
 كتاب األحكام الشرعية في األحوال الشخصية لقدري باشا 

  1المادة 

 طـُٞ هطزش حَُٔآس حُوخ٤ُش ٖٓ ٌٗخف ٝػيس 

  2المادة 

طلَّ هطزش حُٔؼظيس ط٣َٜلخً ٓٞحًء ًخٗض ٓؼظيس ُط٬م ٍؿؼ٢ أٝ رخثٖ أٝ 
ٝكخس. ٣ٜٝق اظٜخٍ حَُؿزش طؼ٠٣َخً ُٔؼظيس حُٞكخس ىٕٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُٔؼظيحص ٫ٝ 

 ٣ـُٞ حُؼوي ػ٠ِ ٝحكيس ٜٖٓ٘ هزَ حٗو٠خء ػيطٜخ 

  3المادة 

 ٣ـُٞ ُِوخ١ذ إٔ ٣زَٜ حُٔوطٞرش ٣ٝ٘ظَ ا٠ُ ٝؿٜٜخ ًٝل٤ٜخ 

  4المادة 

حُٞػي رخٌُ٘خف ك٢ حُٔٔظوزَ ٝٓـَى هَحءس حُلخطلش ريٕٝ اؿَحء ػوي 
 َٗػ٢ رب٣ـخد ٝهزٍٞ ٫ ٣ٌٕٞ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٌٗخكخً 

أ٠٣خ ٍى حُوخ١ذ حُٔٞػٞى ُِٝوخ١ذ حُؼيٍٝ ػٖٔ هطزٜخ ُِٝٔوطٞرش 
رظ٣ِٝـٜخ ٓ٘ٚ ُٝٞ رؼي هزُٜٞخ أٝ هزٍٞ ٤ُٜٝخ إ ًخٗض هخَٛس ٛي٣ش حُوخ١ذ 

 ٝىكؼٚ حَُٜٔ ًِٚ أٝ رؼ٠ٚ 

  5المادة 

 ٣٘ؼوي حٌُ٘خف رب٣ـخد ٖٓ أكي حُؼخهي٣ٖ ٝهزٍٞ ٖٓ ح٥هَ 

٫ٝ كَم ر٤ٖ إٔ ٣ٌٕٞ حُٔٞؿذ ٛٞ حُِٝؽ أٝ ٤ُٝٚ أٝ ٤ًِٝٚ ٝحُوخرَ ٛٞ حُِٝؿش 
 خ أٝ ٤ًِٜٝخ إ ًخٗض ٌِٓلش أٝ رخُؼٌْ أٝ ٤ُٜٝ

  6المادة 

٣٘ظ١َ ُؼوي حٌُ٘خف حطلخى ٓـِْ ح٣٩ـخد ٝحُوزٍٞ اًح ًخٕ حُؼخهيحٕ 
كخ٣َٟٖ ٝإ ١خٍ ٖٓ ؿ٤َ حٗظـخٍ رٔخ ٣يٍ ػ٠ِ ح٧ػَحٝ ٝٓٔخع ًَ 
ٜٓ٘ٔخ ٬ًّ ح٥هَ ٝإ ُْ ٣لٜٔخ ٓؼ٘خٙ ٓغ ػِٜٔٔخ أٗٚ ٓوٜٞى رٚ ػوي حٌُ٘خف 

 ُ٪٣ـخد ٝػيّ ٓوخُلش حُوزٍٞ 

  7المادة 



٫ ٣ٜق ػوي حٌُ٘خف ا٫ رل٠ٍٞ ٗخٛي٣ٖ ك٣َٖ أٝ كَ ٝكَط٤ٖ ػخه٤ِٖ رخُـ٤ٖ 
٤ِٖٔٔٓ ٌُ٘خف ِْٓٔ ِٝٓٔٔش ٓخٓؼ٤ٖ هٍٞ حُؼخهي٣ٖ ٓؼخً كخ٤ٖٔٛ أٗٚ 

 ػوي ٌٗخف ُٝٞ ًخٗخ أػ٤٤ٖٔ أٝ كخٓو٤ٖ أٝ حر٢٘ حُِٝؿ٤ٖ أٝ حر٢٘ أكيٛٔخ 

ٝحُْٜ ٫ ٣ِٜق ٗخٛيحً ك٢ حٌُ٘خف ٫ٝ حُ٘خثْ ٫ٝ حٌَُٔحٕ ح١ٌُ ٫ ٣ؼ٢ ٓخ 
 ٣ٔٔغ ٫ٝ ٣ًٌَٙ ك٬ ٣٘ؼوي حٌُ٘خف ٛل٤لخً رل٠ٍْٞٛ 

  8المادة 

اًح ُٝؽ ح٧د ر٘ظٚ حُزخُـش حُؼخهِش رؤَٓٛخ ٍٟٝخٛخ ًٝخٗض كخَٟس ر٘لٜٔخ ك٢ 
 ٓـِْ حُؼوي ٛق حٌُ٘خف رٔل٠َ ٗخٛي ٝحكي ٍؿَ أٝ حَٓأط٤ٖ 

اًح أَٓ ح٧د ؿ٤َٙ إٔ ٣ِٝؽ ر٘ظٚ حُٜـ٤َس كِٝؿٜخ رٔل٠َ ٍؿَ أٝ ًٌُٝي 
 حَٓأط٤ٖ ٝح٧د كخَٟ رخُٔـِْ ٛق حٌُ٘خف 

  9المادة 

٫ ٣٘ؼوي حٌُ٘خف رخٌُظخرش اًح ًخٕ حُؼخهيحٕ كخ٣َٟٖ ٣ٝ٘ؼوي رٌظخرش حُـخثذ 
ُٖٔ ٣َ٣ي إٔ ٣ظِٝؿٜخ ر١َ٘ إٔ طوَأ أٝ طوَة حٌُظخد ػ٠ِ حُ٘خٛي٣ٖ 

طوٍٞ ُٜٔخ ك٬ٕ رؼغ ا٢ُّ ٣وطز٢٘ ٝطٜ٘يٛٔخ ك٢  ٝطٔٔؼٜٔخ ػزخٍطٚ أٝ
 حُٔـِْ أٜٗخ ُٝؿض ٗلٜٔخ ٓ٘ٚ 

  11المادة 

 ٣٘ؼوي ٌٗخف ح٧هَّ ربٗخٍطٚ اًح ًخٗض ٓؼِٞٓش ٓئى٣ش ا٠ُ كْٜ ٓوٜٞىٙ 

  11المادة 

٣٘ؼوي حٌُ٘خف ٛل٤لخً ريٕٝ ط٤ٔٔش حَُٜٔ ٝٓغ ٗل٤ٚ أ٬ًٛ ٝرخُؼوي ٣ـذ َٜٓ 
 حُٔؼَ َُِٔآس 

  12المادة 

 ؼوي حٌُ٘خف حُٔؼِن ر١َ٘ ؿ٤َ ًخثٖ أٝ كخىػش ؿ٤َ ٓلووش حُلٍٜٞ ٫ ٣٘

٫ٝ ٣زطَ حٌُ٘خف حُٔوَٕٝ رخ١َُ٘ حُلخٓي رَ ٣زطَ ح١َُ٘ ىٝٗٚ ًٔخ اًح 
 حٗظ١َ حُِٝؽ ك٢ حُؼوي ػيّ حَُٜٔ ك١َ٘ٚ كخٓي ٝحُؼوي ٛل٤ق 

  13المادة 

 ٫ ٣٘ؼوي حٌُ٘خف حُٔٞهض ػ٠ِ حُٜل٤ق ًٌ٘خف حُٔظؼش 



  14المادة 

ٔظؼش ٛٞ إٔ ٣ؼوي حَُؿَ ػويحً ػ٠ِ حَٓأس رِلع حُٔظؼش ٝٛٞ رخ١َ ٫ ٌٗخف حُ
 ٣٘ؼوي أ٬ٛ ٝإ ك٠َٙ حُٜ٘ٞى ٫ٝ ٣ظٞحٍع رٚ حُِٝؿخٕ 

  15المادة 

ٌٗخف حُ٘ـخٍ ٝٛٞ إٔ ٣ـؼَ ر٠غ ًَ ٖٓ حَُٔآط٤ٖ َٜٓحً ٨ُهَٟ ٣٘ؼوي 
 ٛل٤لخً ٣ٝـذ رخُؼوي َٜٓ حُٔؼَ ٌَُ ٜٓ٘ٔخ 

  16المادة 

خٍ ٍإ٣ش ٫ٝ ه٤خٍ ١َٗ ٫ٝ ه٤خٍ ػ٤ذ ٓٞحء ؿؼَ ٫ ٣ؼزض ك٢ حٌُ٘خف ه٤
 حُو٤خٍ ُِِٝؽ أٝ ُِِٝؿش 

كبًح حٗظ١َ حُِٝؽ ك٢ حُؼوي ٗلخٛخً أٝ رخٌُظخرش ؿٔخٍ حَُٔآس أٝ رٌخٍطٜخ أٝ 
٬ٓٓظٜخ ٖٓ حُؼ٤ٞد أٝ حٗظ١َض حَُٔآس ٬ٓٓظٚ ٖٓ ح٧َٓحٝ ٝحُؼخٛخص 
خ كخُؼوي ٛل٤ق ٝح١َُ٘ رخ١َ كظ٠ اًح ٝؿي أكيٛٔخ ٛخكزٚ رو٬ف ٓ

حٗظ١َ ك٤ِْ ُٚ حُو٤خٍ ك٢ كٔن حٌُ٘خف ٝاٗٔخ ٣ٌٕٞ حُو٤خٍ ر١َٝ٘ٚ َُِٔآس 
 اًح ٝؿيص ُٝؿٜخ ػ٤٘٘خ أٝ ٗلٞٙ 

  17المادة 

ٓظ٠ حٗؼوي حٌُ٘خف ٛل٤لخً ػزظض حُِٝؿ٤ش ُِّٝ حُِٝؽ ٝحُِٝؿش أكٌخٓٚ ٖٓ 
 ك٤ٖ حُؼوي ُٝٞ ُْ ٣يهَ رخَُٔآس 

َٜٓحً ٝطِِٓٚ  ك٤ـذ ػ٤ِٚ رٔـَى حُؼوي َٜٓ ٓؼِٜخ إ ُْ ٣ٌٖ ٢ٔٓ ُٜخ
ٗلوظٜخ رؤٗٞحػٜخ ٓخ ُْ طٌٖ ٗخِٗس أٝ ٛـ٤َس ٫ طط٤ن ح١ُٞء ٫ٝ ٣ٔظؤْٗ رٜخ 
ك٢ ر٤ظٚ ٣ٝلَ حٓظٔظخع ًَ ٜٓ٘ٔخ رخ٥هَ ٣ٝؼزض ُٚ ٣٫ٝش حُظؤى٣ذ ػ٤ِٜخ 
ٝطـذ ػ٤ِٜخ ١خػظٚ ك٤ٔخ ًخٕ ٓزخكخً َٗػخً ٝطظو٤ي ر٬ُٔٓش ر٤ظٚ ٫ٝ طوَؽ 

ٓظٔظخع رٜخ ر٬ ػٌٍ َٗػ٢ رؼي رـ٤َ كن َٗػ٢ ا٫ ربًٗٚ ٫ٝ طٔ٘ؼٚ ٖٓ ح٫
ا٣لخثٜخ ٓؼـَ َٜٓٛخ ٝطؼزض كَٓش حُٜٔخَٛس ٣ٝؼزض ح٩ٍع ٖٓ حُـخٗز٤ٖ ا٠ُ 

 ؿ٤َ ًُي ٖٓ أكٌخّ حٌُ٘خف 

  18المادة 

ًَ ػوي ٌٗخف ُْ طل٠َٙ حُٜ٘ٞى أٝ كوي ١َٗخً آهَ ٖٓ ١َٝٗ حُٜلش كٜٞ 
ػ٤ِٚ أكٌخّ حٌُ٘خف ٣ٝـذ حُظل٣َن ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ إ ُْ ٣لظَهخ كخٓي ٫ طظَطذ 

٫ٝ طؼزض رٚ كَٓش حُٜٔخَٛس اًح ٝهغ حُظل٣َن ٝحُٔظخًٍش هزَ ح١ُٞء أٝ ٓخ ٣وّٞ 
ٓوخٓٚ ٫ٝ ٣ظٞحٍع ك٤ٚ حُِٝؿخٕ ٝاًح ُْ ٣ْٔ حُِٝؽ َٜٓحً َُِٔآس ٝهض حُؼوي ك٬ 

 خ إ ًخٗض رٌَحً ٣ِِٓٚ َٜٓ ٓؼِٜخ ا٫ رؼي اط٤خٜٗخ ك٢ حُوزَ أٝ كٞ رٌخٍطٜ



  19المادة 

 ٣ـُٞ ُِلَ إٔ ٣ظِٝؽ أٍرغ ٗٔٞس ك٢ ػوي ٝحكي أٝ ك٢ ػوٞى ٓظلَهش 

  21المادة 

٣٘ظ١َ ُٜلش حٌُ٘خف إٔ طٌٕٞ حَُٔآس ٓل٬ً ُٚ ؿ٤َ ٓلَٓش ػ٠ِ ٖٓ ٣َ٣ي 
 حُظِٝؽ رٜخ 

  21المادة 

أٓزخد حُظل٣َْ هٔٔخٕ ٓئريس ٝٓٞهظش كخُٔئريس ٢ٛ حُوَحرش ٝحُٜٔخَٛس 
ٝحُٔٞهظش ٢ٛ حُـٔغ ر٤ٖ ٓل٤َٖٓ ٝحُـٔغ ر٤ٖ ح٧ؿ٘ز٤خص ٣ُخىس  ٝحَُٟخع

ػ٠ِ أٍرغ ٝػيّ حُي٣ٖ حُٔٔخ١ٝ ٝحُظط٤ِن ػ٬ػخً ٝطؼِن كن حُـ٤َ رٌ٘خف أٝ 
 ػيس 

  22المادة 

٣لَّ ػ٠ِ حَُؿَ إٔ ٣ظِٝؽ ٖٓ حُ٘ٔذ أٓٚ ٝؿيطٚ ٝإ ػِض ٝر٘ظٚ ٝر٘ض 
ٓلِض ٝػٔظٚ  ر٘ظٚ ٝر٘ض حر٘ٚ ٝإ ٓلِض ٝأهظٚ ٝر٘ض أهظٚ ٝر٘ض أه٤ٚ ٝإ

ٝػٔش أُٛٞٚ ٝهخُظٚ ٝهخُش أُٛٞٚ ٝطلَ ُٚ ر٘خص حُؼٔخص ٝح٧ػٔخّ ٝر٘خص 
 حُوخ٫ص ٝح٧هٞحٍ 

ًٝٔخ ٣لَّ ػ٠ِ حَُؿَ إٔ ٣ظِٝؽ رٖٔ ًًَ ٣لَّ ػ٠ِ حَُٔآس حُظِٝؽ ر٘ظ٤َٙ 
 ٖٓ حَُؿخٍ 

 ٣ٝلَ َُِٔآس أر٘خء ح٧ػٔخّ ٝحُؼٔخص ٝأر٘خء ح٧هٞحٍ ٝحُوخ٫ص 

  23المادة 

َ إٔ ٣ظِٝؽ ر٘ض ُٝؿظٚ حُظ٢ ىهَ رٜخ ٝٛٞ ٓ٘ظ٢ٜ ٢ٛٝ ٣لَّ ػ٠ِ حَُؿ
ٓ٘ظٜخس ٓٞحء ًخٕ ك٢ ٌٗخف ٛل٤ق أٝ كخٓي كبٕ ىهَ رٜخ ٝٛٞ ؿ٤َ 
ٓ٘ظ٢ٜ أٝ ٢ٛ ؿ٤َ ٓ٘ظٜخس أٝ ٓخطض هزَ حُيهٍٞ أٝ ١ِوٜخ ُْٝ ٣ٌٖ ىهَ 

 رٜخ ك٬ طلَّ ػ٤ِٚ ر٘ظٜخ 

ٝؿش ٝطلَّ ػ٤ِٚ أّ ُٝؿظٚ رٔـَى حُؼوي حُٜل٤ق ػ٤ِٜخ ٝإ ُْ ٣يهَ رٜخ ُٝ
 كَػٚ ٝإ ٓلَ ٝأِٛٚ ٝإ ػ٬ ُٝٞ ُْ ٣يهَ رٜخ ك٢ حٌُ٘خف حُٜل٤ق 

  24المادة 



٣لَّ ػ٠ِ حَُؿَ إٔ ٣ظِٝؽ أَٛ ٤ِٗٓظٚ ٝكَػٜخ ٝطلَّ ح٢ُِٗٔ رٜخ ػ٠ِ 
 أُٛٞٚ ٝكَٝػٚ ٫ٝ طلَّ ػ٤ِْٜ أُٜٛٞخ ٝكَٝػٜخ 

