَ 
ٓـ٘ٞٗش أٝ ؿ٤َ ٠ٓز١ٞش، ػ٠ِ ؿٖ حُؼخهي ك٢ ٤ًٔش ح٢ُ٘ء حُِْٔٔ، 
٣ؼخهذ رخُلزْ ٓغ حُ٘ـَ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش 

 ا٠ُ ػ٬ػٔخثش ٤َُس.

  666المادة 

ًَ ؿٖ آهَ ٓٞحء ك٢ ٤ًٔش ح٢ُ٘ء حُِْٔٔ أٝ ٓخ٤ٛظٚ اًح ًخٗض ٌٛٙ 
حُٔخ٤ٛش ٢ٛ حُٔزذ حُيحكغ ُِٜلوش، ٣ؼخهذ رخُلزْ ٓغ حُ٘ـَ ٖٓ ػ٬ػش 
أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ٤َُس ا٠ُ ٓخثظ٤ٖ ٝه٤ٖٔٔ ٤َُس، أٝ 

 ربكيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ.



  667المادة 

حُؼ٤خٍحص ٝحٌُٔخ٤٣َ ٝػيى حُُٕٞ ٝح٤ٌَُ  11طٜخىٍ ٝكوخً ٧كٌخّ حُٔخىس حُـ 
 حُٔـ٘ٞٗش أٝ حُظ٢ طوظِق ػٖ حُؼ٤خٍحص ٝحٌُٔخ٤٣َ حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُوخٕٗٞ.

  668المادة 

ًَ ٖٓ ؿٖ حُؼخهي، ٓٞحء ك٢ ١ز٤ؼش حُز٠خػش أٝ ٛلخطٜخ حُـ٣َٛٞش أٝ 
ط٤ًَزٜخ أٝ ح٤ٌُٔش حُظ٢ طلظ٣ٜٞخ ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُٔل٤يس، أٝ ك٢ ٗٞػٜخ أٝ 

٣ٌٕٞ طؼ٤٤ٖ حُ٘ٞع ٝحُٜٔيٍ ٓؼظزَحً رٔٞؿذ ح٫طلخم أٝ حُؼخىحص  ٜٓيٍٛخ ػ٘يٓخ
 حُٔزذ حَُث٢ٔ٤ ُِز٤غ. 

٣ؼخهذ رخُلزْ ٓغ حُ٘ـَ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ 
 ٓخثظ٤ٖ ٝه٤ٖٔٔ ٤َُس أٝ رخكيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ.

  669المادة 

 طَكغ ػوٞرش حُلزْ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ اًح حٍطٌذ حُـَّ: 

رٞٓخثَ ط٢َٓ ا٠ُ حكٔخى ػ٤ِٔخص حُظل٤َِ أٝ حُظ٤ًَذ  آخ ريٓخثْ أٝ
ٝح٤ٌَُ، أٝ ا٠ُ طـ٤٤َ روٜي حُـٖ ك٢ ط٤ًَذ حُز٠خػش أٝ ُٜٝٗخ أٝ كـٜٔخ 
 كظ٠ هزَ اؿَحء ٌٛٙ حُؼ٤ِٔخص. 

 ٝآخ رز٤خٗخص ٓـ٘ٞٗش ط٢َٓ ا٠ُ ح٫ه٘خع رٞؿٞى ػ٤ِٔش ٓخروش ٛل٤لش.

  671المادة 

ِش ك٣َش حُِٔح٣يس ٝح٫ُظِحٓخص ًَ ٖٓ أهيّ أػ٘خء ِٓح٣يس ػ٤ِ٘ش ػ٠ِ ػَه
ًُٝي رخُظٜي٣ي أٝ رخُؼ٘ق أٝ رخ٧ًخ٣ًذ، أٝ ػ٠ِ حهٜخء حُٔظِح٣ي٣ٖ ٝحُِٔظ٤ِٖٓ 
رٜزخص أٝ ٝػٞى، ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓظش أَٜٗ ٝرـَحٓش ٖٓ ٓخثش 

 ا٠ُ هٔٔٔخثش ٤َُس.

  678المادة 

٣ؼخهذ رخُلزْ ٓغ حُ٘ـَ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش ٖٓ 
هٔٔٔخثش ا٠ُ ػ٬ػش آ٫ف ٤َُس ًَ ٖٓ طَٞٛ رخُـٖ َُكغ أٝ طول٤ٞ أٓؼخٍ 
حُز٠خثغ أٝ ح٧ْٜٓ حُظـخ٣ٍش حُؼخٓش أٝ حُوخٛش حُٔظيحُٝش ك٢ حُزٍٞٛش ٫ٝ 

 ٤ٓٔخ: 

 رخًحػش ٝهخثغ ٓوظِلش أٝ حىػخءحص ًخًرش. 
 غ أٝ حَُ٘حء هٜي رِزِش ح٧ٓؼخٍ. أٝ رظوي٣ْ ػَٝٝ ُِز٤



أٝ رخ٫هيحّ ػ٠ِ أ١ ػَٔ ٖٓ ٗؤٗٚ حكٔخى هخػيس حُؼَٝ ٝحُطِذ ك٢ 
 حُٔٞم.

  672المادة 

 ط٠خػق حُؼوٞرش اًح كَٜ حٍطلخع ح٧ٓؼخٍ أٝ ٛز١ٜٞخ: 

أ ـ ػ٠ِ حُلزٞد ٝحُطل٤ٖ ٝحٌَُٔ ٝح٣ُِض ٝحُِلّٞ أٝ حٌُرخثق أٝ ؿ٤َ ًُي 
 ٖٓ حُٔٞحى حُـٌحث٤ش. 

 ٠ِ ٓٞحى هخٍؿش ػٖ كَكش حُٔـَّ. د ـ أٝ ػ
 ؽ ـ أٝ ٖٓ ؿٔخػش ٓئُلش ٖٓ ػ٬ػش أٗوخٙ أٝ أًؼَ.

  673المادة 

٣ظ٘خٍٝ حُؼوخد حَُ٘ٝع ك٢ حٍطٌخد حُـَحثْ حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔٞحى حُـ 
 ٝٓخ ٤ِ٣ٜخ. 665

  674المادة 

ـ طؤَٓ حُٔلٌٔش ػ٘ي حُلٌْ ػ٠ِ ٌٍَٓ ك٢ حكيٟ حُـَحثْ حًٌٍُٔٞس ك٢  1
 َٜ رظؼ٤ِن حُلٌْ أٝ َٗ٘ٙ. ٌٛح حُل

ـ ٣ٝٔظٞؿذ حُظٌَحٍ ػيح ًُي حُلَٓخٕ ٖٓ ٓٔخٍٓش حُٜٔ٘ش أٝ حُؼَٔ ُٝٞ  2
 ُْ طٌٖ ٓٔخٍٓظٜخ ٓؼِوش ػ٠ِ ٤َٗ ٜٗخىس أٝ إً ٖٓ حُِٔطش. 

ـ ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ئَٓ رخُظؼ٤ِن ٝحَُ٘٘ ُٝٞ كٌْ ػ٠ِ حُلخػَ َُِٔس ح٠ُٝ٧  3
 اًح حٓظٞؿذ ًُي هطٍٞس حُلؼَ.

  675المادة 

ظزَ ٓلِٔخً ٓلظخ٫ً ٣ٝؼخهذ رخ٧ٗـخٍ حُ٘خهش حُٔئهظش كظ٠ ٓزغ ٓ٘ٞحص ٣ؼ
ًَ طخؿَ ٓلِْ أهل٠ ىكخطَٙ ٝحهظِْ أٝ ريى هٔٔخً ٖٓ ٓخُٚ أٝ حػظَف 
ٓٞحٟؼش ري٣ٕٞ ؿ٤َ ٓظٞؿزش ػ٤ِٚ ٓٞحء ك٢ ىكخطَ أٝ ٌٛٞى ٤ٍٔٓش أٝ ػخى٣ش 

 أٝ رٔٞحُٗظٚ.

  676المادة 

َٜ ا٠ُ ٓ٘ش ًَ طخؿَ ٓظٞهق ٣ؼظزَ ٓلِٔخً ٓوَٜحً ٣ٝؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ٗ
 ػٖ حُيكغ: 

أ ـ اًح ًخٕ هي حٓظِٜي ٓزخُؾ رخٛظش ٓٞحء ك٢ ػ٤ِٔخص حُلع أٝ ٠ٓخٍرخص 
 ٤ٔٛٝش ػ٠ِ حُ٘وي أٝ حُز٠خػش. 



د ـ اًح أهيّ رؼي حُظٞهق ػٖ حُيكغ ٝك٢ ٓز٤َ طؤه٤َ ح٫ك٬ّ ػ٠ِ َٗحء 
ٓ٘يحص أٝ  ر٠خثغ ٤ُز٤ؼٜخ رؤهَ ٖٓ ػٜٔ٘خ أٝ ػوي ُِـخ٣ش ٗلٜٔخ هَٟٝخً أٝ كٍٞ

 طَٞٓ رطَم أهَٟ ٓز٤يس ُِلٍٜٞ ػ٠ِ حُٔخٍ. 

 ؽ ـ اًح أهيّ رؼي حُظٞهق ػٖ حُيكغ ػ٠ِ ح٣لخء ىحثٖ حَٟحٍحً رٌظِش حُيحث٤ٖ٘. 

 ى ـ اًح ٝؿيص ٗلوخطٚ حُ٘و٤ٜش أٝ ٗلوخص ر٤ظٚ ُحثيس ػٖ حُلي.

  677المادة 

 ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؼظزَ ٓلِٔخً ٓوَٜحً ٣ٝؼخهذ رخُلزْ حُٔلَٝٝ أػ٬ٙ ًَ طخؿَ
 ٓلِْ: 

أ ـ اًح ػوي ُِٜٔلش حُـ٤َ ريٕٝ ػٞٝ طؼٜيحص ؿ٤ٔٔش رخُ٘ٔزش ُٟٞؼ٤ظٚ 
 ػ٘يٓخ طؼٜي رٜخ. 

 د ـ اًح ُْ ٣ظو٤ي رخُوٞحػي حُٔظؼِوش رظ٘ظ٤ْ ٓـَ حُظـخٍس. 