  25المادة 

ي ًَ ٖٓ طلَّ رخُوَحرش ٝحُٜٔخَٛس طلَّ رخَُٟخع ا٫ ٓخ حٓظؼ٢٘ ٖٓ ًُ
 ك٢ رخد حَُٟخع 

  26المادة 

٫ ٣لَ َُِؿَ إٔ ٣ظِٝؽ أهض حَٓأطٚ حُظ٢ ك٢ ػٜٔظٚ ٫ٝ أهض ٓؼظيطٚ ٫ٝ 
 ػٔش أكي ٜٓ٘ٔخ ٫ٝ هخُظٜخ ٫ٝ ر٘ض أه٤ٜخ ٫ٝ ر٘ض أهظٜخ 

كبًح ٓخطض حَُٔآس حُٔخٗؼش أٝ ٝهؼض حُلَهش ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ُٝؿٜخ رط٬م أٝ هِغ 
يطٜخ إٔ ٣ظِٝؽ أهظٜخ أٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ أٝ كٔن ُحٍ حُٔخٗغ ٝؿخُ ُٚ رؼي حٗو٠خء ػ

 ٓلخٍٜٓخ حُٔظويّ ًًَٖٛ 

  27المادة 

٣لَّ ٌٗخف ُٝؿش حُـ٤َ ٝٓؼظيطٚ هزَ حٗو٠خء ػيطٜخ ٓٞحء ًخٗض ٓؼظيس ٬١م 
 أٝ ٝكخس أٝ كَهش ٖٓ ٌٗخف كخٓي أٝ ١ٝء ر٘زٜش 

  28المادة 

٣لَّ ػ٠ِ حَُؿَ إٔ ٣ظِٝؽ كَس ١ِوٜخ ػ٬ػخً كظ٠ طٌ٘ق ُٝؿخً ؿ٤َٙ ٌٗخكخً 
 ل٤لخً ٣ٝيهَ رٜخ كو٤وش ػْ ٣طِوٜخ أٝ ٣ٔٞص ػٜ٘خ ٝط٘و٢٠ ػيطٜخ ٛ

  29المادة 

٣لَّ ٌٗخف حُلخَٓ حُؼخرض ٗٔذ كِٜٔخ ٣ٜٝق ٌٗخف حُلخَٓ ٖٓ حُِٗخ ٫ٝ 
 ٣ٞحهؼٜخ حُِٝؽ كظ٠ ط٠غ كِٜٔخ ٓخ ُْ ٣ٌٖ حُلَٔ ٓ٘ٚ 

  31المادة 

ٖٓ ُٚ أٍرغ ٗٔٞس رٌ٘خف ٛل٤ق ك٬ ٣ـُٞ ُٚ إٔ ٣ٌ٘ق هخٓٔش كظ٠ ٣طِن 
 اكيٟ ح٧ٍرغ ٣ٝظَرٚ كظ٠ ط٘و٢٠ ػيطٜخ 

  31المادة 

ّٖ ٤ًٓخص أٝ ؿ٤َ ٤ًٓخص  ٣لَ ٌٗخف حٌُظخر٤خص حُٔئٓ٘خص رٌظخد ٍِٓ٘ ٓٞحء ً
 ٓٔظؤٓ٘خص أٝ ؿ٤َ ٓٔظؤٓ٘خص ٓغ حٌَُحٛش 



  32المادة 

خص ٫ٝ حُٜخرجخص ح٬ُط٢ ٣ؼزيٕ حٌُٞحًذ ٫ ٣لَ ٌٗخف حُٞػ٤٘خص ٫ٝ حُٔـ٤ٓٞ
 ٫ٝ ٣ئٖٓ رٌظخد ٍِٓ٘ 

  33المادة 

٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ ح٢ُُٞ كَحً ػخه٬ً رخُـخً ِٓٔٔخً ك٢ كن ِْٓٔ ِٝٓٔٔش ُٝٞ 
 كخٓوخً 

  34المادة 

ح٢ُُٞ ١َٗ ُٜلش ٌٗخف حُٜـ٤َ ٝحُٜـ٤َس ٖٝٓ ٣ِلن رٜٔخ ٖٓ حٌُزخٍ ؿ٤َ 
لَ ٝحُلَ حُؼخه٤ِٖ حُزخُـ٤ٖ رَ حٌُِٔل٤ٖ ٤ُْٝ ح٢ُُٞ ١َٗخً ُٜلش ٌٗخف حُ

 ٣٘لٌ ٌٗخكٜٔخ ر٬ ٢ُّٝ 

  35المادة 

ح٢ُُّٞ ك٢ حٌُ٘خف حُؼٜزش ر٘لٔٚ ػ٠ِ طَط٤ذ ح٩ٍع ٝحُلـذ ك٤ويّ ح٫رٖ 
ػْ حرٖ ح٫رٖ ٝإ ٓلَ ػْ ح٧د ػْ حُـي حُٜل٤ق ٝإ ػ٬ ػْ ح٧م حُ٘و٤ن 

ن ػْ حُؼْ ػْ ح٧م ٧د ػْ حرٖ ح٧م حُ٘و٤ن ػْ حرٖ ح٧م ٧د ػْ حُؼْ حُ٘و٤
٧د ػْ حرٖ حُؼْ حُ٘و٤ن ػْ حرٖ حُؼْ ٧د ػْ ٫ٝء حُؼظخهش ك٢ُّٞ حُٔـ٘ٞٗش 

 ك٢ حٌُ٘خف حرٜ٘خ ٝإ ٓلَ ىٕٝ أر٤ٜخ ػ٘ي ح٫ؿظٔخع 

  36المادة 

اًح ُْ ٣ٌٖ ػٜزش ط٘ظوَ ٣٫ٝش حٌُ٘خف ٨ُّ ػْ ٧ّ ح٧د ػْ ُِز٘ض ػْ ُز٘ض 
ض حُز٘ض ٌٌٝٛح ػْ ُِـي ح٫رٖ ػْ ُز٘ض حُز٘ض ػْ ُز٘ض حرٖ ح٫رٖ ػْ ُز٘ض ر٘

حُلخٓي ػْ ٨ُهض حُ٘و٤وش ػْ ٨ُهض ح٧د ػْ ُُٞي ح٧ّ ػْ ٫ٝ٧ىْٛ ػْ 
ُزخه٢ ١ًٝ ح٧ٍكخّ حُؼٔخص ػْ ح٧هٞحٍ ػْ حُوخ٫ص ػْ ر٘خص ح٧ػٔخّ ػْ 

 أ٫ٝىْٛ رٌٜح حُظَط٤ذ 

  37المادة 

حُِٔطخٕ ٢ُّٝ ك٢ حٌُ٘خف ُٖٔ ٫ ٢ُٝ ُٚ ػْ حُوخ٢ٟ ح١ٌُ ًظذ ُٚ رٌُي 
 ٍ٘ٞٙ ك٢ ٓ٘

  38المادة 

٤ُْ ٢ُِٛٞ إٔ ٣ِٝؽ ح٤ُظ٤ْ ٝح٤ُظ٤ٔش ٓطِوخً ٝإ أ٠ٛٝ ا٤ُٚ ح٧د رٌُي ٓخ 
 ُْ ٣ٌٖ ه٣َزخً ُٜٔخ أٝ كخًٔخً ٣ِٔي حُظ٣ِٝؾ ُْٝ ٣ٌٖ ػٔش ٖٓ ٛٞ أ٠ُٝ ٓ٘ٚ 



  39المادة 

٫ ٣٫ٝش ك٢ حٌُ٘خف ٫ٝ ك٢ حُٔخٍ ُِْٔٔ ػ٠ِ ٢ًٓ ا٫ اًح ًخٕ ِٓطخٗخً أٝ 
 ٣٫ش ك٢ حٌُ٘خف ٝحُٔخٍ ػ٠ِ ٢ًٓ ٓؼِٚ ٗخثزخً ػ٘ٚ.٢ٌُِٓٝ حُٞ

  41المادة 

٫ ٣٫ٝش ٢ُُِٞ ح٧رؼي ٓغ ٝؿٞى ح٢ُُٞ ح٧هَد حُٔظٞكَس ك٤ٚ ١َٝٗ ح٤ِٛ٧ش. 
كبًح ؿخد ح٧هَد رل٤غ ٫ ٣٘ظظَ حُوخ١ذ حٌُقء حٓظط٬ع ٍأ٣ٚ ؿخُ ُٖٔ ٤ِ٣ٚ 

 ك٢ حُوَد إٔ ٣ِٝؽ حُٜـ٤َس ٫ٝ ٣زطَ ط٣ِٝـٚ رؼٞى ح٧هَد 

 هَد ؿ٤َ أَٛ ٣٫ُِٞش ؿخُ ٨ُرؼي إٔ ٣ظ٠ُٞ ط٣ِٝؾ حُٜـ٤َس ًٌٝح اًح ًخٕ ح٧

  41المادة 

اًح ػ٠َ ح٧هَد ٝحٓظ٘غ ٖٓ ط٣ِٝؾ حُٜـ٤َس ك٤ِْ ٨ُرؼي ٣٫ٝش ط٣ِٝـٜخ رَ 
٣ِٝؿٜخ حُوخ٢ٟ أٝ ٗخثزٚ رط٣َن ح٤ُ٘خرش ػٖ حُؼخَٟ ُٝٞ ًخٕ أرخ حُٜـ٤َس اًح 

حٓظ٘خػٚ ًخٕ رـ٤َ ٓزذ ٓوزٍٞ ٝإ حُِٝؽ ًقء ُٜخ ٝحَُٜٔ طلون حُوخ٢ٟ إٔ 
َٜٓ ٓؼِٜخ ٤ُْٝ ٧كي ٗوٞ حٌُ٘خف ح١ٌُ ػويٙ حُوخ٢ٟ أٝ ٗخثزٚ ُٝٞ ُْ ٣ٌٖ 

 حُظ٣ِٝؾ ٜٓ٘ٞٛخً ػ٤ِٚ ك٢ ٍٓ٘٘ٞٙ 

كبًح ًخٕ حٓظ٘خع ح٧هَد ٖٓ ط٣ِٝـٜخ ٌُٕٞ حُِٝؽ ؿ٤َ ًقء ُٜخ أٝ ٌُٕٞ حَُٜٔ 
 ٣ـُٞ ُِوخ٢ٟ إٔ ٣ِٝؿٜخ ىٕٝ َٜٓ حُٔؼَ ك٬ ٣ؼي ػخ٬ًٟ ٫ٝ 

  42المادة 

اًح حٓظٟٞ ٤ُٝخٕ ك٢ حُوَد كؤرٜٔخ ط٠ُٞ حٌُ٘خف ر١َٝ٘ٚ ؿخُ ٓٞحء أؿخُٙ 
 ح٥هَ أٝ ُْ ٣ـِٙ 

  43المادة 

٫ ٣ـُٞ ُِلخًْ ح١ٌُ ُٚ ٣٫ٝش حٌُ٘خف إٔ ٣ِٝؽ ح٤ُظ٤ٔش حُظ٢ ٫ ٢ُٝ ُٜخ ٖٓ 
 ٗلٔٚ ٫ٝ ٖٓ أُٛٞٚ ٝكَٝػٚ 

  44المادة 

ٖٓ ح٤ُٝ٧خء ٣٫ٝش اٌٗخف حُٜـ٤َ ٝحُٜـ٤َس ر١َٝ٘ٚ ٨ُد ٝحُـي ٝؿ٤َٛٔخ 
ؿزَحً ُٝٞ ًخٗض ػ٤زخً ٝكٌْ حُٔؼظٞٙ ٝحُٔؼظٞٛش ٝحُٔـٕ٘ٞ ٝحُٔـ٘ٞٗش ًخُٜـ٤َ 

 ٝحُٜـ٤َس 

  45المادة 



اًح ٢ُٝ ح٧د أٝ حُـي ر٘لٔٚ ٌٗخف حُٜـ٤َ ٝحُٜـ٤َس ٖٝٓ ٣ِلن رٜٔخ ٖٓ 
ٓـخٗش ٝكٔوخً ُِّ  ؿ٤َ حٌُِٔل٤ٖ، ًٝخٕ ؿ٤َ ٓؼَٝف هزَ حُؼوي رٔٞء ح٫هظ٤خٍ

حٌُ٘خف ر٬ ه٤خٍ ُٜٔخ رؼي حُزِٞؽ ُٝٞ ًخٕ حٌُ٘خف رـزٖ كخكٖ ك٢ حَُٜٔ أٝ 
 رـ٤َ ًقء ُِٜٓخ حٌُ٘خف ٫ٝ ه٤خٍ ُٜخ اًح ًخٕ حُِٝؽ ؿ٤َ ًقء ُٜخ 

ٝحُٔـ٘ٞٗش اًح ُٝؿٜخ حرٜ٘خ ح١ٌُ ٛٞ ٤ُٜٝخ رـزٖ كخكٖ ك٢ حَُٜٔ أٝ رـ٤َ 
 خ ًقء ُِٜٓخ حٌُ٘خف ٫ٝ ه٤خٍ ُٜخ رؼي اكخهظٜ

  46المادة 

ُٞ ًخٕ ح٧د أٝ حُـي ٍٜٓ٘ٞحً هزَ حُؼوي رٔٞء ح٫هظ٤خٍ ٓـخٗش ٝكٔوخً ُٝٝؽ 
 ٛـ٤َٙ أٝ ٛـ٤َطٚ رـزٖ كخكٖ ك٢ حَُٜٔ أٝ رـ٤َ ًقء ك٬ ٣ٜق حٌُ٘خف أ٬ًٛ 

  47المادة 

اًح ًخٕ حُِٔٝؽ ُِٜـ٤َ ٝحُٜـ٤َس ؿ٤َ ح٧د ٝحُـي ُٝٞ حُوخ٢ٟ ك٬ ٣ٜق 
زٖ كخكٖ ك٢ حَُٜٔ ٣ٜٝق رخٌُقء ٝرَٜٔ حُٔؼَ حٌُ٘خف أ٬ًٛ رـ٤َ ًقء أٝ رـ

ٌَُٝ ٜٓ٘ٔخ اًح ُْ ٣َٝ رخٌُ٘خف ُٝٞ رؼي حُيهٍٞ ه٤خٍ كٔوٚ رخُزِٞؽ أٝ 
 حُؼِْ رٚ رؼيٙ 

  48المادة 

اًح رِؾ حُٜـ٤َ ٝحُٜـ٤َس ٝحهظخٍح كٔن حٌُ٘خف ح١ٌُ رخَٗٙ ؿ٤َ ح٧د ٝحُـي 
ٞؿي ٓٔو٢ ُِو٤خٍ ُِٜٓٔخ إٔ ٣َكؼخ ح٧َٓ ا٠ُ حُلخًْ ٤ُلٔن حٌُ٘خف اًح ُْ ٣

كبًح ٓخص أكي حُِٝؿ٤ٖ هزَ إٔ ٣لٔن حُلخًْ حٌُ٘خف ٣َػٚ ح٥هَ ٣ِِّٝ ًَ 
 حَُٜٔ َُِٔآس أٝ ٍُٞػظٜخ 

  49المادة 

حُِٝؿش حُظ٢ ُٜخ ه٤خٍ حُلٔن رخُزِٞؽ اًح رِـض ٢ٛٝ رٌَ ٝحهظخٍص كٔن 
حٌُ٘خف ٣٘زـ٢ ُٜخ إٔ طزخىٍ رخهظ٤خٍ ٗلٜٔخ ٝطٜ٘ي ػ٠ِ ًُي كٍٞحً كخٍ حُزِٞؽ 

ح ًخٗض ػخُٔش رخٌُ٘خف هزِٚ أٝ ػ٘يٙ أٝ كخٍ ػِٜٔخ إ ُْ طٌٖ ػخُٔش رٚ اً
ٝهض حُزِٞؽ كبٕ ٌٓظض ػٖ حهظ٤خٍ ٗلٜٔخ ٓوظخٍس ػخُٔش رؤَٛ حٌُ٘خف ٣زطَ 
ه٤خٍٛخ رخٌُٔٞص ٫ٝ ٣وزَ ػٌٍٛخ اًح حػظٌٍص رـِٜٜخ حُو٤خٍ أٝ حُٞهض ح١ٌُ 

 ٣ٌٕٞ ُٜخ حُو٤خٍ ك٤ٚ 

حُزِٞؽ أٝ ٓخػش ػِٜٔخ  ٝٓظ٠ أٜٗيص ػ٠ِ حهظ٤خٍٛخ ٗلٜٔخ ٓخػش
رخٌُ٘خف ك٬ ٠٣َ طؤه٤َٛخ ٍكغ أَٓٛخ ا٠ُ حُلخًْ رَ طزو٠ ػ٠ِ ه٤خٍٛخ ٝإ 

 ١خٍ حُِٖٓ ٓخ ُْ ٣ٞؿي ٜٓ٘خ ٓخ ٣يٍ ػ٠ِ حَُٟخ 

  51المادة 



اًح رِـض حُِٝؿش حُظ٢ ُٜخ حُو٤خٍ ٢ٛٝ ػ٤ذ ٌٝٓظض ػٖ حهظ٤خٍ ٗلٜٔخ 
ٔش رٚ هزَ حُزِٞؽ ك٬ ٓخػش حُزِٞؽ أٝ ٓخػش ػِٜٔخ رخٌُ٘خف إ ًخٗض ؿ٤َ ػخُ

 ٣زطَ ه٤خٍٛخ رخٌُٔٞص ٝاٗٔخ ٣زطَ رخَُٟخ َٛحكش أٝ ى٫ُش 

ًٌُٝي حُـ٬ّ ٫ ٣زطَ ه٤خٍٙ رٌٔٞطٚ رَ ربكٜخكٚ رخَُٟخ أٝ رٞهٞع ٓخ ٣يٍ 
 ػ٤ِٚ 

  51المادة 

ُِلَ حُزخُؾ حُؼخهَ حُظِٝؽ ُٝٞ ًخٕ ٓل٤ٜخً ر٬ ط٢ٓٞ ٢ُٝ ٝ ُِلَس حٌُِٔلش 
٢ رٌَحً ًخٗض أٝ ػ٤زخً ٝ ٣٘لٌ ٌٗخكٜخ ٣ِِّٝ اًح ًخٕ أ٠٣خً إٔ طِٝؽ ٗلٜٔخ ر٬ ُٝ

 حُِٝؽ ح١ٌُ طِٝؿض رٚ ًلئحً ُٜخ ٝ ًخٕ حَُٜٔ َٜٓ ٓؼِٜخ 

  52المادة 

اًح طِٝؿض حُلَس حٌُِٔلش ر٬ ٍٟخ ٤ُٜٝخ رؤهَ ٖٓ َٜٓ حُٔؼَ ٛق حُؼوي 
ًخٕ ػٜزش كن ح٫ػظَحٝ ػ٠ِ حُِٝؽ كظ٠ ٣ظْ َٜٓ حُٔؼَ إ ٢ُُِٞٝ اًح 

 ٢ٍٟ أٝ ٣لٔن حُلخًْ حٌُ٘خف 

ٝاًح طِٝؿض رـ٤َ ًقء ُٜخ ر٬ ٍٟخ ٤ُٜٝخ حُؼخٛذ َٛحكش هزَ حُؼوي كخٌُ٘خف 
 ؿ٤َ ؿخثِ أ٬ٛ ٫ٝ ٣٘لغ ٍٟخ ح٢ُُٞ رؼي حُؼوي 

ٝاًح ُْ ٣ٌٖ ُٜخ ٢ُٝ ػخٛذ ُٝٝؿض ٗلٜٔخ ٖٓ ؿ٤َ ًقء أٝ ًخٕ ُٜخ ٢ُٝ 
 ٢ٍٟ رِٝحؿٜخ رـ٤َ حٌُقء كخٌُ٘خف ٛل٤ق ٝ

  53المادة 

٫ طـزَ حُلَس حُزخُـش ػ٠ِ حٌُ٘خف رٌَحً ًخٗض أٝ ػ٤زخً رَ ٫ري ٖٓ حٓظجٌحٜٗخ 
ٝحٓظجٔخٍٛخ كبٕ ًخٗض رٌَحً ٝحٓظؤًٜٗخ ح٢ُُٞ حُو٣َذ أٝ ٤ًِٝٚ أٝ ٍُٓٞٚ هزَ 

ٍ ط٣ِٝـٜخ أٝ ُٝؿٜخ ح٢ُُٞ ٝأهزَٛخ ٛٞ أٝ ٤ًِٝٚ أٝ ٍُٓٞٚ أٝ ك٢ُٞ٠ ػي
ٝػِٔض رخُِٝؽ ٝرخَُٜٔ كٌٔظض ػٖ ٍىٙ ٓوظخٍس ٫ ٌَٓٛش أٝ طزٔٔض أٝ 
ٟلٌض ؿ٤َ ٓٔظِٜثش أٝ رٌض ر٬ ٛٞص كٌُي إً ك٢ ٍٛٞس حٓظجٌحٜٗخ هزَ 

 حُؼوي ٝاؿخُس رؼيٙ 

ٝإ حٓظؤًٜٗخ ؿ٤َ حُو٣َذ ٖٓ ح٤ُٝ٧خء ٝػ٤ٖ ُٜخ حُِٝؽ ٝحَُٜٔ كٌٔظض أٝ 
َ ٫ري ٖٓ ح٩كٜخف رخَُٟخ طزٔٔض أٝ ٟلٌض أٝ رٌض ك٬ ٣ؼي ًُي ٜٓ٘خ ٍٟخ ر

 أٝ ٖٓ ٝهٞع ٓخ ٣يٍ ػ٤ِٚ ٜٓ٘خ 

  54المادة 



حُزخُؾ حُؼ٤ذ اًح حٓظؤًٜٗخ ح٢ُُٞ رؼ٤يحً ًخٕ أٝ ه٣َزخً كٌٔظض ك٬ ٣ٌٕٞ 
ٌٓٞطٜخ ٍٟخ رَ ٫ري إٔ طؼَد ػٖ ٗلٜٔخ ٓلٜلش رَٟخٛخ أٝ ٣وغ ٜٓ٘خ ٓخ 

 ٣يٍ ػ٤ِٚ 

  55المادة 

كو٤وش ًٖٔ كَم ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ  ٖٓ ُحُض رٌخٍطٜخ رؼخٍٝ أٝ طؼ٤ْ٘ ك٢ٜ رٌَ
 ُٝؿٜخ رؼ٘ش أٝ كٔن أٝ ٬١م أٝ ٓٞص أٝ رؼي هِٞس هزَ ١ٝء 

ٖٝٓ ُحُض رٌخٍطٜخ رِٗخ ك٢ٜ رٌَ كٌٔخً ٓخ ُْ ٣ظٌٍَ ٜٓ٘خ أٝ طلي كبٕ طٌٍَ 
 ٜٓ٘خ أٝ ُْ ٣ظٌٍَ ٝكيَّص ك٢ٜ ػ٤ذ ًخ١ُٞٔٞءس ر٘زٜش ٝ رٌ٘خف كخٓي 

  56المادة 

ط٤ن ح١ُٞء ٫ٝ ٣ـزَ ح٧د ػ٠ِ ٫ طِْٔ حُِٝؿش حُٜـ٤َس ُِِٝؽ كظ٠ ط
ط٤ِٜٔٔخ ُٝٚ ١ِذ ٓخ حٓظلن ٖٓ َٜٓٛخ ٖٓ حُِٝؽ كبٕ ُػْ حُِٝؽ أٜٗخ 
ّٖ ٖٓ حُ٘ٔخء  طط٤وٚ ٝأٌَٗ ح٧د ًُي كؼ٠ِ حُلخًْ إٔ ٣ؤَٓ ٖٓ ٣ؼن رٜ
رخٌُ٘ق ػ٤ِٜخ كبٕ هِٖ ر٬ٜك٤ظٜخ َُِؿخٍ ٣ؤَٓ أرخٛخ رظ٤ِٜٔٔخ ٝا٫ ك٬. ٫ٝ 

 ػزَس رخُٖٔ 

  57المادة 

ٝؽ ٝحُِٝؿش إٔ ٣ظ٤ُٞخ ػوي ٌٗخكٜٔخ رؤٗلٜٔٔخ ٝ إٔ ٬ًٞ٣ رٚ ٖٓ ٣ـُٞ ُِِ
ٗخءح اًح ًخٗخ ك٣َٖ ػخه٤ِٖ رخُـ٤ٖ ٢ُُِٞٝ أرخً أٝ ؿ٤َٙ إٔ ٣ًَٞ رٌ٘خف ٖٓ ُٚ 

 ح٣٫ُٞش ػ٤ِْٜ ٖٓ حُٜـخٍ ٖٝٓ ٣ِلن رْٜ 

  58المادة 

٣ٜق حُظ٤ًَٞ رخٌُ٘خف ٗلخٛخً ٝرخٌُظخرش ٫ٝ ٣٘ظ١َ ح٩ٜٗخى ػ٤ِٚ ُٜلظٚ رَ 
 حُـلٞى ٝحُِ٘حع ُو٤٘ش 

  59المادة 

٫ ٣ـُٞ ٤ًَُِٞ رخٌُ٘خف إٔ ٣ًَٞ ؿ٤َٙ ر٬ إً ًِٓٞٚ أٝ ًِٓٞظٚ أٝ ر٬ طل٣ٞٞ 
 ح٧َٓ ا٠ُ ٍأ٣ٚ 

  61المادة 

 ٫ ٣طخُذ ح٤ًَُٞ رظ٤ِْٔ حُِٝؿش ُِِٝؽ ٫ٝ رَٜٔٛخ ا٫ اًح ٟٔ٘ٚ ُٜخ 



كبٕ ٟٔ٘ٚ ٝؿذ ػ٤ِٚ أىحإٙ ٤ُْٝ ُٚ حَُؿٞع رٚ ػ٠ِ حُِٝؽ ا٫ اًح ًخٕ 
 ح٠ُٔخٕ ربًٗٚ 

  61المادة 

٣٘ظ١َ ُِِّٝ ػوي ح٤ًَُٞ ٝٗلًٞٙ ػ٠ِ ٖٓ ًِٝٚ ٓٞحكوظٚ ُٔخ أَٓٙ رٚ كبٕ 
 هخُق ك٬ ٣٘لٌ ػ٤ِٚ حٌُ٘خف ا٫ اًح أؿخُٙ 

  62المادة 

طؼظزَ حٌُلخءس ٖٓ ؿخٗذ حُِٝؽ ٫ ٖٓ ؿخٗذ حَُٔآس ك٤ـُٞ إٔ طٌٕٞ أى٠ٗ ٓ٘ٚ 
 ك٢ ح١َُٝ٘ حًٌٍُٔٞس ك٢ حُٔخىس ح٥ط٤ش 

ٝحٌُلخءس كن ح٢ُُٞ ٝكن حَُٔآس ٝحػظزخٍٛخ ػ٘ي حرظيحء حُؼوي ك٬ ٠٣َ ُٝحُٜخ 
 رؼيٙ 

  63المادة 

اًح ُٝؿض حُلَس حٌُِٔلش ٗلٜٔخ ر٬ ٍٟخ ٤ُٜٝخ حُؼخٛذ هزَ حُؼوي أٝ ُٝؽ 
حُٜـ٤َس ؿ٤َ ح٧د ٝحُـي ٖٓ ح٤ُٝ٧خء أٝ ُٝؿٜخ ح٧د أٝ حُـي ٝٛٞ ٓخؿٖ ٢ٓء 

٘ظ١َ ُٜلش حٌُ٘خف إٔ ٣ٌٕٞ حُِٝؽ ًلئحً ح٫هظ٤خٍ ٍٜٓ٘ٞ رٌُي هزَ حُؼوي ٣
َُِٔآس ٗٔزخً إ ًخٗخ ػَر٤٤ٖ أ٬ًٛ ٝا٬ٓٓخً ٝٓخ٫ً ٬ٛٝكخً ٝكَكش ٓٞحء أًخٗخ 
ػَر٤٤ٖ أٝ ؿ٤َ ػَر٤٤ٖ كبٕ ًخٕ حُِٝؽ ؿ٤َ ًقء َُِٔآس ك٢ ١َٗ ٖٓ 

 ح١َُٝ٘ حًٌٍُٔٞس كخٌُ٘خف ؿ٤َ ٛل٤ق ك٢ حٍُٜٞ حُٔظويٓش 

  64المادة 

ُِِٝؽ ٝأر٤ٚ ٝؿيٙ ٫ ؿ٤َ كِْٔٔ ر٘لٔٚ ٤ُْ ًلئحً ٣ؼظزَ ح٬ٓ٩ّ رخُ٘ظَ 
ُِٔٔٔش أرٞٛخ ِْٓٔ ٖٝٓ ُٚ أد ٝحكي ِْٓٔ ٤ُْ ًلئح ُٖٔ ُٜخ أرٞحٕ 

 ِٓٔٔخٕ ٖٝٓ ُٚ أرٞحٕ ك٢ ح٬ٓ٩ّ ًقء ُٖٔ ُٜخ آرخء 

  65المادة 

َٗف حُؼِْ كٞم َٗف حُ٘ٔذ كـ٤َ حُؼَر٢ حُؼخُْ ًقء ُِؼَر٤ش ُٝٞ ًخٗض 
 ُز٘ض حُـ٢٘ حُـخَٛ ه٤َٗش ٝحُؼخُْ حُلو٤َ ًقء 

  66المادة 

٫ ػزَس ٌُؼَس حُٔخٍ ك٢ حٌُ٘خف كٖٔ هيٍ ػ٠ِ حَُٜٔ حُٔظؼخٍف طؼـ٤ِٚ 
ٝٗلوش َٜٗ إ ًخٕ ؿ٤َ ٓلظَف أٝ هيٍ ػ٠ِ ًلخ٣ش حَُٔآس رظٌٔزٚ ًَ ٣ّٞ 

 إ ًخٕ ٓلظَكخً كٜٞ ًقء ُٜخ ُٝٞ ًخٗض ًحص أٓٞحٍ ؿ٤ٔٔش ٝػَٝس ػظ٤ٔش 



  67المادة 

ُٜخُلش ر٘ض ٛخُق ٝاٗٔخ ٣ٌٕٞ ًلئح ُلخٓوش ر٘ض ٫ ٣ٌٕٞ حُلخٓن ًلئحً 
 كخٓن أٝ ر٘ض ٛخُق 

  68المادة 

 طؼظزَ حٌُلخءس كَكش ك٢ ؿ٤َ حُؼَد ٝه٤ٖٔ ٣لظَف ر٘لٔٚ ٖٓ حُؼَد 

كبًح طوخٍرض حُلَف ك٬ ٣ؼظزَ حُظلخٝص ك٤ٜخ ٝطؼزض حٌُلخءس ٝاًح طزخػيص 
حُلَكش حُي٤ٗجش ٫ ٣ٌٕٞ ًلئحً ُز٘ض ٛخكذ حُلَكش ح٣َُ٘لش ٝحُؼزَس كٜخكذ 

 ك٢ ًُي رؼَف أَٛ حُزِي ك٢ َٗف حُلَف ٝهٔظٜخ 

  69المادة 

اًح ُٝؽ ح٢ُُٞ ٤ُٞٓظٚ حٌُز٤َس رَٟخٛخ ؿخ٬ًٛ هزَ حُؼوي ًلخءس حُِٝؽ ُٜخ ػْ 
ػِْ رؼيٙ أٗٚ ؿ٤َ ًقء ك٤ِْ ُٚ ه٤خٍ كٔن حٌُ٘خف ٝ ٫ ُٜخ ٓخ ُْ ٣ٌٖ 

١ حٌُلخءس ػ٠ِ حُِٝؽ أٝ أهزَٙ حُِٝؽ أٗٚ ًقء كبًح ٛٞ ؿ٤َ ًقء كِٜخ حٗظَ
 ٤ُُٜٞٝخ حُو٤خٍ ك٢ حٍُٜٞط٤ٖ 

  71المادة 

أهَ حَُٜٔ ػَ٘س ىٍحْٛ ك٠ش ُٕٝ ٓزؼش ٓؼخه٤َ ٠َٓٝرش أٝ ؿ٤َ ٠َٓٝرش 
٫ٝ كي ٧ًؼَٙ رَ ُِِٝؽ إٔ ٢ٔٔ٣ ُِٝؿظٚ َٜٓحً أًؼَ ٖٓ ًُي ػ٠ِ كٔخد 

 ٤َٔٓطٚ 

  71المادة 

خٕ ٓوٞٓخً رٔخٍ ٖٓ حُؼوخٍحص ٝحُؼَٝٝ ٝحُٔـَٞٛحص ٝح٧ٗؼخّ ًَ ٓخ ً
ٝح٬٤ٌُٔص ٝحُُٔٞٝٗخص ٝٓ٘خكغ ح٧ػ٤خٕ حُظ٢ طٔظلن رٔوخرِظٜخ حُٔخٍ ٣ِٜق 

 ط٤ٔٔظٚ َٜٓحً 

  72المادة 

ًَ ٓخ ٤ُْ ٓوٞٓخً رٔخٍ ك٢ ًحطٚ أٝ ك٢ كن حُِْٔٔ ٫ ٣ِٜق ط٤ٔٔظٚ 
 َٜٓحً ٝإ ٢ٔٓ كخُؼوي ٛل٤ق ٝحُظ٤ٔٔش كخٓيس 

  73ة الماد

٣ٜق طؼـ٤َ حَُٜٔ ًِٚ ٝطؤؿ٤ِٚ ًِٚ ا٠ُ أؿَ ه٣َذ أٝ رؼ٤ي ٝطؼـ٤َ رؼ٠ٚ 
 ٝطؤؿ٤َ حُزؼٞ ح٥هَ ػ٠ِ كٔذ ػَف أَٛ حُزِي 



  74المادة 

٣ـذ ُِِٝؿش حَُٜٔ َٗػخً رٔـَى حُؼوي حُٜل٤ق ػ٤ِٜخ ٓٞحء ٢ٔٓ حُِٝؽ 
 أٝ ح٢ُُٞ َٜٓحً ػ٘ي حُؼوي أٝ ُْ ٣ْٔ أٝ ٗلخٙ أ٬ًٛ 

  75المادة 

اًح ٠ٔٓ حُِٝؽ ػَ٘س ىٍحْٛ أٝ ىٜٝٗخ َٜٓحً ٫َٓأطٚ ٝؿزض ُٜخ حُؼَ٘س 
 رظٔخٜٓخ ٝإ ٠ٔٓ أًؼَ ٜٓ٘خ ٝؿذ ُٜخ ٓخ ٠ٔٓ رخُـخً هيٍٙ ٓخ رِؾ 