ؽ ـ اًح ُْ ٣ويّ ك٢ ه٬ٍ ػ٣َٖ٘ ٣ٞٓخً ٖٓ طٞهلٚ ػٖ حُيكغ حُظ٣َٜق 
ًخٕ ٌٛح حُظ٣َٜق ٫  ح٬ُُّ رٔوظ٠٠ هخٕٗٞ حُظـخٍس ا٠ُ هِْ حُٔلٌٔش أٝ اًح

 ٣ظ٠ٖٔ أٓٔخء ؿ٤ٔغ حًَُ٘خء حُٔظ٠خ٤ٖ٘ٓ. 

ى ـ اًح ُْ ٣ٔٔي ىكخطَ طـخ٣ٍش أٝ ُْ ٣٘ظْ حُـَىس رخ٠ُز٢ أٝ اًح ًخٗض 
ىكخطَٙ أٝ ؿَىطٚ ٗخهٜش أٝ ؿ٤َ أ٤ُٞٛش أٝ ٫ طز٤ٖ كو٤وش ٓخ ُٚ ٝٓخ ػ٤ِٚ ُْٝ 

 ٣ٌٖ ٓغ ًُي ػٔش ؿٖ. 

 ِٜق حُٔخرن.ٛـ ـ اًح طٌٍَ حك٬ٓٚ ُْٝ ٣ظْ ١َٝٗ ػوي حُ

  678المادة 

ػ٘ي اك٬ّ ًَٗش طـخ٣ٍش ٣ؼخهذ حُؼوخد حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٚ ك٢ حُٔخىس حُـ 
ػيح حًَُ٘خء ك٢ ًَٗخص حٌٌُُٞظ٤ق ٝحًَُ٘خء حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ًَٗخص  615

 ح٠ُٔخٍرش. 

 أ ـ حًَُ٘خء ح٠ُٔخٍرٕٞ ح٣ٌُٖ حػظخىٝح حُظيهَ ك٢ أػٔخٍ حًَُ٘ش. 
 ًَٗش ح٠ُٔخٍرش رخ٧ْٜٓ ًَٝٗخص حُٔٔئ٤ُٝش حُٔليىس. د ـ ٓي٣َٝ 

ؽ ـ حُٔي٣َٕٝ ٝأػ٠خء ٓـِْ ح٫ىحٍس ٝح٬ًُٞء حُٔلٟٕٞٞ ٝأػ٠خء ٓـخُْ 
حَُٔحهزش ٝٓلٟٞٞ حُٔلخٓزش ٝٓٞظلٞ حًَُ٘خص حًٌٍُٔٞس ًَٝٗخء 

 حُٔٔخٛٔش. 



اًح أهيٓٞح ر٘لْٜٔ ػ٠ِ حٍطٌخد ػَٔ ٖٓ أػٔخٍ ح٩ك٬ّ ح٫كظ٤خ٢ُ أٝ 
ٞح حٍطٌخرٚ ػٖ هٜي ْٜٓ٘ أٝ اًح َٗ٘ٝح ر٤خٗخص أٝ ٓٞحُٗخص ؿ٤َ ِٜٓٞح أٝ أطخك

 كو٤و٤ش أٝ ُٝػٞح أٜٗزش ٤ٔٛٝش.

  679المادة 

ـ اًح أكِٔض ًَٗش طـخ٣ٍش ٣ؼخهذ رؼوٞرش ح٫ك٬ّ حُظو١َ٤ٜ ًَ ٖٓ  1
أهيّ ٖٓ ح٧ٗوخٙ ح٣ًٌٍُٖٞٔ أػ٬ٙ ك٢ حىحٍس حًَُ٘ش أٝ حُؼَٔ ُِٜٔلظٜخ 

)كوَحطٜخ  616ٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس حُـ ػ٠ِ حٍطٌخد ؿَّ ٖٓ حُـَحثْ حُ
 ح٠ُٝ٧ ٝحُؼخ٤ٗش ٝحُؼخُؼش(. 

ـ ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣٘خٍ ٌٛح حُ٘وٚ حُؼوخد ٗلٔٚ اًح أهيّ ك٢ اىحٍس حًَُ٘ش  2
أٝ حُؼَٔ ُِٜٔلظٜخ ػ٠ِ حٍطٌخد ؿَّ ٖٓ حُـَحثْ حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔخىس حُـ 

 )كوَحطٜخ ح٠ُٝ٧ كظ٠ حَُحرؼش(. 611

  681المادة 

 611ٝ 611ًَش حُظـخ٣ٍش ك٢ حُلخ٫ص حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُٔخىط٤ٖ طٔظٜيف حُ٘
ٖٓ حُؼوٞرخص ٝحُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش ه٬  212ٝ 221ٓخ ٜٗض ػ٤ِٚ حُٔخىطخٕ حُـ 

 حُـَحٓش.

  688المادة 

 ٣ٔظلن ػوٞرش ح٫ك٬ّ ح٫كظ٤خ٢ُ: 

أ ـ ٖٓ أهيّ ُِٜٔلش حُٔلِْ ػ٠ِ حهظ٬ّ أٝ حهلخء، أٝ ًظْ أٓٞحُٚ ًِٜخ 
 خرظش ٜٓ٘خ ٝحُٔ٘وُٞش. أٝ رؼ٠ٜخ حُؼ

د ـ ٖٓ طويّ حكظ٤خ٫ً رخٓٔٚ أٝ رخْٓ ٓٔظؼخٍ ُظؼز٤ض ى٣ٕٞ ٤ٔٛٝش ك٢ 
 ١خرن ح٫ك٬ّ. 
ؽ ـ ٖٓ حٍطٌذ ٝٛٞ ٣ظؼخ٠١ حُظـخٍس رخْٓ ٢ٔٛٝ ؿ٣َٔش ح٫ك٬ّ 

 ح٫كظ٤خ٢ُ. 

ٌٛح روطغ حُ٘ظَ ػٖ حُٔٔئ٤ُٝش حُٔظَطزش ٖٓ ؿَحء أػٔخٍ حُظل٣َٞ أٝ 
 حُظيهَ حُلَػ٢.

  682المادة 

إ حُيحثٖ ح١ٌُ ٣٘ظ١َ ُ٘لٔٚ ٓٞحء ٓغ حُٔلِْ أٝ ٓغ أ١ ٗوٚ آهَ 
ٗلؼخً هخٛخً رٔزذ حٗظَحًٚ ك٢ حهظَحع أٍرخد حُي٣ٕٞ أٝ ٣ـ١َ حطلخهخً ه٤ٜٛٞخً 
٤ُٔظـِذ ٗلؼخً ُِٜٔلظٚ ٖٓ أٓٞحٍ حُٔلِْ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٓغ حُ٘ـَ 



ػوٞرش ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓ٘ش ٝرـَحٓش ٫ طظـخُٝ حُؼ٬ػٔخثش ٤َُس ٣ٌٖٝٔ إٔ طَكغ 
 حُلزْ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ اًح ًخٕ حُيحثٖ ٓ٘ي٣ي حُطخرن.

  683المادة 

إ ُٝؽ حُٔلِْ ٝكَٝػٚ ٝأُٛٞٚ ٝأٜٛخٍٙ ٖٓ حُيٍؿخص ٗلٜٔخ ح٣ٌُٖ 
٣وظِٕٔٞ أٝ ٣َٔهٕٞ أٝ ٣ولٕٞ ٓ٘يحص طوٚ حُطخرن ىٕٝ إٔ ٣ٌٞٗٞح ػ٠ِ 
حطلخم ٓغ حُٔلِْ أٝ ٣ظيهِٞح طيه٬ً كَػ٤خً ٣ؼخهزٕٞ رؼوٞرش حَُٔهش 

 .634ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس حُٜٔ٘ٞٙ 

  684المادة 

ـ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئَٓ رظؼ٤ِن حُوَحٍ َٝٗ٘ٙ ٖٓ أؿَ حكيٟ حُـَحثْ حُٜٔ٘ٞٙ  1
 ػ٤ِٜخ ك٢ ٌٛح حُلَٜ. 

ـ ٖٓ كٌْ ػ٤ِٚ رخ٫ك٬ّ ح٫كظ٤خ٢ُ ٖٝٓ كٌْ ػ٤ِٚ طٌَحٍحً رخ٫ك٬ّ  2
حُظو١َ٤ٜ ٣ٔظٜيف حُٔ٘غ حُٔئهض أٝ حُٔئري ٖٓ ٓٔخٍٓش حُظـخٍس أٝ حُو٤خّ 

ك٢ كوَط٤ٜخ حُؼخ٤ٗش  611ًَش رخكيٟ حُٞظخثق حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُٔخىس حُـ ك٢ ٗ
 ٝحُؼخُؼش.

  685المادة 

إ حُٔي٣ٖ ح١ٌُ ٣وّٞ روٜي اٟخػش كوٞم حُيحث٤ٖ٘ أٝ ٓ٘غ حُظ٘ل٤ٌ ك٢ 
 أٓٞحُٚ حُٔ٘وُٞش أٝ حُؼخرظش ػ٠ِ حٗوخٙ أٓٞحُٚ رؤ١ ٌَٗ ًخٕ ٝ ٤ٓ٫ٔخ: 

ٞى ٓٞؿذ أٝ رخ٣لخثٚ ًِٚ أٝ رؼ٠ٚ رظٞه٤غ ٓ٘يحص ٤ٔٛٝش أٝ رخ٫هَحٍ ًٌرخً رٞؿ
 أٝ رٌظْ رؼٞ أٓٞحُٚ أٝ ط٣َٜزٜخ. 
 أٝ رز٤غ رؼٞ أٓٞحُٚ أٝ حط٬كٜخ أٝ طؼ٤٤ٜ٘خ. 
٣ؼخهذ رخُلزْ ٓغ حُ٘ـَ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓظش أَٜٗ ٝرـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ 

 ػ٬ػٔخثش ٤َُس.

  686المادة 

ف اًح حٍطٌزض حُـ٣َٔش رخْٓ ًَٗش أٝ ُلٔخرٜخ كبٕ ٌٛٙ حًَُ٘ش طٔظٜي
 212ٝ 221حُؼوٞرخص ٝحُظيحر٤َ ح٫كظَح٣ُش ػ٠ِ ٓخ ٛٞ ٓؼ٤ٖ ك٢ حُٔخىط٤ٖ حُـ 
، ٖٓ  611روطغ حُ٘ظَ ػٖ حُؼوٞرخص حُظ٢ ٣ٔظلوٜخ. ٝكوخً ٧كٌخّ حُٔخىس 

ًًَ ك٤ٜخ ٖٓ ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ ٣ٔخٕٛٔٞ ك٢ حُلؼَ أٝ ٣ِٜٕٔٞ أٝ ٣ظ٤لٕٞ 
 حٍطٌخرٚ ػٖ هٜي ْٜٓ٘.