  76المادة 

 اًح ُْ ٣ْٔ حُِٝؽ أٝ ٤ُٝٚ َٜٓحً ٝهض حُؼوي ٝؿذ ػ٤ِٚ َٜٓ حُٔؼَ 

ُٓٞٝٗخً  ًٌٝح ُٞ ٠ٔٓ ط٤ٔٔش كخٓيس أٝ ك٤ٞحٗخً ٓـٍٜٞ حُ٘ٞع أٝ ٬٤ًٌٓ أٝ
 ًٌُي أٝ ٗل٠ حَُٜٔ أ٬ًٛ 

 ٣ٝـذ أ٠٣خً َٜٓ حُٔؼَ ك٢ حُ٘ـخٍ ٝك٢ طؼ٤ِْ حُوَإٓ ٨ُٜٓخٍ 

  77المادة 

َٜٓ حُٔؼَ ُِلَس ٛٞ َٜٓ حَٓأس طٔخػِٜخ ٖٓ هّٞ أر٤ٜخ ًؤهظٜخ أٝ ػٔظٜخ أٝ 
ر٘ض ػٜٔخ أٝ ػٔظٜخ ٫ٝ طٔؼَ رؤٜٓخ أٝ هخُظٜخ اًح ُْ طٌٞٗخ ٖٓ ٝهْ أر٤ٜخ 

ٝهض حُؼوي ٓ٘خً ٝؿٔخ٫ً ٝٓخ٫ً ٝرِيحً ٝػَٜحً ٝػو٬ً ٬ٛٝكخً ٝطؼظزَ حُٔٔخػِش 
 ٝػلش ٝرٌخٍس ٝػ٤ٞرش ٝػِٔخً ٝأىرخً ٝػيّ ُٝي، ٣ٝؼظزَ أ٠٣خً كخٍ حُِٝؽ 

كبٕ ُْ ٣ٞؿي ٖٓ ٣ٔخػِٜخ ٖٓ هز٤ِش أر٤ٜخ ك٢ ٌٛٙ ح٧ٝٛخف ًِٜخ أٝ رؼ٠ٜخ 
 كٖٔ هز٤ِش أهَٟ طٔخػَ هز٤ِش أر٤ٜخ 

ٍ ٍؿ٤ِٖ ػي٤ُٖ أٝ ٍؿَ ٝحَٓأط٤ٖ ػيٍٝ ٣ٝ٘ظ١َ ك٢ ػزٞص َٜٓ حُٔؼَ اهزخ
 ُٝلع حُٜ٘خىس كبٕ ُْ ٣ٞؿي ًُي كخُوٍٞ ُِِٝؽ ر٤ٔ٤٘ٚ 

  78المادة 

حُٔلٟٞش حُظ٢ ُٝؿض ر٬ َٜٓ اًح ١ِزض ٖٓ حُِٝؽ إٔ ٣لَٝ ُٜخ َٜٓحً رؼي 
حُؼوي ٝهزَ حُيهٍٞ كِٜخ ًُي ٣ٝـذ ػ٤ِٚ إٔ ٣لَٝ ُٜخ كبًح حٓظ٘غ ٍٝكؼض 

ٙ رخُلَٝ كبٕ ُْ ٣لؼَ ٗخد ٓ٘خرٚ ٝكَٝ ُٜخ حَُٔآس أَٓٛخ ا٠ُ حُلخًْ ٣ؤَٓ
َٜٓ ٓؼِٜخ رخُ٘ظَ ا٠ُ ٖٓ ٣ٔخػِٜخ ٖٓ هّٞ أر٤ٜخ ر٘خء ػ٠ِ ٜٗخىس حُٜ٘ٞى 

 ٣ِِّٝ حُِٝؽ ٓخ كَٝ ُٜخ ٓٞحء ًخٕ رخُظَح٢ٟ أٝ رؤَٓ حُوخ٢ٟ 

  79المادة 



٣ـُٞ ُِِٝؽ ٝأر٤ٚ أٝ ؿيٙ ح٣ُِخىس ك٢ حَُٜٔ رؼي حُؼوي ٝطِِٓٚ ح٣ُِخىس ر١َ٘ 
 خ ٝهزٍٞ حُِٝؿش أٝ ٤ُٜٝخ ك٢ حُٔـِْ ٝروخء حُِٝؿ٤ش ٓؼَكش هيٍٛ

  81المادة 

ًٔخ ٣ـُٞ ُِِٝؽ ح٣ُِخىس ك٢ حَُٜٔ ٣ـُٞ َُِٔآس حُزخُـش إٔ طل٢ رَٟخٛخ ك٢ 
كخٍ ٛلظٜخ ًَ حَُٜٔ أٝ رؼ٠ٚ ػٖ ُٝؿٜخ إ ًخٕ ٖٓ حُ٘وي٣ٖ ٫ٝ ٣ـُٞ ُٜخ 

 ٖٓ ك٢ ٢ٗء ٖٓ ح٧ػ٤خٕ ٤ُْٝ ٧ر٢ حُٜـ٤َس إٔ ٣ل٢ ٤ٗجخً ٖٓ َٜٓٛخ ٫ٝ
 َٜٓ ر٘ظٚ حٌُز٤َس ا٫ رَٟخٛخ 

  81المادة 

رخ١ُٞء ك٢ ٌٗخف ٛل٤ق أٝ كخٓي أٝ ر٘زٜش ٝرخُوِٞس حُٜل٤لش ك٢ حٌُ٘خف 
حُٜل٤ق ٝرٔٞص أكي حُِٝؿ٤ٖ ُٝٞ هزَ حُيهٍٞ ٣ظؤًي ُِّٝ ًَ حَُٜٔ 
ح٠ُٔٔٔ ٝح٣ُِخىس حُظ٢ ٣ُيص ك٤ٚ رؼي حُؼوي ك٢ حٌُ٘خف حُٜل٤ق. ًَٝ َٜٓ 

ء ر٘زٜش ٝػيّ ٛلش حُظ٤ٔٔش ٝٓخ كَٝ ُِٔلٟٞش حُٔؼَ ك٢ حُلخٓي ٝح١ُٞ
 رؼي حُؼوي رخُظَح٢ٟ أٝ رلَٝ حُوخ٢ٟ 

٫ٝ ٣ٔو٢ حَُٜٔ رؼي طؤًي ُِٝٓٚ رؤكي ٌٛٙ حُٔؼخ٢ٗ حُؼ٬ػش ُٝٞ ًخٗض 
 حُلَهش ٖٓ هزَ حُِٝؿش ٓخ ُْ طزَثٚ 

  82المادة 

حُوِٞس حُٜل٤لش حُظ٢ طوّٞ ٓوخّ ح١ُٞء ٝطئًي ُِّٝ ًَ حَُٜٔ ٢ٛ إٔ 
ٝؿخٕ ك٢ ٌٓخٕ آ٤ٖ٘ٓ ٖٓ ا٬١ع حُـ٤َ ػ٤ِٜٔخ رـ٤َ اًٜٗٔخ ٝإٔ ٣ـظٔغ حُِ

 ٣ٌٕٞ حُِٝؽ رل٤غ ٣ظٌٖٔ ٖٓ ح١ُٞء ر٬ ٓخٗغ ك٢ٔ أٝ ١زؼ٢ أٝ َٗػ٢ 

  83المادة 

كٌْ حُوِٞس حُٜل٤لش ًلٌْ ح١ُٞء ك٢ طؤًي ُِّٝ حَُٜٔ ًِٚ ك٢ حٌُ٘خف 
 حُٜل٤ق ُٝٞ ًخٕ حُِٝؽ ػ٤٘٘خً ٝك٢ ػزٞص حُ٘ٔذ ٝحُ٘لوش ٝح٠ٌُ٘ٔ ٝكَٓش

 ٌٗخف أهض حُِٝؿش ٝأٍرغ ٓٞحٛخ ك٢ ػيطٜخ 

٫ٝ طٌٕٞ حُوِٞس حُٜل٤لش ًخ١ُٞء ك٢ ح٩كٜخٕ ٝكَٓش حُز٘خص ٝكَ حَُٔآس 
 ُِِٝؽ ح٧ٍٝ ٝحَُؿؼش ٝح٤َُٔحع ٖٓ حُِٝؽ اًح ٓخص ٝحَُٔآس ك٢ ػيس حُوِٞس 

  84المادة 

اًح ١ِن حُِٝؽ حَٓأطٚ هزَ ح١ُٞء ٝحُوِٞس حُٜل٤لش ٖٓ ٌٗخف ٛل٤ق ًٝخٕ هي 
ُٜخ َٜٓحً ٝهض حُؼوي ك٬ ٣ـذ ػ٤ِٚ ا٫ ٜٗلٚ ٝإ ُْ ٣ٌٖ ِٓٔٚ ا٤ُٜخ  ٠ٔٓ

ػخى حُٜ٘ق ح٥هَ ا٠ُ ٌِٓٚ رخُط٬م ٓـَىحً ػٖ حُو٠خء أٝ حَُٟخ ٝإ ًخٗض 



كِٜض ٣ُخىس ك٢ حَُٜٔ هزَ هز٠ٚ ًٝخٗض ٓظُٞيس ٖٓ ح٧َٛ طظٜ٘ق ر٤ٖ 
 حُِٝؿ٤ٖ ٓٞحء ًخٕ كُٜٜٞخ هزَ حُط٬م أٝ رؼيٙ 

كبٕ ًخٕ هي ِْٓ حَُٜٔ ًِٚ ا٤ُٜخ ك٬ ٣ؼٞى حُٜ٘ق ا٠ُ ٌِٓٚ رخُط٬م رَ 
 ٣ظٞهق ػٞىٙ ا٠ُ ٌِٓٚ ػ٠ِ حَُٟخ أٝ حُو٠خء ك٬ ٣٘لٌ طَٜكٚ ك٤ٚ هزِٜٔخ 

 ٣ٝ٘لٌ طَٜكٜخ ك٢ حٌَُ هزَ ًُي رـ٤ٔغ حُظَٜكخص حَُ٘ػ٤ش 

ٝاًح طَح٤ٟخ ػ٠ِ حُٜ٘ق أٝ ه٢٠ ُِِٝؽ رٚ ًٝخٗض هي كِٜض ٣ُخىس ك٢ 
حُط٬م أٝ رؼيٙ ٝهزَ حُو٠خء رٜ٘لٚ ُِِٝؽ ك٬ ٣ِِٜٓخ ا٫ ٜٗق  حَُٜٔ هزَ

ه٤ٔش ح٧َٛ ٣ّٞ هز٠ٚ ٝح٣ُِخىس حُظ٢ ٣ُيص ك٤ٚ ٓظِٜش ًخٗض أٝ ٓ٘لِٜش 
 ٓظُٞيس أٝ ؿ٤َ ٓظُٞيس طٌٕٞ ُٜخ هخٛش 

٫ٝ ٣ظٜ٘ق ٓخ ٣ُي رؼي حُؼوي ػ٠ِ حَُٜٔ ح٠ُٔٔٔ رَ ٣ٔو٢ رخُط٬م هزَ 
 حُيهٍٞ 

  85المادة 

ذ ٜٗق حَُٜٔ ح٠ُٔٔٔ رٞهٞػٜخ هزَ ح١ُٞء كو٤وش أٝ حُلَهش حُظ٢ ٣ـ
كٌٔخً ٢ٛ حُلَهش حُظ٢ ؿخءص ٖٓ هزَ حُِٝؽ ٓٞحء ًخٗض ٬١هخً أٝ كٔوخً 
ًخُلَهش رخ٬٣٩ء أٝ حُِؼخٕ ٝحَُىس ٝارخثٚ ح٬ٓ٩ّ اًح أِٓٔض ُٝؿظٚ ٝكؼِٚ ٓخ 

 ٣ٞؿذ كَٓش حُٜٔخَٛس رؤُٜٛٞخ ٝكَٝػٜخ 

خثٜخ ح٬ٓ٩ّ اًح أِْٓ ُٝؿٜخ ًٝخٗض كبٕ ؿخءص حُلَهش ٖٓ هزِٜخ ًَىطٜخ ٝار
ؿ٤َ ًظخر٤ش ٝكؼِٜخ ٓخ ٣ٞؿذ كَٓش حُٜٔخَٛس رلَع ُٝؿٜخ أٝ رؤِٛٚ ك٬ ٣ـذ 

 ُٜخ ٜٗق ح٠ُٔٔٔ رَ ٣ٔو٢ 

 ٝإ ًخٗض هز٠ض ٤ٗجخً ٓ٘ٚ طَى ٓخ هز٠ض 

  86المادة 

َٜٓ حُٔؼَ ٝٓخ كَٝ ُِٔلٟٞش رؼي حُؼوي رخُو٠خء أٝ حَُٟخ ٫ ٣ظٜ٘ق 
 ُوِٞس حُٜل٤لش رخُط٬م هزَ ح١ُٞء ٝح

كٖٔ ١ِن ُٝؿظٚ هزِٜٔخ ُْٝ ٣ٌٖ ٠ٔٓ ُٜخ َٜٓحً ٝهض حُؼوي أٝ ٠ٔٓ 
ط٤ٔٔش كخٓيس ٖٓ ًَ حُٞؿٞٙ كظ٠ ٝؿذ ُٜخ َٜٓ حُٔؼَ أٝ كَٝ ُٜخ كَٟخً 
رؼي حُؼوي ٓو٢ َٜٓ حُٔؼَ ًِٚ ٝٓخ كَٟٚ رؼي حُؼوي ٝٝؿزض ُٜخ ػ٤ِٚ 

 حُٔظؼش إ ُْ طٌٖ حُلَهش ٖٓ هزِٜخ 

  87المادة 

 ل٤لش ٫ طوّٞ ٓوخّ ح١ُٞء ك٢ حٌُ٘خف حُلخٓي حُوِٞس حُٜ



كبٕ ًخٕ حٌُ٘خف كخٓيحً ٝٝهغ حُظل٣َن أٝ حُٔظخًٍش ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ هزَ حُيهٍٞ 
كو٤وش ك٬ َٜٓ َُِٔآس ُٝٞ ه٬ رٜخ حُِٝؽ هِٞس ٛل٤لش ٝإ طلَهخ رؼي حُيهٍٞ 
ًٝخٕ هي ٠ٔٓ ُٜخ حُِٝؽ َٜٓحً كِٜخ ح٧هَ ٖٓ ح٠ُٔٔٔ َٜٝٓ حُٔؼَ إ ُْ 

ُٜخ َٜٓحً أٝ ٠ٔٓ ٓخ ٫ ٣ِٜق َٜٓحً كِٜخ َٜٓ حُٔؼَ رخُـخً هيٍٙ  ٣ٌٖ ٠ٔٓ
 ٓخ رِؾ 

  88المادة 

اًح طِٝؽ ٛز٢ ٓلـٍٞ ػ٤ِٚ حَٓأس ر٬ إً ٤ُٝٚ ٝىهَ رٜخ كَى ح٢ُُٞ ٌٗخكٜخ 
 ك٬ َٜٓ ُٜخ ػ٤ِٚ ٫ٝ ٓظؼش 

  89المادة 

خ اًح رِـض حُٜز٤ش حُظ٢ ُٝؿٜخ ؿ٤َ ح٧د ٝحُـي ٖٓ ح٤ُٝ٧خء ُٝؿخً ًلئحً ُٜ
ٝرَٜٔ حُٔؼَ ٝحهظخٍص ٗلٜٔخ رخُزِٞؽ هزَ حُيهٍٞ رٜخ كو٤وش أٝ كٌٔخً ك٬ 

 َٜٓ ُٜخ ػ٠ِ ُٝؿٜخ ٫ٝ ٓظؼش ًٔخ طويّ ك٢ حُٔخىس حُوخٓٔش ٝحُؼٔخ٤ٖٗ 

  91المادة 

حُٔؼظزَ ك٢ حُٔظؼش ػَف ًَ رِيس ٧ِٜٛخ ك٤ٔخ طٌظ٢ٔ رٚ حَُٔآس ػ٘ي 
 حُوَٝؽ ٝحػظزخٍٛخ ػ٠ِ كٔذ كخٍ حُِٝؿ٤ٖ 

ريٍ حُٔظؼش ٗويحً ٫ٝ ط٣ِي ػ٠ِ ٜٗق َٜٓ حُٔؼَ إ ًخٕ حُِٝؽ ٣ٝـُٞ ىكغ 
 ؿ٤٘خً ٫ٝ ط٘وٚ ػٖ هٔٔش ىٍحْٛ إ ًخٕ كو٤َحً 

٫ٝ طـذ حُٔظؼش ُٖٔ ١ِوض هزَ حُيهٍٞ ُٜٝخ َٜٓ ٠ٔٔٓ ٫ٝ ُِٔظٞك٠ 
 ػٜ٘خ ُٝؿٜخ ٝطٔظلذ ُِٔطِوش رؼي حُيهٍٞ ٓٞحء ٠ٔٓ ُٜخ َٜٓحً أّ ٫ 