  687المادة 



طؼظزَ ػ٬ٓخص كخٍهش ُِٜ٘خػش أٝ حُظـخٍس رخُٔؼ٠٘ حُٔوٜٞى ك٢ ٌٛح حُلَٜ 
ح٧ٓٔخء حٌُٔظٞرش ػ٠ِ ٌَٗ ٤ٔ٣ِٛخ ػٖ ؿ٤َٛخ، ٝح٧ُوخد ٝحَُُٓٞ ٝح٧هظخّ 
ٝحُيٓـخص، ٝحُلَٝف ٝحُٔٔخص، ٝحَُّٓٞ حُزخٍُس، ٝحُظ٣َٜٞحص ٝح٧ٍهخّ، 

أٝ  ٝرخ٫ؿٔخٍ ًَ حٗخٍس ط٢َٓ ـ ك٢ ِٜٓلش حُٔٔظِٜي ٝٛخكذ حُٔؼَٔ
حُظخؿَ ـ ا٠ُ حظٜخٍ ٓخ٤ٛش ر٠خػش ٓخ ٜٝٓيٍٛخ أٝ ٓخ٤ٛش ٓلٍٜٞ ٛ٘خػ٢ أٝ 
طـخ١ٍ، أٝ ٍُحػ٢، أٝ ٓلخ٤َٛ حُـخرخص ٝحُٔ٘خؿْ، اًح ٓـِض ٌٛٙ حُؼ٬ٓخص 

 َٝٗ٘ص ٝكخهخً ُِوٞح٤ٖٗ حَُٔػ٤ش ح٫ؿَحء.

  688المادة 

 ًَ ٖٓ أهيّ ػٖ ٓؼَكش: 

خ أُلخظخً أهَٟ ٓؼَ ػ٠ِ طو٤ِي ػ٬ٓش كخٍهش طوٚ حُـ٤َ ُٝٞ أٟخف ا٤ُٜ
 ط٘ز٤ٚ، أٝ ٓ٘زٚ، أٝ ٛ٘ق، أٝ ٗٞع، أٝ ٝٛلش. 
أٝ ػ٠ِ ٟٝغ ػ٬ٓش طوٚ ؿ٤َٙ أٝ ػ٬ٓش ٓوِيس ػ٠ِ ٓل٫ٜٞطٚ أٝ ِٓؼٚ 

 حُظـخ٣ٍش. 
 أٝ ػ٠ِ ر٤غ ٓلٍٜٞ ػ٬ٓش ٓـظٜزش أٝ ٓوِيس أٝ ػَٟش ُِز٤غ. 

٣ؼخهذ رخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ هٔٔٔخثش ٤َُس ٝرخُلزْ ٓغ حُ٘ـَ ٖٓ 
َٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص أٝ رخؿيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ إ ًخٕ ػِٔٚ ٖٓ ػ٬ػش أ

 ٗؤٗٚ إٔ ٣ـٖ حُٔ٘ظ١َ.

  689المادة 

 ًَ ٖٓ ٗزٚ ػ٬ٓش رـ٤َٛخ ر٤٘ش حُـٖ، ىٕٝ إٔ ٣وِيٛخ. 

ًَٝ ٖٓ حٓظؼَٔ ٓؼَ ٌٛٙ حُؼ٬ٓش أٝ رخع أٝ ػَٝ ُِز٤غ ٓل٫ًٜٞ ٟٝؼٜخ 
 ػ٤ِٚ. 

٤َس ٝرخُلزْ ٓغ حُ٘ـَ ٣ؼخهذ رخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ ٓخثظ٤ٖ ٝه٤ٖٔٔ ُ
ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ أٝ رخكيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ إ ًخٕ ػِٔٚ ٖٓ ٗؤٗٚ 

 إٔ ٣ـٖ حُٔ٘ظ١َ.

  691المادة 

إ ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ ٣ز٤ؼٕٞ أٝ ٣ؼَٟٕٞ ُِز٤غ أٝ ح٣ٌُٖ ٣ٔظؼِٕٔٞ ػ٬ٓش 
ٓوِيس، أٝ ٓ٘زٜش ر٤٘ش حُـٖ ٣ٌْٜٔ٘ ىٕٝ ٓٞحْٛ إٔ ٣ظٌٍػٞح رلـش 

اًح ًخٗٞح ُْ ٣َطٌزٞح حُلؼَ رخ٫طلخم ٓغ ٖٓ هِيٛخ أٝ  ؿِْٜٜ طٔـ٤َ حُؼ٬ٓش
 ٗزٜٜخ.

  698المادة 



ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٍٛٞس  611ـ ٣و٠٠ رخُؼوٞرش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس  1
ػ٠ِ حُؼ٬ٓش أٝ ٓٔش ٤٘١ٝش أٝ أؿ٘ز٤ش أٝ ًِٔخص أٝ ٍٛٞحً أٝ ٓٔخص أٝ ٍُٓٞحً 

 ٓؼ٤َس َُِأ١ حُؼخّ أٝ ٓوخُلش ُِ٘ظخّ حُؼخّ أٝ ح٥ىحد. 

ـ ٣ٌٖٝٔ حُوخ٢ٟ إٔ ٣ؤَٓ رٜٔخىٍس حُؼ٬ٓش رخ٫ٓظ٘خى ا٠ُ حُٔخىس حُؼخٓ٘ش  2
 ٝحُظٔؼ٤ٖ ُٝٞ ُْ طوظَٕ ح٬ُٔكوش رلٌْ.

  692المادة 

 ٣و٠٠ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ػ٠ِ: 

ًَ ٖٓ ُْ ٠٣غ ػ٠ِ ٓل٫ٜٞطٚ حُؼ٬ٓش حُلخٍهش حُٞحؿذ ٟٝؼٜخ رٔوظ٠٠ 
 حُوخٕٗٞ ٝح٧ٗظٔش. 

٫ًٜٞ ٫ ٣لَٔ حُؼ٬ٓش حُلخٍهش حُٞحؿذ أٝ ًَ ٖٓ رخع أٝ ػَٝ ُِز٤غ ٓل
ٟٝؼٜخ ػ٤ِٚ، ٝطؤَٓ حُٔلٌٔش رٟٞغ حُؼ٬ٓش حًٌٍُٔٞس ط٘ل٤ٌحً ٧كٌخّ حُٔخىس 

 .132حُـ 

  693المادة 

ًَ ٖٓ ٣ِلن ػٖ ٓؼَكش ٍَٟحً رلوٞم ٓٔظٔيس ٖٓ ٜٗخىس حهظَحع 
أػط٤ض َٝٗ٘ص ٝكخهخً ُِوٞح٤ٖٗ حَُٔػ٤ش ح٫ؿَحء، ٣ؼخهذ رخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش 

 هٔٔٔخثش ٤َُس.ا٠ُ 

  694المادة 

إ ٖٓ ٓخػي رؤ٣ش ٛلش ًخٗض ٛخكذ حُٜ٘خىس ٝأهيّ أػ٘خء ٓٔخػيطٚ أٝ 
رؼيٛخ ًلخػَ أ٢ِٛ أٝ ًٔلَٝ أٝ ٓظيهَ ػ٠ِ حٍطٌخد حُـ٣َٔش حُٜٔ٘ٞٙ 
ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس حُٔخروش، ٣ؼخهذ رخُلزْ ٓغ حُ٘ـَ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ 

أُق ٤َُس أٝ رخكيٟ ٛخط٤ٖ  ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثظ٤ٖ ٝه٤ٖٔٔ ا٠ُ
 حُؼوٞرظ٤ٖ.

  695المادة 

 ـ ٫ ٣ٌٖٔ حُٔوِي ٝٓلَٟٚ ًَٝٗخءٙ إٔ ٣ظٌٍػٞح رلـش ؿِْٜٜ حُٜ٘خىس.  1

ـ أٓخ ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ ٣َطٌزٕٞ ؿ٣َٔش حُز٤غ أٝ حُؼَٝ ُِز٤غ أٝ حهلخء  2
حُٔل٫ٜٞص حُٔوِيس أٝ حٓظؼٔخُٜخ ك٤ٌْٜٔ٘ إٔ ٣ظٌٍػٞح رـِطْٜ ٝكخهخً 

 .223خٓش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس حُـ ُِوخػيس حُؼ

  696المادة 



ًَ ٖٓ ٣ِلن ػٖ ٓؼَكش ٍَٟحً ك٢ ٍّٓٞ ٝٗٔخًؽ ٛ٘خػ٤ش ٓٔـِش 
ٍٝٓ٘٘ٞس كٔذ ح٧ٍٛٞ ٠ٓٔٞٗش رخُوٞح٤ٖٗ حَُٔػ٤ش ح٫ؿَحء. ٣ؼخهذ رخُـَحٓش 

 ٖٓ ٓخثش ا٠ُ ٓخثظ٤ٖ ٝه٤ٖٔٔ ٤َُس.

  697المادة 

اًح ًخٕ حُٔـَّ ٓٔخػيحً أٝ ٓخػي ك٢ حُٔخ٢ٟ رؤ٣ش ٛلش ًخٗض حُ٘وٚ 
حُٔظ٠ٍَ، ػٞهذ ػ٬ٝس ػ٠ِ حُـَحٓش رخُلزْ ٓغ حُظ٘ـ٤َ ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ 

 ٓظش أَٜٗ.

  698المادة 

 ٣ؼل٠ ٖٓ حُؼوٞرش ًَ ٖٓ أػزض ؿِٜٚ حُظٔـ٤َ.

  699المادة 

ُ٘ٔخًؽ حُٜ٘خػ٤ش اًح ًخٗض حُؼ٬ٓش حُلخٍهش أٝ ٜٗخىس ح٫هظَحع أٝ حَُّٓٞ ٝح
حُٔٔـِش ٝكوخً ٨ٍُٛٞ ُْ طَ٘٘ ٝهض حٍطٌخد حُلؼَ ٣ٔظلن حُلخػَ 

 حُؼوٞرش ك٤ٔخ ُٞ ػزض أٗٚ ػِْ أٝ ًخٕ ػخُٔخً رخُظٔـ٤َ.