  91المادة 

َٜٓحً أهَ ٖٓ َٜٓ ٓؼِٜخ ٝحٗظ١َ ك٢ ٗظ٤َ ًُي  اًح ٠ٔٓ حُِٝؽ َُِٔآس
ٓ٘لؼش كبٕ ًخٗض ٓزخكش ح٫ٗظلخع ٝٝك٠ رخ١َُ٘ كِٜخ ح٠ُٔٔٔ ٝإ ُْ ٣ٞف 
رٚ ٝؿذ ػ٤ِٚ ط٤ٌَٔ َٜٓ حُٔؼَ ٝإ ًخٗض حُٔ٘لؼش حُظ٢ ١َٜٗخ ؿ٤َ ٓزخكش 

 ح٫ٗظلخع رطَ ح١َُ٘ ٝٝؿذ ح٠ُٔٔٔ ٫ٝ ٣ٌَٔ َٜٓ حُٔؼَ 

  92المادة 

رؤًؼَ ٖٓ َٜٓ ٓؼِٜخ ػ٠ِ أٜٗخ رٌَ كبًح ٢ٛ ػ٤ذ ٝؿذ  اًح طِٝؽ حَُؿَ حَٓأس
 ػ٤ِٚ َٜٓ حُٔؼَ ٫ ح٣ُِخىس 

  93المادة 



اًح طَىى حُِٝؽ ك٢ حَُٜٔ ًؼَس ٝهِش ر٤ٖ ٛزخكش حَُٔآس ٝهزخكظٜخ ٛق 
 ح١َُ٘خٕ ٝٝؿذ ح٠ُٔٔٔ ك٢ أ١ ١َٗ ٝؿي 

  94المادة 

اًح حٗظ١َ حُِٝؽ رٌخٍس حَُٔآس كٞؿيٛخ ػ٤زخً ٣ِِٓٚ ًَ حَُٜٔ ح٠ُٔٔٔ ٝإ 
 ُْ ٣ٌٖ ٠ٔٔٓ ٣ِِٓٚ َٜٓ حُٔؼَ ٫ٝ ٣٘وٚ ُؼ٤ٞرظٜخ 

  95المادة 

٨ُد ٝحُـي ٝ ح٢ُٛٞ ٝحُوخ٢ٟ ٣٫ٝش هزٞ حَُٜٔ ُِوخَٛس رٌَحً ًخٗض أٝ ػ٤زخً 
 ٝهز٠ْٜ ٓؼظزَ ٣زَأ رٚ حُِٝؽ ك٬ ططخُزٚ حَُٔآس رؼي رِٞؿٜخ 

َُٔآس حُزخُـش طوزٞ َٜٓٛخ ر٘لٜٔخ ك٬ ٣ـُٞ ٧كي ٖٓ ٛئ٫ء هزٞ َٜٓ ٝح
حُؼ٤ذ حُزخُـش ا٫ رظ٤ًَٞ ٜٓ٘خ ٫ٝ هزٞ َٜٓ حُزٌَ حُزخُـش اًح ٜٗض ػٖ هز٠ٚ 

 كِٞ ُْ ط٘ٚ كِْٜ هز٠ٚ 

  96المادة 

٤ُْ ٧كي ٖٓ ح٤ُٝ٧خء ؿ٤َ ٖٓ ًًَ ك٢ حُٔخىس حُٔخروش ٫ٝ ٨ُّ هزٞ 
 ٤ٛٝخً ػ٤ِٜخ ٛيحم حُوخَٛس ا٫ اًح ًخٕ 

كبًح ًخٗض ح٧ّ ٤ٛٝش حر٘ظٜخ ٝهز٠ض َٜٓٛخ ٢ٛٝ ٛـ٤َس ػْ أىًٍض كِٜخ إٔ 
ططخُذ أٜٓخ رٚ ىٕٝ ُٝؿٜخ ٝإ ُْ طٌٖ ح٧ّ ٤ٛٝش ٝهز٠ظٚ ػٖ حر٘ظٜخ حُوخَٛس 
كِِز٘ض رؼي ح٩ىٍحى إٔ ططخُذ ُٝؿٜخ ٝٛٞ ٣َؿغ ػ٠ِ ح٧ّ ًٌُٝي حُلٌْ 

 ػ٠ِ ٓخثَ ح٤ُٝ٧خء ؿ٤َ ٖٓ ًًَ هزَ 

  97المادة 

حَُٜٔ ِٓي حَُٔآس طظَٜف ك٤ٚ ٤ًق ٗخءص ر٬ أَٓ ُٝؿٜخ ٓطِوخً ٝر٬ إً 
أر٤ٜخ أٝ ؿيٛخ ػ٘ي ػيٓٚ أٝ ٤ٜٛٝخ، إ ًخٗض ٤ٍٗيس ك٤ـُٞ ُٜخ ر٤ؼٚ ٍٝٛ٘ٚ 

 ٝاؿخٍطٚ ٝاػخٍطٚ ٝٛزظٚ ر٬ ػٞٝ ٖٓ ُٝؿٜخ ٖٝٓ ٝحُي٣ٜخ ٖٝٓ ؿ٤َْٛ 

  98المادة 

٠ٚ رظٔخٓٚ ػْ ١ِوٜخ اًح ٝٛزض حَُٔآس َٜٓٛخ ًِٚ أٝ رؼ٠ٚ ُِٝؿٜخ رؼي هز
هزَ حُيهٍٞ رٜخ كِٚ حَُؿٞع ػ٤ِٜخ رٜ٘لٚ إ ًخٕ ٖٓ حُ٘وي٣ٖ أٝ ٖٓ 
ح٬٤ٌُٔص أٝ حُُٔٞٝٗخص، كِٞ ُْ طوز٠ٚ أٝ هز٠ض ٜٗلٚ كٞٛزض حٌَُ ك٢ 

 ح٠ُٝ٧ أٝ ٓخ رو٢ ٝٛٞ حُٜ٘ق ك٢ حُؼخ٤ٗش ٫ ٍؿٞع 



ُٝٞ ٝٛزظٚ ٧ؿ٘ز٢ ِٝٓطظٚ ػ٠ِ هز٠ٚ كوز٠ٚ ٖٓ ُٝؿٜخ أٝ ٖٓ ٟخٓ٘ٚ 
 وٜخ حُِٝؽ هزَ حُيهٍٞ كِٚ حَُؿٞع ػ٤ِٜخ رٜ٘لٚ أ٠٣خً ػْ ١ِ

كِٞ ًخٕ حَُٜٔ ٓٔخ ٣ظؼ٤ٖ رخُظؼ٤٤ٖ ًخُؼَٝٝ ٝٝٛزض ُٝؿٜخ حُٜ٘ق أٝ حٌَُ 
 ػْ ١ِوٜخ هزَ حُيهٍٞ ك٬ ٣َؿغ ػ٤ِٜخ ر٢٘ء ٓطِوخً 

 ٤ُْٝ ٧ر٢ حُٜـ٤َس إٔ ٣ٜذ ٤ٗجخً ٖٓ َٜٓٛخ 

  99المادة 

 ُِٝؿٜخ ٫ٝ ٧كي ٖٓ أ٤ُٝخثٜخ ٫ طـزَ حَُٔآس ػ٠ِ كٞحص ٢ٗء ٖٓ َٜٓٛخ ٫
٫ٝ ُٞحُي٣ٜخ ٝاًح ٓخطض هزَ إٔ طٔظٞك٢ ؿ٤ٔغ َٜٓٛخ كٍِٞػظٜخ ٓطخُزش ُٝؿٜخ 
أٝ ٍٝػظٚ رٔخ ٣ٌٕٞ رخه٤خً رٌٓظٚ ٖٓ َٜٓٛخ رؼي آوخ١ ٤ٜٗذ حُِٝؽ ح٣٥َ ُٚ 

 ٖٓ اٍػٜخ إ ػِْ ٓٞطٜخ هزِٚ 

  111المادة 

ٚ ٛـ٤َس ًخٗض ٢ُٝ حُِٝؽ أٝ حُِٝؿش ٣ٜق ٟٔخٗش َٜٓٛخ ك٢ كخٍ ٛلظ
حُِٝؿش أٝ ًز٤َس ر١َ٘ هزُٜٞخ ح٠ُٔخٕ ك٢ حُٔـِْ إ ًخٗض ًز٤َس أٝ هزٍٞ 
٤ُٜٝخ إ ًخٗض ٛـ٤َس ٫ٝ ٣ٜق ٟٔخٗٚ ك٢ َٓٝ ٓٞطٚ إ ًخٕ حٌُٔلٍٞ ُٚ أٝ 

 ػ٘ٚ ٝحٍػخً ُٚ كبٕ ُْ ٣ٌٖ ٝحٍػخً ٛق ٟٔخٗٚ رويٍ ػِغ ٓخُٚ 

  111المادة 

ص ٖٓ حُِٝؽ رؼي رِٞؿٚ أٝ َُِٔآس حٌُٔلٍٞ َٜٓٛخ إٔ ططخُذ رٚ أ٣خً ٗخء
ح٠ُخٖٓ ٓٞحء ًخٕ ٤ُٜٝخ أٝ ٤ُٝٚ. ٝاًح أىٟ ح٠ُخٖٓ ٍؿغ ػ٠ِ حُِٝؽ إٔ أَٓٙ 

 رخ٠ُٔخٕ ػ٘ٚ ٝا٫ ك٬ ٍؿٞع ُٚ ػ٤ِٚ 

  112المادة 

اًح ُٝؽ ح٧د حر٘ٚ حُٜـ٤َ حُلو٤َ حَٓأس ك٬ ٣طخُذ رَٜٔٛخ ا٫ اًح ٟٔ٘ٚ.كبًح 
ي ػ٠ِ ٗلٔٚ ػ٘ي حُظؤى٣ش أٗٚ ٟٔ٘ٚ ٝأىحٙ ػ٘ٚ ك٬ ٣َؿغ رٚ ػ٤ِٚ ا٫ اًح أٜٗ

 أىحٙ ٤َُؿغ رٚ 

ُٝٞ ٓخص أرٞ حُٜـ٤َ حُلو٤َ هزَ أىحء حَُٜٔ ح١ٌُ ٟٔ٘ٚ ػ٘ٚ كَِِٔآس أهٌٙ 
ٖٓ طًَظٚ ُٝزخه٢ حٍُٞػش حَُؿٞع رٚ ك٢ ٤ٜٗذ حُٜـ٤َ ٖٓ ٤َٓحع أر٤ٚ. ُٝٞ 
ًخٕ ُِٜـ٤َ ٓخٍ ٣طخُذ أرٞٙ ُٝٞ ُْ ٠٣ٖٔ حَُٜٔ ػ٘ٚ ريكؼٚ ٖٓ ٓخٍ حر٘ٚ ٫ 

 ٚ ُٔخ ُٚ ٖٓ ٣٫ٝش حُظَٜف ك٢ ٓخٍ أ٫ٝىٙ حُٜـخٍ ٖٓ ٓخٍ ٗلٔ

  113المادة 



اًح ًخٕ حَُٜٔ ٓؼ٤٘خً كِٜي ك٢ ٣ي حُِٝؽ أٝ حٓظِٜي هزَ حُظ٤ِْٔ أٝ 
حٓظلن رؼيٙ كَِِٔآس حَُؿٞع ػ٤ِٚ رٔؼِٚ إ ًخٕ ٖٓ ًٝحص ح٧ٓؼخٍ أٝ 

 رو٤ٔظٚ إ ًخٕ ه٤ٔ٤خً 

ُٝٞ حٓظلن ٜٗق حُؼ٤ٖ حُٔـؼُٞش َٜٓحً كخَُٔآس رخُو٤خٍ إ ٗخءص أهٌص 
حُزخه٢ ٜٝٗق حُو٤ٔش ٝإ ٗخءص ٍىطٚ ٝأهٌص ًَ حُو٤ٔش كبٕ ١ِوٜخ ُٝؿٜخ 

 هزَ حُيهٍٞ رٜخ كِٜخ ٜٗق حُزخه٢ 

  114المادة 

رؼي ط٤ِْٔ حَُٔآس ٗلٜٔخ ُِِٝؽ ٫ طوزَ ىػٞحٛخ ػ٤ِٚ رؼيّ هز٠ٜخ ٓؼـَ 
حُظؼـ٤َ ؿ٤َ ٓظؼخٍف ػ٘ي أَٛ حُزِي كبٕ حىػض رزؼٞ َٜٓٛخ ا٫ اًح ًخٕ 

 حُٔؼـَ طٔٔغ ىػٞحٛخ ٝٓخ ٣ٔ٘غ حَُٔآس ٖٓ حُيػٟٞ ٣ٔ٘غ ٍٝػظٜخ 

  115المادة 

اًح حهظِق حُِٝؿخٕ ك٢ أَٛ ط٤ٔٔش حَُٜٔ كخىػ٠ أكيٛٔخ ط٤ٔٔش هيٍ 
ٓؼِّٞ ٝأٌَٗ ح٥هَ حُظ٤ٔٔش رخ٤ٌُِش ٤ُْٝ ُِٔيػ٢ ر٤٘ش ٣لِق ٌَٓ٘ 

ض ٓخ حىػخٙ ح٥هَ ٝإ كِق ٣و٢٠ رَٜٔ حُٔؼَ ر١َ٘ حُظ٤ٔٔش كبٕ ٌَٗ ػز
إٔ ٫ ٣ِ٣ي ػ٠ِ ٓخ حىػظٚ حَُٔآس إ ًخٗض ٢ٛ حُٔيػ٤ش ُِظ٤ٔٔش ٫ٝ ٣٘وٚ 

 ػٔخ حىػخٙ حُِٝؽ إ ًخٕ ٛٞ حُٔيػ٢ ُٜخ 

ٝاًح ٝهغ ح٫هظ٬ف ر٤ٜ٘ٔخ رؼي حُط٬م هزَ حُيهٍٞ كو٤وش أٝ كٌٔخً طـذ 
 ُٜخ حُٔظؼش 

  116المادة 

خٕ ك٢ هيٍ حَُٜٔ كخٍ ه٤خّ حٌُ٘خف هزَ حُيهٍٞ أٝ رؼيٙ أٝ اًح حهظِق حُِٝؿ
رؼي حُط٬م ٝحُيهٍٞ ٣ـؼَ َٜٓ حُٔؼَ كٌٔخً ر٤ٜ٘ٔخ كبٕ ٜٗي ُٜخ رؤٕ ًخٕ 
ًٔخ هخُض أٝ أًؼَ ٣وزَ هُٜٞخ ر٤٘٤ٔ٤ٜخ ٓخ ُْ ٣وْ حُِٝؽ ر٤٘ش ػ٠ِ ىػٞحٙ ٝإ 

ش ٝإ ٜٗي ُٚ رؤٕ ًخٕ ًٔخ حىػ٠ أٝ أهَ ٣ٜيم ر٤ٔ٤٘ٚ ٓخ ُْ طوْ ػ٤ِٚ حُز٤٘
ًخٕ َٜٓ حُٔؼَ ٓ٘ظًَخً ر٤ٜ٘ٔخ ٫ ٗخٛيحً ُٚ ٫ٝ ُٜخ طلخُلخً كبٕ كِلخ أٝ أهخٓخ 

 حُز٤٘ش ٝطٜخطَص حُز٤٘ظخٕ ٣و٢٠ رَٜٔ حُٔؼَ 

ٖٝٓ ٌَٗ ٜٓ٘ٔخ ػٖ ح٤ٔ٤ُٖ ك٢ حٍُٜٞط٤ٖ كٌْ ػ٤ِٚ رٔخ حىػخٙ ٛخكزٚ 
 ٖٝٓ أهخّ حُز٤٘ش ٜٓ٘ٔخ هزِض ر٤٘ظٚ ٝه٠٠ ُٚ رٜخ 

٬م هزَ حُيهٍٞ طلٌْ ٓظؼش حُٔؼَ ػ٠ِ ٝإ حهظِلخ ك٢ هيٍٙ رؼي حُط
 حُظل٤َٜ حُٔظويّ 

  117المادة 



ٓٞص أكي حُِٝؿ٤ٖ ًل٤خطٜٔخ ك٢ حُلٌْ أ٬ٛ ٝهيٍحً كبًح ٓخص أكيٛٔخ ٝٝهغ 
ح٫هظ٬ف ر٤ٖ ٍٝػظٚ ٝر٤ٖ حُل٢ ك٢ أَٛ حَُٜٔ أٝ ك٢ هيٍٙ ٣لٌْ ػ٠ِ 

 حُٞؿٚ حُٔظويّ ك٢ حُٔخىس حُٔخُلش 

خ ك٢ هيٍ حَُٜٔ ح٠ُٔٔٔ كخُوٍٞ ٍُٞػش كبًح ٓخص حُِٝؿخٕ ٝحهظِق ٍٝػظٜٔ
حُِٝؽ ٣ِِْٜٝٓ ٓخ ٣ؼظَكٕٞ رٚ ٝإ حهظِلٞح ك٢ أَٛ حُظ٤ٔٔش ٣و٠٠ رَٜٔ 
حُٔؼَ ػ٠ِ ٍٝػش حُِٝؽ إٔ ؿليٝح حُظ٤ٔٔش ٌِٝٗٞح ػٖ ح٤ٔ٤ُٖ ًٌُٝي اًح 