  711المادة 

ـ ًَ ٖٓ أهيّ رٞٓخثَ حُـٖ أٝ ح٫ىػخءحص حٌُخًرش أٝ رخُظ٤ِٔق ػٖ ٓٞء  1
طل٣َٞ ُرخثٖ حُـ٤َ ا٤ُٚ، ٣ؼخهذ ر٘خء ػ٠ِ ٌٟٗٞ حُٔظ٠ٍَ رخُـَحٓش هٜي ػ٠ِ 

 ٖٓ ٓخثش ا٠ُ هٔٔٔخثش ٤َُس. 

 ـ ٣ظ٘خٍٝ حُؼوخد حَُ٘ٝع ك٢ حٍطٌخد ٌٛٙ حُـ٣َٔش. 2

  718المادة 

 ٣٘ؼض رخُؼ٘ٞحٕ حُظـخ١ٍ: 

آ ـ ًَ حْٓ طخؿَ أٝ ٛخكذ ٜٓ٘غ أٝ ِٓحٍع أٝ ٓٔظؼَٔ اًح ُْ ٣ٌٖ هي أٛزق 
 ُٞك٤ي ُِٔلٍٜٞ. حُِوذ ح١ٍَٝ٠ُ ٝح

 د ـ ًَ ػ٘ٞحٕ طـخ١ٍ ٤ُْ ُٚ ١خرغ ٗٞػ٢. 
ؽ ـ ح٫ْٓ حُٔٔظؼخٍ ح١ٌُ ٣ظ٠ٌ٘ رٚ حُظخؿَ أٝ ٛخكذ حُٜٔ٘غ أٝ حُِٔحٍع أٝ 

 حُٔٔظؼَٔ. 
ى ـ ح٫ْٓ ح٤ُِٔٔ ح١ٌُ حػظ٘وٚ ك٣َن ٖٓ حُ٘خّ ٖٓٔ ًًَ أػ٬ٙ ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ 

 ٣ئُق ٤ٛجش ًحص ٤ًخٕ هخ٢ٗٞٗ.

  712المادة 



ًَ ٖٓ حؿظٜذ  611ٞرش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس ـ ٣ٔظلن حُؼو 1
 حْٓ حُـ٤َ حُظـخ١ٍ. 

حٓخ رٟٞؼٚ أٝ حظٜخٍٙ رؤ١ ٌَٗ ًخٕ ػ٠ِ حُٔل٫ٜٞص حُطز٤ؼ٤ش أٝ 
 حُٜٔ٘ٞػش أٝ طٞحرؼٜخ أٝ ػ٠ِ حُـ٬كخص أٝ حُ٘خٍحص. 

 أٝ رخًحػظٚ ك٢ ٍٓ٘٘ٞحص أٝ حػ٬ٗخص أٝ كٞحط٤َ أٝ ٍٓخثَ أٝ ٓخ ٗخًِٜخ. 

خّ ٝإ ًخٕ ح٫ْٓ حُٔـظٜذ ٓلَكخً ُٝٞ ه٬٤ًِ أٝ ٓوَٝٗخً ـ ططزن ٌٛٙ ح٧كٌ 2
ر٤ٌ٘ش ؿ٤َ ٤ً٘ش ٛخكزٚ أٝ رؤ٣ش ػزخٍس أهَٟ طزو٠ كَٝف ح٫ْٓ ح٤ُِٔٔس 

 ٝطلَٔ ػ٠ِ ح٫ُظزخّ. 

 ـ ٣ظ٘خٍٝ حُؼوخد حَُ٘ٝع ك٢ حٍطٌخد ٌٛٙ حُـ٣َٔش. 3

  713المادة 

 ٣لظَٝ كظ٠ ػزٞص حُؼٌْ ٓٞء ح٤ُ٘ش ك٢ حؿظٜخد ح٫ْٓ حُظـخ١ٍ.

  714المادة 

٣ؼخهذ رخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ ٓخثظ٤ٖ ٝه٤ٖٔٔ ٤َُس ٝرخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش 
أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ أٝ رخكيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ. ػ٠ِ إٔ ٫ ط٘وٚ حُـَحٓش 

 ػٖ ٓخثش ٤َُس اًح ُْ ٣لٌْ رؼوٞرش ٓخٗؼش ُِل٣َش: 

ًَ ٖٓ ٗٔذ ُ٘لٔٚ ر٤٘ش حُـٖ ؿٞحثِ ٛ٘خػ٤ش أٝ طـخ٣ٍش كو٤و٤ش ًخٗض أٝ 
ٝحٓظؼِٜٔخ ػ٤ٗ٬ش ًُٝي رٟٞؼٜخ ػ٠ِ حُ٘خٍحص حُظـخ٣ٍش ٝػ٠ِ  ٤ٔٛٝش

 ؿ٬كخص حُز٠خثغ أٝ ح٧ٍٝحم حُظـخ٣ٍش أٝ رٌظخرظٜخ ػ٠ِ ح٥ٍٓخص. 

 ًَٝ ٖٓ كخٍٝ ح٣ٜخّ حُؼخٓش أٗٚ ٣لَٔ ؿٞحثِ طـخ٣ٍش أٝ ٛ٘خػ٤ش.

  715المادة 

 ٣و٠٠ رخُـَحٓش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس حُٔخروش: 

ؼَٔ ؿخثِس ٛ٘خػ٤ش أٝ طـخ٣ٍش ىٕٝ إٔ ٣ؼ٤ٖ رخ٠ُز٢ حْٓ ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٣ٔظ
 حُٔؼَٝ أٝ حُِٔطش حُظ٢ ٓ٘لظٜخ ٝحُظخ٣ٍن حٌُخَٓ ح١ٌُ أػط٤ض ك٤ٚ. 
ٝػ٠ِ ًَ ٖٓ ٣ٔظؼَٔ ؿخثِس طـخ٣ٍش أٝ ٛ٘خػ٤ش ٗخُٜخ رٜلش ًٞٗٚ ٓٔخػيحً 

 ىٕٝ إٔ ٣ز٤ٖ حْٓ حُٔلَ ح١ٌُ حٓظويٓٚ.

  716المادة 



رخُ٘ظَ ا٤ُٜٔخ ٖٓ ٗخك٤ش حُٔٔظِٜي أٝ طويٍ حُٔلخًْ حُظو٤ِي ٝحُظ٘ز٤ٚ 
 حُٔ٘ظ١َ، ٝرخػظزخٍ حُظ٘خرٚ ح٫ؿٔخ٢ُ أًؼَ ٖٓ حػظزخٍ حُلَٝم حُـِث٤ش.

  717المادة 

ـ ٣و٠٠ رخُلَٓخٕ ٖٓ حُلوٞم حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُلوَط٤ٖ حُؼخُؼش ٝحَُحرؼش ٖٓ  1
اًح كٌْ  61ٝ 16ٝرَ٘٘ حُلٌْ ٝطؼ٤ِوٚ ٝكخهخً ٧كٌخّ حُٔخىط٤ٖ  65حُٔخىس حُـ 

 كيٟ حُـ٘ق حًٌٍُٔٞس ك٢ ٌٛح حُلَٜ. رخ

ـ ٝػ٘ي طٌَحٍٛخ ٣ٌٖٔ إٔ ٣و٠٠ رٔ٘غ حُٔـَّ ٖٓ ٓٔخٍٓش حُظـخٍس أٝ  2
 حُٜ٘خػش حُظ٢ كَٜ حُـَّ أػ٘خء ٓٔخٍٓظٜخ.

  718المادة 

٣ؼظزَ أػَحً أىر٤خً أٝ ك٤٘خً رخُٔؼ٠٘ حُٔوٜٞى ك٢ ٌٛح حُلَٜ ًَ حٗظخؽ ك١ٌَ 
 ٜٓٔخ ًخٗض ه٤ٔظٚ ٝٓٞحء أًخٕ: 

 خٌُظذ ٝحٌَُح٣ٍْ ٝحُـَحثي. هط٤خً ً
 أٝ ٗل٣ٞخً ًخُوطذ ٝحُٔلخَٟحص. 
 أٝ ٛٞط٤خً ًخ٤ُٓٞٔو٠. 
 أٝ رخُلًَش ًخَُكٞ ٝحُظٔؼ٤َ حُٜخٓض. 

 أٝ ٛ٘خػ٤خً ًخُز٘خء، ٝحُ٘لض، ٝحَُْٓ، ٝحُ٘وٖ، ٝح٤ُٔ٘ٔخ، ٝحُظ٣َٜٞ.

  719المادة 

 ٣ؼظزَ ًؤػَ أىر٢ أٝ ك٢٘ ػ٘ي ططز٤ن ح٧كٌخّ حًٌٍُٔٞس ك٢ ٌٛح حُلَٜ: 

آ ـ حُظَؿٔش ٝحُظ٤٤ٌق ٝحُظ٣ٌٜذ ٝحُ٘وَ ػ٠ِ إٔ ٫ طْٔ كوٞم ٠٘٘ٓء 
 ح٧ػَ ح٢ِٛ٧. 
د ـ ٓـٔٞػش حُوطغ حُٔ٘ظوزش ٝٓـٔٞػخص ح٥ػخٍ حُظ٢ ٣ٌٔزٜخ ؿٔؼٜخ رٔئُق 
 ٝحكي ٛزـش هخٛش. 
ؽ ـ ٗوَ حُوطذ ٝحُٔلخَٟحص ٝىٍّٝ ح٧ٓخطٌس ًَٝ طؼز٤َ ٗل١ٞ ػٖ حُلٌَ 

 ش. ٓٞحء رخٌُظخرش أٝ رخ٫٥ص حُ٘خ١و
ى ـ ٗوَ ٜٗٞٙ حُٔوط١ٞخص حُوي٣ٔش َٝٗ٘ٛخ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٌَُ ٗوٚ 

 كن َٗ٘ٛخ أٝ ٗوِٜخ ٓزخَٗس.

  781المادة 

ـ إ حُٔوخ٫ص ح٧ىر٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُؼ٤ِٔش ؿ٤َ حُوٜٚ ٝح٧هزخٍ ٍٝٝح٣خص  1
حُؼيى حُظ٢ طَ٘٘ ك٢ حُـَحثي ٝحُٔـ٬ص ٝحُظ٢ ُْ ٣ٔ٘غ ٗوِٜخ ٝطَؿٔظٜخ 

 َ ٝط٤ٌق ١َٗ إٔ ٣ًٌَ ٜٓيٍٛخ ٝحْٓ ٓئُلٜخ. ٝط٤٤ٌلٜخ ٣ٌٖٔ إٔ ط٘و



ـ أٓخ حُلٞحىع حُٔوظِلش ٝح٧ٗزخء ح٤ٓٞ٤ُش حُظ٢ ٤ُْ ُٜخ ا٫ ٛزـش ح٧هزخٍ  2
 حُؼخى٣ش ك٤ٌٖٔ ٗوِٜخ ٝطَؿٔظٜخ ريٕٝ إً ٝريٕٝ ًًَ ٜٓيٍٛخ.