 حطلوٞح ػ٠ِ ػيّ حُظ٤ٔٔش ك٢ حُؼوي 

  118المادة 

ويٓش اًح ٝهغ ح٫هظ٬ف اٗٔخ ٣و٢٠ رـ٤ٔغ َٜٓ حُٔؼَ َُِٔآس ك٢ حٍُٜٞ حُٔظ
هزَ ط٤ِٜٔٔخ ٗلٜٔخ كبٕ ٝهغ ح٫هظ٬ف رؼي حُظ٤ِْٔ ٓٞحء ًخٕ ٝهٞػٚ ك٢ 
ك٤خطٜٔخ أٝ رؼي ٓٞطٜخ أٝ أكيٛٔخ ٝحىػ٠ حُِٝؽ أٝ ٍٝػظٚ ا٣ٜخٍ ٢ٗء ٖٓ 
حَُٜٔ ا٤ُٜخ ٝهي ؿَص ػخىس أَٛ حُزِي رؤٕ حَُٔآس ٫ طِْٔ ٗلٜٔخ ا٫ رؼي 

 كبٕ ُْ طوَ رٚ ٣و٢٠ ػ٤ِٜخ هزٞ ٢ٗء ٖٓ َٜٓٛخ طوٍَ رٔخ ِٜٝٛخ ٓؼـ٬ً 
ربٓوخ١ هيٍ ٓخ ٣ظؼخٍف طؼـ٤ِٚ ُٔؼِٜخ ٣ٝؼط٠ ُٜخ حُزخه٢ ٓ٘ٚ إ كَٜ 
حطلخم ػ٠ِ هيٍ ح٠ُٔٔٔ ٝا٫ كبٕ أٌَٗ ٍٝػش حُِٝؽ أَٛ حُظ٤ٔٔش كِٜخ رو٤ش 
َٜٓ حُٔؼَ ٝإ أٌَٗٝح حُويٍ كخُوٍٞ ُٖٔ ٜٗي ُٚ َٜٓ حُٔؼَ ٝرؼي ٓٞطٜٔخ 

 حُوٍٞ ك٢ هيٍٙ ٍُٞػش حُِٝؽ 

  119ادة الم

اًح أٗلن حُوخ١ذ ػ٠ِ ٓؼظيس حُـ٤َ ٝأرض إٔ طظِٝؿٚ رؼي حٗو٠خء ػيطٜخ كبٕ 
حٗظ١َ ػ٤ِٜخ حُظِٝؽ رٜخ كِٚ كن حَُؿٞع رٔخ ىكؼٚ ا٤ُٜخ ٖٓ حُ٘وي٣ٖ ُ٪ٗلخم 
ػ٠ِ ٗلٜٔخ ٝإ ُْ ٣٘ظ١َ حُظِٝؽ رٜخ ك٬ ٍؿٞع ُٚ ر٢٘ء ًٌُٝي اًح 

خ ُٝٞ حٗظ١َ ػ٤ِٜخ ط٣ِٝؾ طِٝؿظٚ ٝأٓخ ح١٧ؼٔش حُظ٢ أ١ؼٜٔخ ك٬ ٣َؿغ رو٤ٔظٜ
 ٗلٜٔخ ٓ٘ٚ 

  111المادة 

اًح هطذ أكي حَٓأس ٝرؼغ ا٤ُٜخ رٜي٣ش أٝ ىكغ ا٤ُٜخ حَُٜٔ ًِٚ أٝ رؼ٠ٚ ُْٝ 
٣ظِٝؿٜخ أٝ ُْ ٣ِٝؿٚ ٤ُٜٝخ ٜٓ٘خ أٝ ٓخطض أٝ ػيٍ ٛٞ ػٜ٘خ هزَ ػوي حٌُ٘خف 
خ كِٚ حٓظَىحى ٓخ ىكؼٚ ٖٓ حَُٜٔ ػ٤٘خً إ ًخٕ هخثٔخً ُٝٞ ِٛي أٝ حٓظِٜي ٝأٓ

حُٜي٣ش كِٚ حٓظَىحىٛخ إ ًخٗض هخثٔش أػ٤خٜٗخ كبٕ ًخٗض هي ٌِٛض 
 ٝحٓظٌِٜض ك٤ِْ ُٚ حٓظَىحى ه٤ٔظٜخ 

  111المادة 

اًح رؼغ حُِٝؽ ا٠ُ حَٓأطٚ ٤ٗجخً ٖٓ حُ٘وي٣ٖ أٝ حُؼَٝٝ أٝ ٓٔخ ٣ئًَ هزَ 
حُِكخف أٝ رؼي حُز٘خء رٜخ ُْٝ ٣ًٌَ ٝهض رؼؼٚ أٗٚ ٖٓ حَُٜٔ ٫ٝ ؿ٤َٙ ػْ حهظِلخ 



ُِٝؽ ٛٞ ٖٓ حَُٜٔ ٝهخُض ٛٞ ٛي٣ش كخُوٍٞ ُٚ ر٤ٔ٤٘ٚ ك٤ٔخ ُْ ٣ـَ كوخٍ ح
 ػَف أَٛ حُزِي ربٍٓخُٚ ٛي٣ش َُِٔآس ُٜٝخ ك٤ٔخ ؿَٟ رٚ 

كبٕ كِق حُِٝؽ ٝحُٔزؼٞع هخثْ ك٢ٜ رخُو٤خٍ إ ٗخءص أروظٚ ٓلٔٞرخً ٖٓ 
َٜٓٛخ ٝإ ٗخءص ٍىطٚ ٍٝؿؼض رزخه٢ حَُٜٔ أٝ ًِٚ إ ُْ ٣ٌٖ ىكغ ُٜخ ٤ٗجخً 

ي أٝ حٓظِٜي طلظٔذ ه٤ٔظٚ ٖٓ حَُٜٔ ٝإ رو٢ ٧كيٛٔخ رؼي ٓ٘ٚ ٝإ ِٛ
 ًُي ٢ٗء ٣َؿغ رٚ ػ٠ِ ح٥هَ 

 ٝإ أهخٓخ حُز٤٘ش كز٤٘ظٜٔخ ٓويٓش 

  112المادة 

٤ُْ حُٔخٍ رٔوٜٞى ك٢ حٌُ٘خف ك٬ طـزَ حَُٔآس ػ٠ِ طـ٤ِٜ ٗلٜٔخ ٖٓ 
ؿ٤َٙ ٫ٝ ٣ـزَ أرٞٛخ ػ٠ِ طـ٤ِٜٛخ ٖٓ ٓخُٚ كِٞ ُكض رـٜخُ َٜٓٛخ ٫ٝ ٖٓ 

ه٤َِ ٫ ٤ِ٣ن ح١ٌُ ىكؼٚ حُِٝؽ أٝ ر٬ ؿٜخُ أ٬ًٛ ك٤ِْ ُٚ ٓطخُزظٜخ ٫ٝ 
ٓطخُزش أر٤ٜخ ر٢٘ء ٓ٘ٚ ٫ٝ ط٘و٤ٚ ٢ٗء ٖٓ ٓويحٍ حَُٜٔ ح١ٌُ طَح٤ٟخ 

 ػ٤ِٚ ٝإ رخُؾ حُِٝؽ ك٢ رٌُٚ ٍؿزش ك٢ ًؼَس حُـٜخُ 

  113المادة 

٧د ٝؿِٜ ر٘ظٚ حُزخُـش ٖٓ ٓخُٚ كبٕ ِٜٓٔخ حُـٜخُ ك٢ كخٍ اًح طزَع ح
ٛلظٚ ٌِٓظٚ رخُوزٞ ٤ُْٝ ٧ر٤ٜخ رؼي ًُي ٫ٝ ٍُٞػظٚ حٓظَىحى ٢ٗء ٓ٘ٚ 
ٝإ ُْ ٣ِٔٔٚ ا٤ُٜخ ك٬ كن ُٜخ ك٤ٚ ُٝٞ ِٓٔٚ ا٤ُٜخ ك٢ َٓٝ ٓٞطٚ ك٬ 

 طٌِٔٚ ا٫ ربؿخُس حٍُٞػش 

  114المادة 

ؿٜخُ حر٘ظٚ حُوخَٛس ٌِٓظٚ رٔـَى اًح حٗظَٟ ح٧د ٖٓ ٓخُٚ ك٢ كخٍ ٛلظٚ 
َٗحثٚ ٓٞحء هز٠ظٚ ر٘لٜٔخ ٢ٛٝ ٤ِٔٓس ك٢ كخٍ ٛلظٚ أٝ ك٢ َٓٝ ٓٞطٚ 
أٝ ُْ طوز٠ٚ ك٢ ك٤خطٚ ٤ُْٝ ُٚ ٫ٝ ٍُٞػظٚ أهٌ ٢ٗء ٓ٘ٚ ُٝٞ ٓخص هزَ 

 ىكغ ػٔ٘ٚ ٣َؿغ حُزخثغ ػ٠ِ طًَظٚ ٫ٝ ٓز٤َ ٍُِٞػش ػ٠ِ حُوخَٛس 

  115المادة 

هي رو٢ ػ٘يٙ ٢ٗء ٓ٘ٚ كخ٬ًٟ ػٖ اًح ؿِٜ ح٧د ر٘ظٚ ٖٓ َٜٓٛخ ٝ
 طـ٤ِٜٛخ كِٜخ ٓطخُزظٚ رٚ 

  116المادة 

حُـٜخُ ِٓي حَُٔآس ٝكيٛخ ك٬ كن ُِِٝؽ ك٢ ٢ٗء ٓ٘ٚ ٤ُْٝ ُٚ إٔ 
٣ـزَٛخ ػ٠ِ كَٕ أٓظؼظٜخ ُٚ ٤ٟ٧ٝخكٚ ٝاٗٔخ ُٚ ح٫ٗظلخع رٜخ ربًٜٗخ ٍٟٝخٛخ 



رٚ أٝ رو٤ٔظٚ ُٝٞ حؿظٜذ ٤ٗجخً ٓ٘ٚ كخٍ ه٤خّ حُِٝؿ٤ش أٝ رؼيٛخ كِٜخ ٓطخُزظٚ 
 إ ِٛي أٝ حٓظِٜي ػ٘يٙ 

  117المادة 

اًح ؿِٜ ح٧د ر٘ظٚ ِٜٝٓٔخ ا٠ُ حُِٝؽ رـٜخُٛخ ػْ حىػ٠ ٛٞ أٝ ٍٝػظٚ إٔ ٓخ 
ِٓٔٚ ا٤ُٜخ أٝ رؼ٠ٚ ػخ٣ٍش ٝحىػض ٢ٛ أٝ ُٝؿٜخ رؼي ٓٞطٜخ أٗٚ ط٤ِٔي ُٜخ 

إٔ ح٧د ٣يكغ ٓؼَ ٌٛح ؿٜخُحً ٫ ػخ٣ٍش كخُوٍٞ ُٜخ كبٕ ؿِذ ػَف حُزِي 
ُِٝٝؿٜخ ٓخ ُْ ٣وْ ح٧د أٝ ٍٝػظٚ حُز٤٘ش ػ٠ِ ٓخ حىػٞٙ ٝإ ًخٕ حُؼَف 
ٓ٘ظًَخً ر٤ٖ ًُي أٝ ًخٕ حُـٜخُ ٓٔخ ٣ـِٜ رٚ ٓؼِٜخ كخُوٍٞ هٍٞ ح٧د ٍٝٝػظٚ 

 ٝح٧ّ ك٢ ًُي ًخ٧د 

  118المادة 

ي حُلَهش ك٢ ٓظخع ٟٓٞٞع ك٢ اًح حهظِق حُِٝؿخٕ كخٍ ه٤خّ حٌُ٘خف أٝ رؼ
حُز٤ض ح١ٌُ ٣ٌٔ٘خٕ ك٤ٚ ٓٞحء ًخٕ ِٓي حُِٝؽ أٝ حُِٝؿش كٔخ ٣ِٜق ُِ٘ٔخء 
ػخىس كٜٞ َُِٔآس ا٫ إٔ ٣و٤ْ حُِٝؽ حُز٤٘ش، ٝٓخ ٣ِٜق َُِؿخٍ أٝ ٣ٌٕٞ ٛخُلخً 
ُٜٔخ كٜٞ ُِِٝؽ ٓخ ُْ طوْ حَُٔآس حُز٤٘ش، ٝأ٣ٜٔخ أهخٜٓخ هزِض ٓ٘ٚ ٝه٠٠ ُٚ 

 ٔظ٘خُع ك٤ٚ ٓٔخ ٣ِٜق ُٜخكزٚ رٜخ. ًٝخٕ حُٔظخع حُ

  119المادة 

اًح ٓخص أكي حُِٝؿ٤ٖ ٝٝهغ حُِ٘حع ك٢ ٓظخع حُز٤ض ر٤ٖ حُل٢ ٍٝٝػش ح٤ُٔض 
 كخٌَُٔ٘ ح١ٌُ ٣ِٜق َُِؿَ ٝحَُٔآس ٣ٌٕٞ ُِل٢ ٜٓ٘ٔخ ػ٘ي ػيّ حُز٤٘ش 

  121المادة 

٣ٜق ُِِْٔٔ إٔ ٣ظِٝؽ ًظخر٤ش َٜٗح٤ٗش ًخٗض أٝ ٣ٜٞى٣ش ٤ًٓش أٝ ؿ٤َ ٤ًٓش 
ٙ ٣ٜٝق ػوي ٌٗخكٜخ رٔزخَٗس ٤ُٜٝخ حٌُظخر٢ ٜٝٗخىس ًظخر٤٤ٖ ُٝٞ ًخٗخ ٝإ ًَ

ٓوخُل٤ٖ ُي٣ٜ٘خ ٫ٝ ٣ؼزض حٌُ٘خف رٜ٘خىطٜٔخ اًح ؿليٙ حُِْٔٔ ٣ٝؼزض رٜخ 
 اًح أٌَٗطٚ حٌُظخر٤ش 

  121المادة 

٣ٜق ٌٗخف حٌُظخر٤ش ػ٠ِ حُِٔٔٔش ٝحُِٔٔٔش ػ٠ِ حٌُظخر٤ش ٝٛٔخ ك٢ 
 حُؤْ ٤ٓخٕ 

  122المادة 

حُِٔٔٔش ا٫ ِٓٔٔخً ك٬ ٣ـُٞ طِٝؿٜخ ًَٓ٘خً ٫ٝ ًظخر٤خً ٣ٜٞى٣خً ًخٕ  ٫ طظِٝؽ
 أٝ َٜٗح٤ٗخً ٫ٝ ٣٘ؼوي حٌُ٘خف أ٬ًٛ 



  123المادة 

 اًح طِٝؽ حُِْٔٔ َٜٗح٤ٗش كظٜٞىص أٝ ٣ٜٞى٣ش كظَٜ٘ص ك٬ ٣لٔي حٌُ٘خف 

  124المادة 

 ظزؼٕٞ ى٣٘ٚ ح٫ٝ٧ى ح٣ٌُٖ ٣ُٞيٕٝ ُِِْٔٔ ٖٓ حٌُظخر٤ش ًًٍٞحً ًخٗٞح أٝ اٗخػخً ٣

  125المادة 

حهظ٬ف حُي٣ٖ ٖٓ ٓٞحٗغ ح٤َُٔحع ك٬ ٣َع حُِْٔٔ ُٝؿظٚ حٌُظخر٤ش اًح ٓخطض 
 هزَ إٔ طِْٔ ٢ٛٝ ٫ طَػٚ اًح ٓخص ٢ٛٝ ػ٠ِ ى٣ٜ٘خ 

  126المادة 

اًح ًخٕ حُِٝؿخٕ ؿ٤َ ٤ِٖٔٔٓ كؤِٓٔض حَُٔآس ٣ؼَٝ ح٬ٓ٩ّ ػ٠ِ ُٝؿٜخ 
٣وَّحٕ ػ٠ِ ٌٗخكٜٔخ ٓخ ُْ طٌٖ حَُٔآس ٓلَٓخً ُٚ ٝإ أر٠ كبٕ أِْٓ 

ح٬ٓ٩ّ أٝ أِْٓ ٢ٛٝ ٓلَّ ُٚ ٣لَم حُلخًْ ر٤ٜ٘ٔخ ك٢ حُلخٍ، ُٝٞ ًخٕ 
ٛـ٤َحً ٤ِٔٓحً أٝ ٓؼظٞٛخً، كبٕ ًخٕ ؿ٤َ ٤ِٔٓ ٣٘ظظَ ط٤٤ِٔٙ ٝإ ًخٕ ٓـ٘ٞٗخً ك٬ 

ِْ ٣٘ظظَ ٗلخإٙ رَ ٣ؼَٝ ح٬ٓ٩ّ ػ٠ِ أر٣ٞٚ ٫ رط٣َن ح٩ُِحّ كبٕ أٓ
أكيٛٔخ طزؼٚ حُُٞي ٝرو٢ حٌُ٘خف ػ٠ِ كخُٚ ٝإ أرخٙ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٣لَم ر٤٘ٚ 

 ٝر٤ٖ ُٝؿظٚ 

 ٝإ ُْ ٣ٌٖ ُٚ أد ٫ٝ أّ ٣و٤ْ حُوخ٢ٟ ػ٤ِٚ ٤ٛٝخً ٤ُو٢٠ ػ٤ِٚ رخُلَهش 

ٝطل٣َن حُوخ٢ٟ ٧رخء حُٜز٢ ح٤ُِٔٔ ٝأكي أر١ٞ حُٔـٕ٘ٞ ٬١م ٫ كٔن 
 ٝٓخ ُْ ٣لَم حُوخ٢ٟ ر٤ٜ٘ٔخ كخُِٝؿ٤ش رخه٤ش 

  127مادة ال

اًح أِْٓ حُِٝؽ ًٝخٗض حَٓأطٚ ًظخر٤ش كخٌُ٘خف رخم ػ٠ِ كخُٚ ٝإ ًخٗض ؿ٤َ 
ًظخر٤ش ٣ؼَٝ ػ٤ِٜخ ح٬ٓ٩ّ كبٕ أِٓٔض ك٢ٜ ُٝؿظٚ ٝإ أرض ح٬ٓ٩ّ أٝ 
أِٓٔض ًٝخٗض ٓلَٓخً ُٚ ٣لَم ر٤ٜ٘ٔخ ٝحُظل٣َن ربرخثٜخ كٔن ٫ ٬١م ٝٓخ 

 ن ُْ ٣لَم حُلخًْ كخُِٝؿ٤ش رخه٤ش كظ٠ ٣لَٜ حُظل٣َ

  128المادة 

اًح أِْٓ حُِٝؿخٕ ٓؼخً رو٢ حٌُ٘خف ػ٠ِ كخُٚ ٓخ ُْ طٌٖ حَُٔآس ٓلَٓخً ُٚ 
 كبٕ ًخٗض ًٌُي ٣لَم حُلخًْ ر٤ٜ٘ٔخ 



٤ُْٝ إٔ ٣لَم ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ حُٔل٤َٖٓ ؿ٤َ ح٤ُِٖٔٔٔ ا٫ اًح طَحكؼخ ا٤ُٚ 
ٓؼخً ُٝٚ إٔ ٣لَم ٖٓ ؿ٤َ َٓحكؼش ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ اًح ًخٗض ًظخر٤ش ٓؼظيس 

 ٝطِٝؿض هزَ حٗو٠خء ػيطٜخ ُِْٔٔ 

  129المادة 

اًح أِْٓ أكي حُِٝؿ٤ٖ ًٝخٕ ر٤ٜ٘ٔخ ُٝي ٛـ٤َ أٝ ُٝي ُٜٔخ ُٝي هزَ ػَٝ 
ح٬ٓ٩ّ ػ٠ِ ح٥هَ أٝ رؼيٙ كبٗٚ ٣ظزغ ٖٓ أِْٓ ٜٓ٘ٔخ إ ًخٕ حُُٞي ٓو٤ٔخً 
ك٢ ىحٍ ح٬ٓ٩ّ ٓٞحء ًخٕ ٖٓ أِْٓ ٖٓ أر٣ٞٚ ٓو٤ٔخً رٜخ أٝ ك٢ ؿ٤َٛخ كبٕ 

 ٤ٔخً ريحٍ ح٬ٓ٩ّ ك٬ ٣ظزغ ٖٓ أِْٓ ٖٓ أر٣ٞٚ ُْ ٣ٌٖ حُُٞي ٓو

  131المادة 

 ٫ ٣ظزغ حُُٞي ؿيٙ ٫ٝ ٤ٜ٣َ ِٓٔٔخً رب٬ٓٓٚ ُٝٞ ًخٕ أرٞٙ ٤ٓظخً 

ٝطٔظَٔ طزؼ٤ش حُُٞي ُٖٔ أِْٓ ٖٓ أر٣ٞٚ ٓيس ٛـَٙ ٓٞحء ًخٕ ػخه٬ً أٝ 
 ؿ٤َ ػخهَ ٫ٝ ط٘وطغ ا٫ رزِٞؿٚ ػخه٬ً كِٞ رِؾ ٓـ٘ٞٗخً أٝ ٓؼظٞٛخً ك٬ طِحٍ

 طزؼ٤ظٚ ٓٔظَٔس 

  131المادة 

اًح طِٝؽ أكي اكيٟ ٓلخٍٓٚ ٗٔزخً أٝ ٍٟخػخً أٝ ٣َٜٛش كخٌُ٘خف ٫ ٣ٜق أ٬ًٛ 
٣ٝلَم ر٤ٜ٘ٔخ إ ُْ ٣لظَهخ ٣ٝؼخهذ حُِٝؽ رؤٗي حُؼوٞرخص حُظؼ٣َ٣ِش ٤ٓخٓش 

 إ كؼَ ًُي ػخُٔخً رخُلَٓش أٝ رؼوٞرش ط٤ِن رلخُٚ إ كؼِٚ ؿخ٬ًٛ رٜخ 

  132المادة 

أكي حَٓأس حُـ٤َ أٝ ٓؼظيطٚ ك٬ ٣ٜق حٌُ٘خف أ٬ًٛ ٣ٟٝٞغ ػوٞرش إ اًح طِٝؽ 
ىهَ رٜخ ػخُٔخً رخُلَٓش ٣ٝؼخهذ رٔخ ٤ِ٣ن رٚ إ كؼِٚ ؿ٤َ ػخُْ رٜخ ٝك٢ 
ٍٛٞس حُؼِْ ٫ ػيس ػ٠ِ حَُٔآس رؼي حُظل٣َن ك٬ ٣لَّ ٝهخػٜخ ػ٠ِ حُِٝؽ 

٠ ح٧ٍٝ ُٝٞ ٓظِٝؿش ٝك٢ ٍٛٞس ػيّ حُؼِْ طـذ ػ٤ِٜخ حُؼيس ٣ٝلَّ ػِ
 ُٝؿٜخ ح٧ٍٝ ٝهخػٜخ هزَ حٗو٠خثٜخ 

  133المادة 

اًح طِٝؽ حَُؿَ أهظ٤ٖ هخ٤ُظ٤ٖ ػٖ ٌٗخف ٝػيس ك٢ ػوي ٝحكي كٌ٘خكٜٔخ 
ؿ٤َ ٛل٤ق ٣ٝـذ حُظل٣َن ر٤٘ٚ ٝر٤ٜ٘ٔخ ٫ٝ َٜٓ ُٜٔخ إ ٝهغ حُظل٣َن هزَ 

 حُيهٍٞ 

كبٕ ًخٗض أكيحٛٔخ ٓظِٝؿش أٝ ٓؼظيس كٌ٘خكٜخ ؿ٤َ ٛل٤ق ٌٝٗخف حُوخ٤ُش 
ٕ طِٝؿٜٔخ ك٢ ػوي٣ٖ ٓظؼخهز٤ٖ ٝػِْ ح٧ٓزن ٜٓ٘ٔخ ًٝخٕ ٛل٤ق كب



ٛل٤لخً كٌ٘خف حُؼخ٤ٗش ؿ٤َ ٛل٤ق ٣ٝلَم ر٤ٜ٘ٔخ ػ٘ي ػيّ حُٔظخًٍش ٝإ ًخٕ 
 ٝحهؼٜخ ٣لَّ ػ٤ِٚ هزَ ٢٠ٓ ػيطٜخ ٝهخع ح٠ُٝ٧ 

كبٕ ُْ ٣ؼِْ ح٧ٓزن ٜٓ٘ٔخ أٝ ػِْ ٢ٔٗٝ حُيهٍٞ رٜٔخ كِٚ إٔ ٣ظِٝؽ 
ٓؼخً ٜٗق حَُٜٔ ك٢ كخُش حُظل٣َن هزَ أ٣ظٜٔخ ٗخء ك٢ حُلخٍ ٣ٌٕٝٞ ُٜٔخ 

حُيهٍٞ إ ًخٕ َٜٓحٛٔخ ٤٤ٖٔٔٓ ك٢ حُؼوي ٝٓظٔخ٤٣ٖٝ ؿ٘ٔخً ٝهيٍحً 
 ٝحىػض ًَ ٜٓ٘ٔخ أٜٗخ ح٠ُٝ٧ ٫ ر٤٘ش ُٜٔخ 

ُٝٞ أهخٓض أكيحٛٔخ ر٤٘ش ػ٠ِ أٓزو٤ش ػويٛخ كٌ٘خكٜخ ٛٞ حُٜل٤ق ُٜٝخ 
 ٜٗق حَُٜٔ ىٕٝ حُظ٢ رطَ ٌٗخكٜخ 

ٝ هيٍحً كِٜٔخ ٓؼخً ح٧هَ ٖٓ ٜٗل٢ ح٣َُٜٖٔ كبٕ حهظِق َٜٓحٛٔخ ؿ٘ٔخً أ
 ح٤٤ُٖٔٔٔ 

 ٝإ ُْ ٣ٌٖ ُٜٔخ َٜٓ ٠ٔٔٓ كخُٞحؿذ ُٜٔخ ٓظؼش ٝحكيس 

 ٝإ ًخٗض حُلَهش رؼي حُيهٍٞ ٝؿذ ٌَُ ٜٓ٘ٔخ َٜٓ ًخَٓ 

  134المادة 

اًح طِٝؽ حَُؿَ ٓطِوظٚ ػ٬ػخً هزَ إٔ ٤ٜ٣زٜخ ُٝؽ ؿ٤َٙ ٣ٝلِٜخ ُٚ أٝ طِٝؽ 
أٝ هخٓٔش هزَ طط٤ِن حَُحرؼش ٝحٗو٠خء ػيطٜخ أٝ طِٝؽ حَٓأس ر٬ ٓـ٤ٓٞش 

ٜٗٞى كخٌُ٘خف ؿ٤َ ٛل٤ق أ٠٣خً ٝحُظل٣َن ر٤ٜ٘ٔخ ٝحؿذ ٌَُٝ ٜٓ٘ٔخ كٔوٚ 
 ٝطَى ٛخكزٚ ٝاهزخٍٙ رٌُي ر٬ طٞهق ػ٠ِ حُو٠خء هزَ حُيهٍٞ أٝ رؼيٙ 

  135المادة 

٣ن هزَ ًَ ٌٗخف ٝهغ ؿ٤َ ٛل٤ق ٫ ٣ٞؿذ كَٓش حُٜٔخَٛس اًح ٝهغ حُظلَ
ح١ُٞء ٝىٝحػ٤ٚ ٫ٝ ٣َع أكي ٜٓ٘ٔخ ح٥هَ ٣ٝؼزض ك٤ٚ حُ٘ٔذ ًٔخ طويّ ك٢ 

 حُٔخىس حُؼخٓ٘ش ػَ٘س 

  136المادة 

اًح حٓظٟٞ ٤ُٝخٕ ك٢ حُوَد ُٝٝؽ ًَ ٜٓ٘ٔخ حُٜز٤ش ٖٓ ٍؿَ آهَ ٛق 
ح٧ٓزن ٖٓ حُؼوي٣ٖ ٝرطَ ح٥هَ كبٕ ؿَٜ ح٧ٓزن ٜٓ٘ٔخ أٝ ٝهؼخ ٓؼخً كٜٔخ 

 رخ٬١ٕ 

  137المادة 

ح ُٝؽ ح٢ُُٞ ٗلٔٚ ٖٓ ٤ُٞٓظٚ حُزخُـش حُظ٢ طلَ ُٚ رـ٤َ اًٜٗخ هزَ حُؼوي اً
 كخٌُ٘خف ؿ٤َ ٛل٤ق ُٝٞ ٌٓظض ك٤ٖ رِـٜخ حٌُ٘خف أٝ أكٜلض رخَُٟخء 



  138المادة 

اًح طِٝؽ حُٜـ٤َ أٝ حُٜـ٤َس ح٤ُِٔٔحٕ ؿ٤َ حُٔؤ٤ًٖٗٝ أٝ حٌُز٤َ أٝ حٌُز٤َس 
٠ اؿخُطٚ كبٕ أؿخُٙ ًٝخٕ حُٔؼظٞٛخٕ ريٕٝ إً ٤ُٜٝٔخ طٞهق ٗلًٞ حُؼوي ػِ

رـ٤َ ؿزٖ كخكٖ ٗوٜخ ك٢ َٜٓ حُٜـ٤َس ٣ُٝخىس ك٢ َٜٓ حُٜـ٤َ ٗلٌ ٝ إ ُْ 
 ٣ـِٙ رطَ ًٌُٝي إ ًخٕ رـزٖ كخكٖ ك٢ حَُٜٔ ٝإ أؿخُٙ ح٢ُُٞ 

  139المادة 

اًح ُٝؽ ح٢ُُٞ ح٧رؼي حُٜـ٤َس ٓغ ٝؿٞى ح٢ُُٞ ح٧هَد حُٔظٞكَس ك٤ٚ ١َٝٗ 
٠ اؿخُس ح٧هَد كبٕ أؿخُٙ ٗلٌ ٝإ ٗو٠ٚ حٗظوٞ ح٤ِٛ٧ش طٞهق ٗلخً حٌُ٘خف ػِ

 ٝرطَ 

  141المادة 

اًح أَٓ حًَُٔٞ ح٤ًَُٞ رظ٣ِٝـٚ حَٓأس ؿ٤َ ٓؼ٤٘ش كِٝؿٚ حَٓأس ُٝٞ رٜخ ػ٤ذ 
 أٝ ػخٛش ٖٓ حُؼخٛخص ؿخُ ػ٤ِٚ حٌُ٘خف ٤ُْٝ ُٚ ٍىٙ 

كبٕ ُٝؿٚ رز٘ظٚ حُٜـ٤َس أٝ ٤ُٞٓظٚ حُوخَٛس ك٬ ٣ِِٓٚ حٌُ٘خف ا٫ اًح أؿخُٙ 
 ش أٝ ى٫ُش َٛحك

ُٝٞ أَٓٙ إٔ ٣ِٝؿٚ حَٓأس كوخُق أَٓٙ ُٝٝؿٚ حَٓأط٤ٖ ك٢ ػوي ٝحكي ك٬ 
 ٣ِِٓٚ حَُٔآطخٕ ٫ٝ ٝحكيس ٜٓ٘ٔخ ا٫ اًح أؿخُٛٔخ أٝ أؿخُ أكيحٛٔخ 

 كِٞ ُٝؿٚ ا٣خٛٔخ ك٢ ػوي٣ٖ ُِٓٚ ح٧ٍٝ ٝطٞهق حُؼخ٢ٗ ػ٠ِ اؿخُطٚ 

  141المادة 

كوخُق ُٝٝؿٚ ؿ٤َٛخ ك٬ ٣ِِٓٚ اًح أَٓ حًَُٔٞ ٤ًِٝٚ إٔ ٣ِٝؿٚ حَٓأس ٓؼ٤٘ش 
حٌُ٘خف ٝإ أَٓٙ إٔ ٣ِٝؿٚ حَٓأس ٝػ٤ٖ ُٚ ٓويحٍ حَُٜٔ كِٝؿٚ رؤًؼَ ٓٔخ ػ٤٘ٚ 
ك٬ ٣٘لٌ ػ٤ِٚ حٌُ٘خف أ٠٣خً ٓخ ُْ ٣٘لٌٙ ٫ٝ ٣ٔو٢ ه٤خٍٙ ريهُٞٚ رخَُٔآس ؿ٤َ 
ػخُْ رخ٣ُِخىس حُظ٢ ُحىٛخ ػ٤ِٚ ح٤ًَُٞ ك٢ حَُٜٔ ٤ُْٝ ٤ًَُِٞ إٔ ٣ِِٓٚ 

 ّ ريكغ ح٣ُِخىس ٖٓ ٓخُٚ رخٌُ٘خف ُٝٞ حُظِ

  241حُٔخىس 

اًح أَٓص حَُٔآس ٤ًِٜٝخ إٔ ٣ِٝؿٜخ ُْٝ طؼ٤ٖ أكيحً كِٝؿٜخ ٖٓ ٗلٔٚ أٝ ٖٓ 
 أر٤ٚ أٝ ٖٓ حر٘ٚ ك٬ ٣ـُٞ ػ٤ِٜخ حٌُ٘خف ُٜٝخ ٍىٙ 

كبٕ ُٝؿٜخ رؤؿ٘ز٢ ٓ٘ٚ ٝرـزٖ كخكٖ ك٢ حَُٜٔ كِٜخ ٤ُُٜٞٝخ كٔن حٌُ٘خف 
 اًح ُْ ٣ظْ حُِٝؽ ُٜخ َٜٓ حُٔؼَ 



ؿٜخ رـ٤َ ًقء ُْ ٣ـِ حٌُ٘خف أ٬ًٛ ُٝٞ ُٝؿٜخ رٌقء ٝرَٜٔ حُٔؼَ ٝإ ُٝ
 ُِٜٓخ حٌُ٘خف ُٝٞ ًخٕ رخُِٝؽ ػ٤ذ أٝ َٓٝ 