  788المادة 

 ٫ ط١َٔ أكٌخّ ٌٛح حُلَٜ ػ٠ِ: 

طؤ٤ُق حٌُظذ حُٔي٤ٍٓش  آ ـ ح٫هظزخّ ػٖ أػَ أىر٢ أٝ ك٢٘ أٝ ػ٢ِٔ ٧ؿَ
ٝحُظل٤َِ، ٝح٫ٓظٜ٘خى ك٢ ٓؼَٝ ٓوخُش أٝ ًظخد حٗظوخى١ ١َٗ إٔ ٣ًٌَ 

 حُٜٔيٍ. 

د ـ حُٞػخثن ح٤َُٔٓش حُٜخىٍس ػٖ حُِٔطش ٝحُوَحٍحص حُو٠خث٤ش ٝحَُٔحكؼخص 
 ٝحُوطذ حُِٔوخس ك٢ حُٔـظٔؼخص حُؼخٓش ٝحُٔـخُْ ح٤َُٔٓش. 

يس ُٔئُق ٝحكي ك٢ َٗ٘س ؽ ـ ػ٠ِ إٔ كن ؿٔغ حُوطذ ٝحَُٔحكؼخص حُؼخث
 ٝحكيس ٣ؼٞى ٌُٜح حُٔئُق ٝكيٙ.

  782المادة 

٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ 
 هٔٔٔخثش ٤َُس أٝ ربكيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ: 

 آ ـ ًَ ٖٓ ٟٝغ ر٤٘ش حُـٖ حٓٔخً ٓـظٜزخً ػ٠ِ أػَ أىر٢ ٝك٢٘. 
ٍس حُظ٢ ٣ٔظؼِٜٔخ روٜي ؿٖ د ـ ًَ ٖٓ هِي ا٠ٓخء حُٔئُق أٝ ح٫ٗخ

 حُٔ٘ظ١َ أٝ ُـ٢٘ ٍرق ؿ٤َ َٓ٘ٝع.

  783المادة 

٣و٠٠ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ػ٠ِ ًَ ٖٓ هِي أػَحً أىر٤خً أٝ ك٤٘خً ٓٞحء أٛزق ٌِٓخً 
 ُِؼّٔٞ أّ ُْ ٣ٜزق.

  784المادة 

٣ؼخهذ رخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ ٓخثظ٤ٖ ٝه٤ٖٔٔ ٤َُس ٝرخُلزْ كظ٠ ٓ٘ش 
ٖٓ ٗؤٗٚ إٔ ٣ْٔ رلوٞم ح٤ٌُِٔش ح٧ىر٤ش أٝ حُل٤٘ش ًَ ٖٓ أط٠ ػ٬ًٔ 

ح٠ُٔٔٞٓش رخُوٞح٤ٖٗ ٝحُٔؼخٛيحص: ـ آخ رخُطزغ أٝ حُ٘وَ ـ أٝ رخُظَؿٔش أٝ 
حُظ٣ٌٜذ أٝ ح٣٫ـخُ أٝ ح٫ٜٓخد ـ أٝ رخُظ٤٤ٌق أٝ حُ٘وَ ُلٖ آهَ ـ أٝ رخُظٔؼ٤َ 

 أٝ حُؼِف أٝ حُظ٬ٝس أٝ ح٫ُوخء ػ٠ِ حُؼّٔٞ.

  785المادة 

 ػ٠ِ حُـَحثْ حُٔز٤٘ش أػ٬ٙ. 121ٝ 126خّ حُٔخىط٤ٖ حُـ ططزن أكٌ



  786المادة 

ًَ ٖٓ ٛيّ أٝ هَد هٜيحً ح٧ر٤٘ش ٝح٧ٜٗخد حُظًٌخ٣ٍش ٝحُظٔخػ٤َ أٝ ؿ٤َٛخ 
ٖٓ ح٫ٗ٘خءحص حُٔؼيس ُٔ٘لؼش حُـٍٜٔٞ أٝ ٣ُِِ٘ش حُؼخٓش، ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ 

 ش ٤َُس.ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ ػ٬ػٔخث

  787المادة 

٣ٔظلن حُؼوٞرش ٗلٜٔخ ًَ ٖٓ أهيّ هٜيحً ػ٠ِ ٛيّ أٝ طو٣َذ ٜٗذ 
طًٌخ١ٍ أٝ أ١ ٢ٗء ٓ٘وٍٞ أٝ ؿ٤َ ٓ٘وٍٞ ُٚ ه٤ٔش طخ٣ٍو٤ش أٝ طٔؼخٍ أٝ ٓ٘ظَ 

 ١ز٤ؼ٢ ٓٔـَ ٓٞحء أًخٕ ٌِٓخً ُٚ أّ ُـ٤َٙ.

  788المادة 

ٚ أٜٗخ ِٓي ًَ ٖٓ أهيّ هٜيحً ػ٠ِ ٛيّ أ٣ش ر٘خ٣ش ًِٜخ أٝ رؼ٠ٜخ ٓغ ػِٔ
ؿ٤َٙ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ 

 ٓخثظ٢ ٤َُس. 

ٝاًح ٝهغ حُٜيّ ُٝٞ ؿِث٤خً ػ٠ِ ح٧ًٞحم ٝحُـيٍ ؿ٤َ حُٔط٤٘ش أٝ حُل٤طخٕ 
حُٔز٤٘ش رخُيرٖ ىٕٝ ٤١ٖ ًخٗض ػوٞرش حُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓظش أَٜٗ 

 ٝحُـَحٓش ٓخثش ٤َُس.

  789المادة 

ٖٓ ٛيّ أٝ هَد هٜيحً ٤ٗجخً ٣وٚ ؿ٤َٙ ٓٔخ ُْ ٣ؼ٤ٖ ك٢ ٌٛح ـ ًَ  1
 حُزخد ٣ؼخهذ رـَحٓش ٫ طظـخُٝ ه٤ٔش ح٠ٍَُ ػ٠ِ إٔ ٫ ط٘وٚ ػٖ ٓخثش ٤َُس. 

ـ ٝاًح ًخٗض ه٤ٔش ح٢ُ٘ء حُٔظِق أٝ ح٠ٍَُ حُ٘خؿْ ٣ـخُٝ حُٔخثش ٤َُس  2
 ك٤ٌٖٔ ػ٬ٝس ػ٠ِ حُـَحٓش إٔ ٣لزْ حُلخػَ ٓيس ٫ طلٞم حُٔظش أَٜٗ.

  721مادة ال

ا٠ُ هظَ  111ا٠ُ  116اًح أىص حكيٟ حُـ٘ق حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔٞحى ٖٓ 
حَٟٓء أٝ ؿَكٚ ػٞهذ حُٔـَّ ػ٠ِ ٌٛح حُلؼَ ٓغ َٓحػخس أكٌخّ حُٔخىط٤ٖ 

111 ٝ112. 

  728المادة 

ـ ٖٓ أهيّ ُٝٞ ؿِث٤خً ػ٠ِ ١ْ كلَس أٝ ٛيّ ٍٓٞ ٖٓ أ١ حُٔٞحى ر٢٘ أٝ  1
أّ ٣خرٔخً ٖٝٓ ٛيّ أٝ هَد أٝ ٗوَ أ٣ش  ػ٠ِ هطغ ٤ٓخؽ أٝ ِٗػٚ أه٠َحً ًخٕ



ػ٬ٓش ط٤َ٘ ا٠ُ حُليٝى ر٤ٖ ٓوظِق ح٬ٓ٧ى ٣ؼخهذ رخُلزْ ٓيس ٫ طظـخُٝ 
 حُٔظش أَٜٗ. 

ـ طٍِ٘ حُؼوٞرش ٗلٜٔخ رٖٔ ٛيّ أٝ هَد أٝ ٗوَ طوّٞ حُٔٔخكش أٝ  2
 ػ٬ٓخص ح٫ٓظٜيحء أٝ ٜٗذ حُظلي٣ي أٝ ػ٬ٓخص ط٣ٞٔش ح٧ٍٝ.

  722المادة 

حُـَّ حًٌٍُٔٞ ط٬٤ًٜٔ ُـٜذ أٍٝ أٝ رخُظٜي٣ي أٝ حُـزَ حُٞحهغ اًح حٍطٌذ 
ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ ػٞهذ حُلخػَ رخُلزْ ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓظش ك٬٠ً ػٖ 

 حُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ ٓخثظ٢ ٤َُس.

  723المادة 

ـ ٖٓ ٫ ٣لَٔ ٓ٘يحً ٤ٍٔٓخً رخ٤ٌُِٔش أٝ حُظَٜف ٝحٓظ٠ُٞ ػ٠ِ ػوخٍ أٝ  1
 ُلزْ كظ٠ ٓظش أَٜٗ. هْٔ ٖٓ ػوخٍ ر٤ي ؿ٤َٙ ػٞهذ رخ

ـ ٝطٌٕٞ حُؼوٞرش ٖٓ ٣َٜٖٗ ا٠ُ ٓظش اًح ٍحكن حُـَّ طٜي٣ي أٝ ؿزَ  2
ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ أٝ ح٤ٗ٧خء ٖٝٓ ٓظش أَٜٗ ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص اًح حٍطٌزٚ 

 ؿٔخػش ٖٓ ٗو٤ٜٖ ػ٠ِ ح٧هَ ِٓٔل٤ٖ. 

 ـ ٣ظ٘خٍٝ حُؼوخد حَُ٘ٝع ك٢ حُـ٣َٔش حًٌٍُٔٞس ك٢ حُلوَس حُؼخ٤ٗش.  3

ىػخء رٔوظ٠٠ ٌٛٙ حُٔخىس ك٢ حُٔل٬ص حُظ٢ ُْ ٣ـَ ك٤ٜخ ـ ٣ٔو٢ ح٫ 4
 حُظلي٣ي ٝحُظل٣ََ رؼي ٓ٘ش ٖٓ ٟٝغ ح٤ُي.

  724المادة 

٣ؼخهذ رخُلزْ كظ٠ ٓظش أَٜٗ ٖٓ أهيّ ػ٠ِ ؿٜذ هْٔ ٖٓ ح٬ٓ٧ى 
 حُؼخٓش حَُٔكوش ٝؿ٤َ حَُٔكوش.

  725المادة 

ـ ًَ ٖٓ هطغ أٝ هٜق أٝ أطِق ٍِٓٝػخص هخثٔش أٝ أٗـخٍحً أٝ ٗـ٤َحص  1
ٗزض حُطز٤ؼش أٝ ٜٗذ ٣ي ح٩ٗٔخٕ أٝ ؿ٤َ ًُي ٖٓ ح٧ؿَحّ حُؼخثيس ُِـ٤َ 
ػٞهذ رخُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ كظ٠ حُٔ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش كظ٠ 

 هٔٔٔخثش ٤َُس. 

حًَُٞد أٝ  ـ ًَ ٖٓ ٍػ٠ أٝ أ١ِن ٓخ٤ٗش أٝ ٓخثَ ك٤ٞحٗخص حُـَ أٝ 2
حُلَٔ ك٤ٔخ ًخٕ ُـ٤َٙ ٖٓ ح٧ٍح٢ٟ حُٔل٤ٔش أٝ حُٔـَٝٓش أٗـخٍحً ٓؼَٔس أٝ 
حٍُِٔٝػش أٝ حُظ٢ ك٤ٜخ ٓل٫ٜٞص ٝرخ٫ؿٔخٍ ًَ ٖٓ أط٠ رل٤ٞحٗخص ٣ٌٖٔ إٔ 
طليع ٍَٟحً ا٠ُ أٍٝ ٫ طوٜٚ أٝ ٤ُْ ُٚ ػ٤ِٜخ كن حٍَُٔٝ أٝ حَُػ٢ 



خثش ا٠ُ ٓخثظ٢ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓظش أَٜٗ ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓ
 ٤َُس أٝ رخكيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ.

  726المادة 

اًح ٝهغ كؼَ ح٫ط٬ف ػ٠ِ ٓطخػْ أٝ أٗـخٍ ٓؼَٔس أٝ كٔخثِٜخ أٝ ػ٠ِ ًَ 
ٗـَس أهَٟ ػ٤ٔ٘ش ٖٓ حُٞؿٜش حٍُِحػ٤ش أٝ حُظـخ٣ٍش أٝ حُٜ٘خػ٤ش ػٞهذ 
حُلخػَ رخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ ػ٬ػٔخثش ٤َُس ٝرخُلزْ ٖٓ ػَ٘س أ٣خّ ا٠ُ 

َٜ ػٖ ًَ ٓطؼّٞ أٝ ٗـَس أٝ ك٤ِٔش ػ٠ِ إٔ ٫ ٣ـخُٝ ٓـٔٞع حُؼوٞرخص ٗ
 حُؼ٬ع ٓ٘ٞحص.

  727المادة 

اًح حهظَٜ حُـَّ ػ٠ِ طو٤ِْ حُٔطخػْ أٝ ح٧ٗـخٍ أٝ حُلٔخثَ هل٠ض 
 حُؼوٞرش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس حُٔخروش ا٠ُ حُٜ٘ق.

  728المادة 

ؿَ أٝ كَٔ أٝ ًٍٞد أٝ ـ ٖٓ أهيّ هٜيحً ؿ٤َ ٠ٓطَ ػ٠ِ هظَ ك٤ٞحٕ  1
 ٓٞح٢ٗ ٖٓ ٓوظِق ح٧ٗٞحع طوٚ ؿ٤َٙ ٣ؼخهذ: 

رخُلزْ حُظٌي١َ٣ اًح ٝهغ حُـَّ ك٢ ٓخ ٛٞ ؿخٍ ػ٠ِ ِٓي حُلخػَ أٝ 
رخؿخٍطٚ أٝ ك٤خُطٚ رؤ٣ش ٛلش ًخٗض ٖٓ ح٧ٍح٢ٟ أٝ ح٫ٓطز٬ص أٝ حُلظخثَ أٝ 
 ح٧ر٤٘ش ٝٓخ ٣ظزؼٜخ. 

ؿخٍ ػ٠ِ ِٓي ٛخكذ ٝرخُلزْ كظ٠ ٓظش أَٜٗ اًح ٝهغ حُـَّ ك٢ ٌٓخٕ 
 حُل٤ٞحٕ أٝ رخؿخٍطٚ أٝ ك٤خُطٚ رؤ٣ش ٛلش ًخٗض. 
ٝرخُلزْ ٖٓ هٔٔش ػَ٘ ٣ٞٓخً ا٠ُ ٣َٜٖٗ حًح حٍطٌذ حُـَّ ك٢ أ١ ٌٓخٕ 

 آهَ. 

ـ ٝاًح هظَ رخُظ٤ْٔٔ أكي حُل٤ٞحٗخص حًٌٍُٔٞس أػ٬ٙ ًخٗض حُؼوٞرش ك٢  2
 ًَ كخٍ حُلزْ ٖٓ ػ٬ػش أَٜٗ ا٠ُ ٓ٘ظ٤ٖ.

  729المادة 

هٜيحً ػ٠ِ حط٬ف ح٧ىٝحص حٍُِحػ٤ش أٝ ًَٔٛخ أٝ طؼط٤ِٜخ ػٞهذ  ٖٓ أهيّ
 رخُلزْ ٖٓ َٜٗ ا٠ُ ٓظش أَٜٗ ٝرخُـَحٓش ٓخثش ٤َُس.

  731المادة 



اًح أهيٓض ػٜزش ِٓٔلش ٫ ط٘وٚ ػٖ هٔٔش أٗوخٙ ػ٠ِ ٜٗذ رؼٞ 
ح٬ٓ٧ى حُٔٞٛٞكش أػ٬ٙ أٝ حط٬كٜخ هٞس ٝحهظيحٍحً ػٞهذ ًَ ٖٓ حُلخػ٤ِٖ 

 هش حُٔئهظش ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ ٓخثظ٢ ٤َُس.رخ٧ٗـخٍ حُ٘خ

  738المادة 

٣ؼخهذ رخُلزْ كظ٠ ٓ٘ش ٝرخُـَحٓش كظ٠ ٓخثظ٤ٖ ٝه٤ٖٔٔ ٤َُس أٝ 
 رخكيٟ ٛخط٤ٖ حُؼوٞرظ٤ٖ ٖٓ أهيّ ريٕٝ حًٕ: 

آ ـ ػ٠ِ حُو٤خّ رؤػٔخٍ حُظ٘و٤ذ ػٖ ح٤ُٔخٙ حٌُخث٘ش طلض ح٧ٍٝ أٝ حُٔظلـَس 
كلَ آرخٍ ؿ٤َ ٓظلـَس ك٢ ح٬ٓ٧ى  أٝ ػ٠ِ كَٜٛخ ٓخ ُْ ٣ٌٖ حُٔوٜٞى

 حُوخٛش ٫ ٣ـخُٝ ػٔوٜخ ٓخثش ٝه٤ٖٔٔ ٓظَحً. 

د ـ ػ٠ِ حؿَحء كل٣َخص طزؼي ػٖ كي ٟلخف ٓـخ١ٍ ح٤ُٔخٙ ٝٓؼخرَٛخ ٝأه٤٘ش 
ح١َُ ٝحُظـل٤ق ٝحُظ٣َٜق ٓٔخكش أهَ ٖٓ ػٔن ٌٛٙ حُلل٣َخص ٝك٢ ًَ 

 كخٍ أهَ ٖٓ ػ٬ػش أٓظخٍ. 

َ أٝ أٗـخٍ أٝ ٗـ٤َحص أٝ أػ٘خد ػٖ ؽ ـ ػ٠ِ ِٗع كـخٍس أٝ طَحد أٝ ٍٓ
طِي ح٠ُلخف أٝ ٖٓ أكٞحٝ ٓـخ١ٍ ح٤ُٔخٙ حُٔئهظش أٝ حُيحثٔش ٖٝٓ حُزل٤َحص 

 ٝحُٔٔظ٘وؼخص ٝحُزَى ٝحُـيٍحٕ. 

ى ـ ػ٠ِ حُـَّ ٝحٍُِع ٟٝٝغ ْٗء ٓخ ػ٠ِ ٟلخف حُزل٤َحص 
ٝحُٔٔظ٘وؼخص ٝحُزَى ٝحُـيٍحٕ أٝ ػ٠ِ ٟلخف ٓـخ١ٍ ح٤ُٔخٙ حُٔئهظش 

ك٢ أكٞحٟٜخ أٝ ر٤ٖ كيٝى َٓٔحص أه٤٘ش ح١َُ ٝحُظـل٤ق أٝحُيحثٔش أٝ 
 ٝحُظ٣َٜق أٝ هٔخ١َ ح٤ُٔخٙ ٝٓؼخرَٛخ حَُٜٔف ربٗ٘خثٜخ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش. 

ٛـ ـ ػ٠ِ حُظؼي١ رؤ١ ٌَٗ ًخٕ ػ٠ِ ٟلخف ح٤ُ٘خر٤غ ٝٓـخ١ٍ ح٤ُٔخٙ 
حُٔئهظش أٝ حُيحثٔش ٝحُٔٔظ٘وؼخص حُزل٤َحص ٝحُزَى ٝحُـيٍحٕ أٝ ػ٠ِ كيٝى 

ح١َُ ٝحُظـل٤ق ٝحُظ٣َٜق أٝ ٓؼخرَ ح٤ُٔخٙ أٝ هٔخ١ِٜخ حَُٜٔف َٓٔحص أه٤٘ش 
 ربٗ٘خثٜخ ُِٔ٘لؼش حُؼخٓش. 

 ٝ ـ ػ٠ِ ٓ٘غ ؿ١َ ح٤ُٔخٙ حُؼ٤ٓٞٔش ؿ٣َخً كَحً. 

ُ ـ ػ٠ِ حُو٤خّ رؤ١ ػَٔ ىحثْ أٝ ٓئهض ٖٓ ٗؤٗٚ حُظؤػ٤َ ػ٠ِ ٤ًٔش ح٤ُٔخٙ 
 حُؼ٤ٓٞٔش ٝؿ٣َٜخ.

  732المادة 

٣ؼخهذ رخُـَحٓش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُٔخىس حُٔخروش ٖٓ أهيّ ريٕٝ حًٕ 
ػ٠ِ ط٘ظ٤ق ٓـخ١ٍ ح٤ُٔخٙ حُٔئهظش أٝ حُيحثٔش أٝ طؼ٤ٔوٜخ أٝ طو٣ٞظٜخ أٝ 

 ط٘ظ٤ٜٔخ.



  733المادة 

٣ؼخهذ رخُلزْ كظ٠ ٓ٘ظ٤ٖ ٝرخُـَحٓش كظ٠ ٓخثظ٤ٖ ٝه٤ٖٔٔ ٤َُس ٖٓ 
س ٬ُٗظلخع رخ٤ُٔخٙ ٛيّ أٝ هِذ أٝ هَد ًَ أٝ رؼٞ ح٫ٗ٘خءحص ح٤ُ٘ٔي

حُؼ٤ٓٞٔش أٝ ُللظٜخ أٝ ٓز٤َ ح٫كظٔخء ٖٓ ١ـ٤خٕ ٌٛٙ ح٤ُٔخٙ ٝهٜٞٛخً 
حُـٍٔٞ ٝحُٔيٝى ٝحُٔؼخرَ ٝأه٤٘ش ح١َُ ٝحُظـل٤ق أٝ حُظ٣َٜق ٝهٔخ١َ 

 ح٤ُٔخٙ حُظخَٛس أٝ حُٔطٍٔٞس ٓٞحء ًخٕ هي ٓ٘ق رخ٤ُٔخٙ حٓظ٤خُحً أّ ٫.

  734المادة 

 ٣و٠٠ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ػ٠ِ ٖٓ: 

ـ ٤َٓ ك٢ ح٤ُٔخٙ حُؼ٤ٓٞٔش حُٔٔ٘ٞف رٜخ حٓظ٤خُحً أّ ٫ أٝ ٌٓذ أٝ ٠ٍٓ  آ
ك٤ٜخ ٓٞحثَ أٝ ٓٞحى ٟخٍس رخُٜلش أٝ حَُحكش حُؼخٓش أٝ ٓخٗؼش ٖٓ كٖٔ 
 ح٫ٗظلخع رٌٜٙ ح٤ُٔخٙ. 
د ـ أُو٠ أٓٔيس ك٤ٞح٤ٗش أٝ ٟٝغ أهٌحٍحً ك٢ ح٧ٍح٢ٟ حُيحهِش ٟٖٔ حُ٘طخم 

 رٚ حُؼخٓش.  ح١ٌُ كيىطٚ حُِٔطش ُلٔخ٣ش ٗزغ ط٘ظلغ
 ؽ ـ أؿَٟ أ١ ػَٔ ٖٓ ٗؤٗٚ ط٣ِٞغ حُ٘زغ أٝ ح٤ُٔخٙ حُظ٢ ٣َ٘د ٜٓ٘خ حُـ٤َ.

  735المادة 

ٖٓ أهيّ هٜيحً ػ٠ِ ط٣ِٞغ ٗزغ أٝ ٓخء ٣َ٘د ٓ٘ٚ حُـ٤َ ٣ؼخهذ رخُلزْ ٖٓ 
 ٓ٘ش ا٠ُ ػ٬ع ٓ٘ٞحص ٝرخُـَحٓش ٖٓ ٓخثش ا٠ُ ػ٬ػٔخثش ٤َُس.

  736المادة 

َحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس ٣ؼخهذ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ ٝرخُـ
 ٖٓ أهيّ: 

 آ ـ طو٣َذ حُٔخكخص ٝحُطَم حُؼخٓش أٝ طؼ٤٤زٜخ. 
د ـ ِٗع حُِٞكخص ٝح٧ٍهخّ حُٟٔٞٞػش ك٢ ٓ٘ؼطلخص حُ٘ٞحٍع أٝ ػ٠ِ ح٧ر٤٘ش 

 ٝحُؼ٬ٓخص ح٤ٌُِٞٓظ٣َش ٝحُٜٟٞ أٝ طو٣َزٜخ أٝ طؼ٤٤زٜخ.

  737المادة 

 ٓخثش ٤َُس. ٣ؼخهذ رخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ 

آ ـ ٖٓ أهيّ ػ٠ِ طط٣ٞق حُطَم حُؼخّ أٝ ِٓي حُـ٤َ رَكؼٚ ٜٓذ ٤ٓخٛٚ 
 ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٔليى رٔٞؿذ ح٧ٗظٔش أٝ رخٍطٌخرٚ أ١ هطؤ آهَ. 
د ـ ٖٓ ٓيّ حُط٣َن حُؼخّ ىٕٝ ىحع ٫ٝ إً ٖٓ حُِٔطش رٟٞؼٚ أٝ طًَٚ 
 ػ٤ِٜخ أ١ ٢ٗء ٣ٔ٘غ ك٣َش حٍَُٔٝ ٬ٓٝٓظٚ أٝ ٤٠٣ؤٜخ. 



َٛٔ حُظ٘ز٤ٚ ٜٗخٍحً ٝحُظ٣َٞ٘ ٬٤ًُ أٓخّ حُلل٣َخص ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ح٧ٗـخٍ ؽ ـ ٖٓ أ
حُٔؤًٕٝ ُٚ رخؿَحثٜخ أٝ أٓخّ ٓخثَ حُٔٞحى ٝؿ٤َٛخ ٖٓ ح٤ٗ٧خء حُٔؤًٕٝ ُٚ 
 رٟٞؼٜخ ك٢ حُٔخكخص ٝػ٠ِ حُطَم حُؼخٓش. 
ى ـ ٖٓ أ١لؤ حُو٘خى٣َ أٝ حُلٞح٤ْٗ حُٔٔظؼِٔش ُظ٣َٞ٘ حُطَم حُؼخٓش أٝ ِٗػٜخ 
 أٝ أطِلٜخ. 
ٛـ ـ ٖٓ ٠ٍٓ أٝ ٟٝغ أهٌحٍحً أٝ ً٘خٓش أٝ أ١ ٢ٗء آهَ ػ٠ِ حُط٣َن 

 حُؼخٓش. 
ٝ ـ ٖٓ ٠ٍٓ أٝ أٓو٢ ػ٠ِ أكي حُ٘خّ أهٌحٍحً أٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ ح٤ٗ٧خء ح٠ُخٍس 
 ػٖ ؿ٤َ حٗظزخٙ. 
ُ ـ ٖٓ ٟٝغ حػ٬ٗخص ػ٠ِ ح٧ٜٗخد حُظخ٣ٍو٤ش ٝح٧ر٤٘ش حُؼخٓش ٝحُٔوخرَ ٝح٧ر٤٘ش 

 حُٔؼيس ُِؼزخىس. 

ٗلوش حُلخػَ أٝ رٞحٓطظٚ ح٫ػ٬ٗخص أٝ حُٔٞحى حُظ٢ طٔيّ طِ٘ع ػ٠ِ 
 حُط٣َن.

  738المادة 

ـ ٣ٔظلن حُؼوٞرش حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔخىس حُٔخروش ٖٓ أهيّ ك٢ ح٧ٓخًٖ  1
 حُٔؤُٛٞش: 

آ( ـ ػ٠ِ حًٍخٝ ك٤ٞحٗخص حُـَ ٝحُلَٔ ٝحًَُٞد ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔخ٤ٗش أٝ 
 ػ٠ِ ح٬١هٜخ. 

 يٕٝ ىحع أٝ ٓٞحى ٓظلـَس. د( ـ ػ٠ِ ح٬١م ػ٤خٍحص ٗخ٣ٍش ر
ؽ( ـ ػ٠ِ ح٬١م أْٜٓ ٗخ٣ٍش رٍٜٞس ٣لظَٔ ٓؼٜخ ٝهٞع هطَ ػ٠ِ 

 ح٧ٗوخٙ أٝ ح٤ٗ٧خء. 

 ـ طٜخىٍ ح٧ِٓلش ٝح٧ْٜٓ ح٠ُٔز١ٞش.  2

ـ ٣ٌٖٝٔ ك٢ حُلخُش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوَس حُؼخ٤ٗش اِٗحٍ ػوٞرش  3
 حُلزْ حُظٌي١َ٣.

  739المادة 

٤ٔ٘ٔخ ٝٓٔظوي٤ْٜٓ ح٣ٌُٖ ٣وزِٕٞ ػ٘ي ػَٝ ـ إ ٓي١َ٣ حُٔٔخٍف ٝحُ 1
َٓٔك٤ش أٝ كِْ ٓٔخ ٛٞ ٓلظَ ػ٠ِ ح٫ٝ٧ى، ُٝيحً أٝ َٓحٛوخً ًًَحً ًخٕ أٝ 
أٗؼ٠، أٝ حر٘ش ُْ طزِؾ حُؼخٓ٘ش ػَ٘س ٖٓ ػَٔٛخ ؿ٤َ ٜٓلٞرش رؤر٤ٜخ أٝ أٜٓخ 
أٝ ٤ُٜٝخ أٝ أكي أهخٍرٜخ ح٧ى٤ٖٗ حُزخُـ٤ٖ، ٣ؼخهزٕٞ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ ٝرخُـَحٓش 

 وي٣ش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس. حُ٘

ـ ٝك٢ كخُش حُظٌَحٍ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ئَٓ ربهلخٍ حُٔلَ ُٔيس طظَحٝف ر٤ٖ حُؼ٬ػش  2
 أ٣خّ ٝحُؼ٬ػش أَٜٗ.



  741المادة 

ٖٓ أَٛٔ ٖٓ أٛلخد حُل٘خىم ٝحُوخٗخص ٝحُز٤ٞص حُٔلَٝٗش حُٔؼيس ُ٪٣ـخٍ 
ر٤خٝ حْٓ ًَ إٔ ٣ٔٔي كٔذ ح٧ٍٛٞ ىكظَحً ٣يٕٝ ك٤ٚ رخُظَِٔٔ ٝريٕٝ 

ٗوٚ ٗخّ أٝ ه٠٠ ح٤َُِ ك٢ ُِٗٚ ٝٛ٘ؼظٚ ٝٓلَ ٫ٝىطٚ ٝطخ٣ٍوٜخ ٝطخ٣ٍن 
ىهُٞٚ ٝهَٝؿٚ، ٖٝٓ ُْ ٣زَُ ٌٛح حُيكظَ ػ٘ي ًَ ١ِذ ٖٓ حُِٔطش ًحص 

 ح٫هظٜخٙ ٣ؼخهذ رخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس.

  748المادة 

٣و٠٠ رخُؼوٞرش ٗلٜٔخ ػ٠ِ ح٧ٗوخٙ ١ًٝ حُٜلش حُٔ٘خٍ ا٤ُٜخ ك٢ 
حُٔخىس حُٔخروش ٝٓي١َ٣ حُٔٔخٍف ٝح٤ُٔ٘ٔخ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔل٬ص حُؼخٓش 

 ح٣ٌُٖ ٫ ٣ؼٕ٘ٞ رظ٘ظ٤ق ٓل٬طْٜ.

  742المادة 

٣ؼخهذ رخُـَحٓش ٖٓ هْٔ ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس ٖٓ أَٛٔ ح٫ػظ٘خء 
َٓ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔل٬ص حُظ٢ طٔظويّ ك٤ٜخ رخُٔٞحهي ٝٓيحهٖ ح٧كَحٕ ٝحُٔؼخ

 حُ٘خٍ أٝ أَٛٔ ط٘ظ٤لٜخ ٝط٤ِٜلٜخ.

  743المادة 

ٖٓ حٓظلْ ػ٠ِ َٓأٟ ٖٓ حُٔخٍس رٟٞغ ٓـخ٣َ ُِل٘ٔش ٖٝٓ ظَٜ ك٢ 
ٓلَ ػخّ أٝ ٓزخف ُِؼخٓش رٔؼَ ًُي حُٟٞغ ٣ؼخهذ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ 

 ٝرخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس.

  744المادة 

 هذ رخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس. ٣ؼخ

آ ـ ٖٓ أكيع ٟٟٞخء أٝ ُـطخً ػ٠ِ ٍٛٞس طِٔذ ٍحكش ح٤ِٛ٧ٖ ًٌٝح ٖٓ 
 كَٝ ػ٠ِ ٌٛح حُؼَٔ أٝ حٗظَى ك٤ٚ. 
د ـ ٖٓ ٠ٍٓ هٜيحً رلـخٍس أٝ ٗلٞٛخ ٖٓ ح٧ؿٔخّ حُِٜزش أٝ رخ٧هٌحٍ 

 حٕ. حُؼـ٬ص ٝح٧ر٤٘ش ٝٓٔخًٖ حُـ٤َ أٝ أٓٞحٍٙ ٝحُـ٘خثٖ ٝح٧كٞ
 ؿـ ـ ٖٓ أكِض ك٤ٞحٗخً ٓئ٣ًخً أٝ أ١ِن ٓـ٘ٞٗخً ًخٗخ ك٢ كَحٓظٚ. 
ى ـ ٖٓ كغ ًِزٚ ػ٠ِ ٜٓخؿٔش حُٔخٍس أٝ حُِلخم رْٜ أٝ ٖٓ ُْ ٣ٌٔٔٚ ػٖ 

 ًُي ُٝٞ ُْ ٣ليع أًٟ أٝ ٍَٟحً.

  745المادة 



ٖٓ ١زغ أٝ رخع أٝ ػَٝ ُِز٤غ ٗوٞٗخً أٝ ٍٛٞحً أٝ ٍٓٞٓخً طؼط٢ ػٖ 
لش ٖٓ ٗؤٜٗخ إٔ ط٘خٍ ٖٓ ًَحٓظْٜ ٝحػظزخٍْٛ ح٤٣ٍُٖٞٔ كٌَس ؿ٤َ ٛل٤

ػٞهذ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ ٝرخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس، 
 ٝطٜخىٍ طِي حُ٘وٕٞ ٝحٍُٜٞ ٝحَُّٓٞ.

  746المادة 

ـ ٖٓ ػَٝ ػ٠ِ حُط٣َن حُؼخّ ريٕٝ طَه٤ٚ ٣خ٤ٜٗزخً أٝ أ١ ُؼذ آهَ  1
 ا٠ُ ٓخثش ٤َُس.  ػٞهذ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ ٝرخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘

ـ ٝطٜخىٍ ح٤ٗ٧خء حُظ٢ حٓظويٓض ٫ٍطٌخد حُلؼَ أٝ حُظ٢ ًخٗض ٓؼيس  2
 ٫ٍطٌخرٚ.

  747المادة 

٣ؼظزَ ىحؿ٘خً رخُٔؼ٠٘ حُٔوٜٞى ك٢ ٌٛح حُلَٜ ًَ ك٤ٞحٕ ٣ؼ٤ٖ ك٢ 
 كَحٓش ٖٓ حٓظٌِٔٚ ٍٝرخٙ.

  748المادة 

ثش ٤َُس ـ ٣ؼخهذ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ ٝرخُـَحٓش ٖٓ هْٔ ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخ 1
ًَ ٗوٚ ٣ويّ ريٕٝ ىحع ػ٠ِ حٓخءس ٓؼخِٓش ك٤ٞحٕ ىحؿٖ أٝ ػ٠ِ 

 حٍٛخهٚ. 

ـ ٣ٝؼخهذ حُؼوخد ٗلٔٚ ًَ ٖٓ طَى ك٤ٞحٗخً ىحؿ٘خً ٣ٌِٔٚ أٝ ًخٕ ٌِٓلخً  2
 رلَحٓظٚ ريٕٝ ١ؼخّ أٝ أِٛٔٚ حٛٔخ٫ً ٗي٣يحً.

  749المادة 

ٓؼخِٓش ٣ؼخهذ رخُـَحٓش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ أػ٬ٙ ٖٓ أٓخء ػِ٘خً ٝريٕٝ ىحع 
 ك٤ٞحٕ ؿ٤َ ىحؿٖ.

  751المادة 

٣ؼخهذ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ ٝرخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس 
ٖٓ ٣ٔظوَؽ ٖٓ أ٬ٓى حُيُٝش ريٕٝ حًٕ ػ٘زخً أٝ طَحرخً أٝ كـخٍس أٝ ؿ٤َٛخ 

 ٖٓ حُٔٞحى.

  758المادة 

 ٣ؼخهذ رخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس : 



أ ـ ٖٓ أهيّ ػ٠ِ ىهٍٞ أٍٝ حُـ٤َ ح٤ُٔٔـش أٝ حٍُِٔٝػش أٝ حُظ٢ ك٤ٜخ 
 ٓل٫ٜٞص ىٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ كن حٍَُٔٝ. 

 د ـ ٖٓ ٓزذ روطظٚ ٓٞص ك٤ٞحٗخص حُـ٤َ أٝ ؿَكٜخ أٝ ح٣ٌحءٛخ.

  752المادة 

ٖٓ أهيّ ػ٠ِ ر٤غ ر٠خػش أٝ ١ِذ أؿَ رٔخ ٣ِ٣ي ػٖ حُؼٖٔ حُٔؼ٤ٖ ك٢ 
حٍُٔ٘٘ٞس ٝكوخً ُِوخٕٗٞ ٣ؼخهذ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ ٝرخُـَحٓش ٖٓ حُظٔؼ٤َس 

 هْٔ ٝػ٣َٖ٘ ٤َُس ا٠ُ ٓخثش.

  753المادة 

ٖٓ أر٠ هزٍٞ حُ٘وٞى ح٤٘١ُٞش رخُو٤ٔش حُٔليىس ُٜخ ٣ؼخهذ رخُلزْ 
 حُظٌي١َ٣ ٝرخُـَحٓش ٖٓ هٔٔش ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس.

  754المادة 

ٖ هْٔ ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس ـ ٣ؼخهذ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ ٝرخُـَحٓش ٓ 1
ٖٓ ٣ظؼخ٠١ )روٜي حَُرق( ٓ٘خؿخس ح٧ٍٝحف، ٝحُظ٣ْٞ٘ حُٔـ٘خ٢ٔ٤١ ٝحُظ٘ـ٤ْ 
ٝهَحءس حٌُق ٝهَحءس ٍٝم حُِؼذ ًَٝ ٓخ ُٚ ػ٬هش رؼِْ حُـ٤ذ، ٝطٜخىٍ 

 ح٧ُزٔش ٝحُؼيى حُٔٔظؼِٔش. 

ـ ٣ؼخهذ حٌٍَُٔ رخُلزْ كظ٠ ٓظش أَٜٗ ٝرخُـَحٓش كظ٠ ٓخثش ٤َُس،  2
 ؼخىٙ اًح ًخٕ أؿ٘ز٤خً.٣ٌٖٝٔ حر

 755المادة 

 ـ ٣ؼخهذ رخُـَحٓش ٖٓ هْٔ ٝػ٣َٖ٘ ا٠ُ ٓخثش ٤َُس.  1

آ( ـ ٖٓ أَٛٔ أٝ ٍكٞ ح١خػش أٝحَٓ حُِٔطش ح٫ىح٣ٍش رخ٬ٛف أٝ ٛيّ ح٧ر٤٘ش 
 حُٔظيحػ٤ش. 

د( ـ ًَ ٗوٚ ٓٞحء ًخٕ ٖٓ أَٛ حُلٖ أّ ٫ ٣ٔظٌ٘ق أٝ ٣ظٞح٠ٗ ريٕٝ 
َ أٝ هيٓش ٣طِزٜخ ٓ٘ٚ ٍؿخٍ حُِٔطش ػ٘ي ػٌٍ ػٖ ح٩ؿخػش أٝ اؿَحء أ١ ػٔ

كٍٜٞ كخىع أٝ ؿَف أٝ ك٠٤خٕ أٝ ك٣َن أٝ أ٣ش ػخثِش أهَٟ أٝ ػ٘ي هطغ 
حُط٣َن أٝ حُِٔذ أٝ حُـَّ حُٜٔ٘ٞى ٝح٫ٓظ٘ـخى ٝػ٘ي ط٘ل٤ٌ ح٧كٌخّ 

 حُو٠خث٤ش. 

ـ ٣ٌٖٝٔ ك٢ حُلخُش حُٜٔ٘ٞٙ ػ٤ِٜخ ك٢ حُلوَس ح٠ُٝ٧ كَٝ ػوٞرش  2
 حُلزْ حُظٌي١َ٣.

  756دة الما



٣ؼخهذ رخُلزْ حُظٌي١َ٣ ٝرخُـَحٓش كظ٠ ٓخثش ٤َُس أٝ ربكيٟ ٛخط٤ٖ 
حُؼوٞرظ٤ٖ ًَ ٖٓ ٣وخُق ح٧ٗظٔش أٝ حُوَحٍحص حُظ٢ طٜيٍٛخ حُِٔطخص 

 ح٩ىح٣ٍش أٝ حُزِي٣ش ٝكخهخً ُِوٞح٤ٖٗ.

 ٨ُػ٠ِ
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