  143المادة 

اًح ؿَّ حُِٝؽ حَُٔآس رخٗظٔخرٚ ُٜخ ٗٔزخً ؿ٤َ ٗٔزٚ حُلو٤و٢ ػْ ظَٜ ُٜخ رؼي 
حُؼوي رب٬١ع ح٢ُُٞ أٗٚ ىٜٝٗخ ك٢ حٌُلخءس كِٜخ أٝ ٤ُُٜٞخ كن حُو٤خٍ ك٢ 

 س حٌُ٘خف ٝٗو٠ٚ اؿخُ

  144المادة 

حُل٢ُٞ٠ ح١ٌُ ٣ٞؿذ حٌُ٘خف أٝ ٣وزِٚ ر٬ ط٤ًَٞ ٫ٝ ٣٫ٝش ٣٘ؼوي ٌٗخكٚ 
 ٓٞهٞكخً ػ٠ِ اؿخُس ٖٓ ُٚ ح٩ؿخُس، كبٕ أؿخُٙ ٗلٌ ٝإٔ أرطِٚ رطَ 

  145المادة 

اًح ٝهغ ِٗحع ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ ك٢ أَٓ حٌُ٘خف ٣ؼزض رٜ٘خىس ٍؿ٤ِٖ ػي٤ُٖ أٝ 
 ٍؿَ ٝحَٓأط٤ٖ ػيٍٝ 

كبًح حىػ٠ أكي ػ٠ِ حَٓأس أٜٗخ ُٝؿظٚ أٝ حىػض ٢ٛ أٗٚ ُٝؿٜخ ٝؿلي 
حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ ٝػـِ حُٔيػ٢ ػٖ حُز٤٘ش كِٚ إٔ ٣ٔظلِق حُـخكي كبٕ كِق 

 ٓوطض حُيػٟٞ ٝإ ٌَٗ ه٠٠ ػ٤ِٚ رٌُ٘ٞٚ 

  146المادة 

٫ ٣ؼزض حٌُ٘خف رٜ٘خىس حر٢٘ حُِٝؿ٤ٖ ُٖٔ حىػخٙ ٜٓ٘ٔخ ًٌٝح ُٞ ًخٕ أكي 
ِِٝؽ ٝح٥هَ حر٘خً ُِِٝؿش كبٕ ًخٕ حر٢٘ حُِٝؽ ٝكيٙ أٝ حر٢٘ حُ٘خٛي٣ٖ حر٘خً ُ

حُِٝؿش ٝكيٛخ كخىػ٠ أكيٛٔخ حٌُ٘خف ٝأٌَٗٙ ح٥هَ طوزَ ٜٗخىطٜٔخ ػ٠ِ 
 أِٜٛٔخ اًح حٓظٜ٘ي رٜٔخ ح٥هَ 

  147المادة 

٫ ٣ؼظزَ اهَحٍ ح٢ُُٞ ػ٠ِ حُٜـ٤َ ٝحُٜـ٤َس رخٌُ٘خف ا٫ إٔ ٣ٜ٘ي حُٜ٘ٞى 
 ٝحُٜـ٤َس ٣ٜٝيهخٗٚ  ػ٠ِ حٌُ٘خف أٝ ٣زِؾ حُٜـ٤َ

  148المادة 

اًح أهَ أكي ٫َٓأس أٜٗخ ُٝؿظٚ ُْٝ ٣ٌٖ طلظٚ ٓلَّ ُٜخ ٫ٝ أٍرغ ٓٞحٛخ 
ٝٛيهظٚ ًٝخٗض هخ٤ُش ػٖ ُٝؽ ٝػيس طؼزض ُٝؿ٤ظٜخ ُٚ ربهَحٍٙ ٝطِِٓٚ ٗلوظٜخ 

 ٣ٝظٞحٍػخٕ 



  149المادة 

هٜخ اًح أهَص حَُٔآس ك٢ كخٍ ٛلظٜخ أٝ ك٢ َٟٜٓخ أٜٗخ طِٝؿض ك٬ٗخً كبٕ ٛي
 ك٢ ك٤خطٜخ ػزض حٌُ٘خف ٍٝٝػٜخ ٝإ ٛيهٜخ رؼي ٓٞطٜخ ك٬ ٣ؼزض حٌُ٘خف ٫ٝ ٣َػٜخ 

  151المادة 

٣ـذ ػ٠ِ حُِٝؽ إٔ ٣ؼخَٓ ُٝؿظٚ رخُٔؼَٝف ٣ٝلٖٔ ػَ٘طٜخ ٣ٝوّٞ 
 ر٘لوظٜخ ٢ٛٝ طَ٘ٔ حُطؼخّ ٝحٌُٔٞس ٝح٠ٌُ٘ٔ 

  151المادة 

 ٝؿ٤ش ٣ـذ ه٠خًء ػ٠ِ حُِٝؽ إٔ ٣ٞحهغ ُٝؿظٚ َٓس ٝحكيس ك٢ ٓيٟ حُِ

  152المادة 

اًح طؼيىص حُِٝؿخص ًٖٝ أكَحٍحً ًِٜٖ ٣ـذ ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼيٍ ر٤ٜٖ٘ ك٤ٔخ ٣ويٍ 
 ػ٤ِٚ ٖٓ حُظ٣ٞٔش ك٢ حُز٤ظٞطش ُِٔٞحٗٔش ٝػيّ حُـٍٞ ك٢ حُ٘لوش 

  153المادة 

حُزٌَ ٝحُؼ٤ذ ٝحُـي٣يس ٝحُوي٣ٔش ٝحُِٔٔٔش ٝحٌُظخر٤ش ٓٞحء ك٢ ٝؿٞد 
 ح٧هَٟ حُؼيٍ ٝحُظ٣ٞٔش ك٬ طظ٤ِٔ اكيحٖٛ ػ٠ِ 

٫ٝ كَم ك٢ حُؤْ ر٤ٖ إٔ طٌٕٞ حَُٔآس ٛل٤لش أٝ ٠٣َٓش أٝ كخث٠خً أٝ 
ٗلٔخء أٝ ٍطوخء أٝ هَٗخء ك٬ ٣وزَ ػٌٍ حُِٝؽ إ هَٜ ك٢ حُؼيٍ ٓؼظٌٍحً رَٔٝ 

 حَُٔآس أٝ ك٠٤ٜخ أٝ ٗلخٜٓخ أٝ رؼ٤ذ ك٢ أػ٠خء ط٘خِٜٓخ 

  154المادة 

ٝإ ٗخء ؿؼَ ٌَُ  ٣و٤ْ ػ٘ي ًَ ٝحكيس ٜٖٓ٘ ٣ٞٓخً ٤ُِٝش أٝ ػ٬ػش أ٣خّ
ٝحكيس ٜٖٓ٘ ٓزؼش أ٣خّ ٝحَُأ١ ُٚ ك٢ طؼ٤٤ٖ ٓويحٍ حُيٍٝ ٝك٢ حُزيحءس ك٢ 

 حُؤْ 

ٝاٗٔخ طـذ حُظ٣ٞٔش ٬٤ًُ رؤٕ ٣ؼخَٗ ك٤ٚ اكيحٖٛ رويٍ ٓخ ٣ؼخَٗ ح٧هَٟ ٫ٝ 
 ٣ِِٓٚ ًُي ٜٗخٍحً ٓخ ُْ ٣ٌٖ ػِٔٚ ٬٤ًُ ك٤ؤْ ٜٗخٍحً 

  155المادة 



٫ ٣٘زـ٢ ُٚ إٔ ٣و٤ْ ػ٘ي اكيحٖٛ أًؼَ ٖٓ حُيٍٝ ح١ٌُ هيٍٙ ا٫ ربًٕ 
ح٧هَٟ ٝ ٫ ٣يهَ ػ٤ِٜخ ا٫ ُؼ٤خىطٜخ إ ًخٗض ٠٣َٓش كبٕ حٗظي رٜخ حَُٔٝ 

 ك٬ رؤّ ربهخٓظٚ ػ٘يٛخ كظ٠ ٣لَٜ ُٜخ حُ٘لخء 

  156المادة 

اًح طًَض اكيحٖٛ ٗٞرظٜخ ا٠ُ ؿ٤َٛخ ٖٓ َٟحثَٛخ ٛق طًَٜخ ٝ ُٜخ حَُؿٞع 
 حُٔٔظوزَ إ ١ِزض ًُي  ك٢

  157المادة 

 ٫ هْٔ ك٢ حُٔلَ رَ ُٚ إٔ ٣ٔخكَ رٖٔ ٗخء ٜٖٓ٘ ٝحُوَػش أكذ 

٤ُْٝ ُِظ٢ ُْ طٔخكَ ٓؼٚ إٔ ططِذ ٓ٘ٚ رؼي ػٞىٙ ح٩هخٓش ػ٘يٛخ هيٍ ٓخ 
 أهخّ ك٢ حُٔلَ ٓغ حُظ٢ ٓخكَ رٜخ 

  158المادة 

كيس ٜٖٓ٘ اًح َٓٝ حُِٝؽ ك٢ ر٤ض ُٚ هخٍ ػٖ أُٝحؿٚ كِٚ إٔ ٣يػٞ ًَ ٝح
 ػ٘يٙ ك٢ ٗٞرظٜخ 

ٝ ُٞ َٓٝ ك٢ ر٤ض اكيٟ ُٝؿظ٤ٚ ُْٝ ٣ويٍ ػ٠ِ حُظلٍٞ ا٠ُ ر٤ض ح٧هَٟ 
كِٚ إٔ ٣و٤ْ رٚ كظ٠ ٣٘ل٠ ر١َ٘ إٔ ٣و٤ْ ػ٘ي ح٧هَٟ رؼي حُٜلش رويٍ 

 ٓخ أهخّ ٠٣َٓخً ػ٘ي َٟطٜخ 

  159المادة 

اًح أهخّ حُِٝؽ هزَ طؼ٤٤ٖ ٓويحٍ حُيٍٝ ٝطَط٤زٚ ػ٘ي اكيٟ ُٝؿظ٤ٚ ٓيس 
َٜ ك٢ ؿ٤َ حُٔلَ كوخٛٔظٚ ح٧هَٟ ٣ؤَٓٙ حُلخًْ رخُؼيٍ ر٤ٜ٘ٔخ ك٢ ً٘

حُٔٔظوزَ ٣ٜٝ٘خٙ ػٖ حُـٍٞ كبٕ ػخى ا٤ُٚ رؼي ًُي ٣ؼٍِ ٣ٝٞؿغ ػوٞرش رـ٤َ 
 حُلزْ 

  161المادة 

طـذ حُ٘لوش ٖٓ ك٤ٖ حُؼوي حُٜل٤ق ػ٠ِ حُِٝؽ ُٝٞ كو٤َحً أٝ ٠٣َٓخً أٝ ػ٤٘٘خً 
ش ؿ٤٘ش ًخٗض أٝ كو٤َس ِٓٔٔش أٝ ؿ٤َ أٝ ٛـ٤َحً ٫ ٣ويٍ ػ٠ِ حُٔزخَٗس ُِِٝؿ

 ِٓٔٔش ًز٤َس أٝ ٛـ٤َس طط٤ن حُٞهخع أٝ ط٘ظ٢ٜ ُٚ 

  161المادة 



طـذ حُ٘لوش ُِِٝؿش ػ٠ِ ُٝؿٜخ ُٝٞ ٢ٛ ٓو٤ٔش ك٢ ر٤ض أر٤ٜخ ٓخ ُْ 
 ٣طخُزٜخ حُِٝؽ رخُ٘وِش ٝطٔظ٘غ رـ٤َ كن 

  162المادة 

خكش هَٜ أٝ طـذ حُ٘لوش ُِِٝؿش ُٝٞ أرض إٔ طٔخكَ ٓغ ُٝؿٜخ ك٤ٔخ ٛٞ ٓٔ
كٞهٜخ أٝ ٓ٘ؼض ٗلٜٔخ ٫ٓظ٤لخء ٓخ طؼٍٞف طؼـ٤ِٚ ٖٓ حَُٜٔ ٓٞحء ًخٕ هزَ 

 حُيهٍٞ رٜخ أٝ رؼيٙ 

  163المادة 

اًح َٟٓض حَُٔآس َٟٓخً ٣ٔ٘غ ٖٓ ٓزخَٗطٜخ رؼي حُِكخف ٝحُ٘وِش ا٠ُ ٍِٓ٘ 
ُٝؿٜخ أٝ هزِٜخ ػْ حٗظوِض ا٤ُٚ ٢ٛٝ ٠٣َٓش أٝ ُْ ط٘ظوَ ُْٝ طٔ٘غ ٗلٜٔخ 

 حُ٘لوش ػ٤ِٚ  رـ٤َ كن كِٜخ

كِٞ َٟٓض ك٢ ر٤ض حُِٝؽ ػْ حٗظوِض ا٠ُ ر٤ض أِٜٛخ كبٕ ١خُزٜخ حُِٝؽ 
رخُ٘وِش ُْٝ ٣ٌٜٔ٘خ ح٫ٗظوخٍ رٔللش أٝ ٗلٞٛخ كِٜخ حُ٘لوش ٝإ حٓظ٘ؼض رـ٤َ 

 كن ٓغ هيٍطٜخ ػ٠ِ ح٫ٗظوخٍ ر٘لٞ ٓخ ًًَ ك٬ ٗلوش ُٜخ 

  164المادة 

٬ طٔو٢ ٗلوظٜخ ٝإ ًخٕ اًح ًخٕ حُِٝؽ ٓلزٞٓخً ُٝٞ ري٣ٖ ػ٤ِٚ ُِٝؿظٚ ك
 ؿ٤َ هخىٍ ػ٠ِ أىحثٚ 

  165المادة 

اًح ًخٕ حُِٝؽ َٓٞٓحً ًٝخٕ ٫َٓأطٚ هخىٓش طـذ ػ٤ِٚ ٗلوظٜخ رويٍ ٓخ ٣ٌل٤ٜخ 
ػ٠ِ كٔذ حُؼَف ر١َ٘ إٔ طٌٕٞ حُوخىٓش ًِٓٔٞش ُٜخ ٌِٓخً طخٓخً ٝٓظلَؿش 
ُويٓظٜخ ٫ ٗـَ ُٜخ ؿ٤َٛخ ٝاًح ُكض ا٤ُٚ رويّ ًؼ٤َ حٓظلوض ٗلوش 

٤ٔغ ػ٤ِٚ إ ًخٕ ًح ٣ٔخٍ ٝاًح ٍُم أ٫ٝىحً ٫ ٣ٌل٤ْٜ هخىّ ٝحكي ٣لَٝ حُـ
 ػ٤ِٚ ٗلوش هخى٤ٖٓ أٝ أًؼَ ػ٠ِ هيٍ كخؿش أ٫ٝىٙ 

  166المادة 

اًح ًخٗض حُِٝؿش ٛـ٤َس ٫ طِٜق َُِؿخٍ، ٫ٝ ط٘ظ٢ٜ ُِٞهخع ُٝٞ ك٤ٔخ ىٕٝ 
 خ حُلَؽ ك٬ ٗلوش ُٜخ ػ٠ِ ُٝؿٜخ ا٫ اًح أٌٜٓٔخ ك٢ ر٤ظٚ ٬ُٓظج٘خّ رٜ

  167المادة 

 ح٠٣َُٔش حُظ٢ ُْ طِف ا٠ُ ُٝؿٜخ ُْٝ ٣ٌٜٔ٘خ ح٫ٗظوخٍ أ٬ًٛ ٫ ٗلوش ُٜخ 



  168المادة 

حُِٝؿش حُظ٢ طٔخكَ ا٠ُ حُلؾ ُٝٞ ٧ىحء ك٠٣َش ريٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼٜخ ُٝؿٜخ 
 ٫ ٗلوش ُٜخ ػ٤ِٚ ٓيس ؿ٤خرٜخ ٝإ ٓخكَص ٓغ ٓلَّ ُٜخ 

 كبٕ ٓخكَ ُٝؿٜخ ٝأهٌٛخ ٓؼٚ كِٜخ ػ٤ِٚ ٗلوش حُل٠َ ٝٗلوش حُٔلَ ُٝٞحُٓٚ 

ٝإ ٓخكَص ٢ٛ ٝأهٌص ُٝؿٜخ ٓؼٜخ كِٜخ ػ٤ِٚ ٗلوش حُل٠َ ٫ ٗلوش 
 حُٔلَ 

  169المادة 

حُِٝؿش حُٔلظَكش حُظ٢ طٌٕٞ هخٍؽ حُز٤ض ٜٗخٍحً ٝػ٘ي حُِٝؽ ٬٤ًُ اًح ٓ٘ؼٜخ ٖٓ 
 حٓض هخٍؿش حُوَٝؽ ٝػٜظٚ ٝهَؿض ك٬ ٗلوش ُٜخ ٓخ ى

  171المادة 

اًح كزٔض حَُٔآس ُٝٞ ك٢ ى٣ٖ ٫ طويٍ ػ٠ِ ا٣لخثٚ ك٬ ٣ِِّ ُٝؿٜخ ٗلوظٜخ 
 ٓيس كزٜٔخ ا٫ اًح ًخٕ ٛٞ ح١ٌُ كزٜٔخ ك٢ ى٣ٖ ُٚ 

  171المادة 

حُ٘خِٗس ٢ٛٝ حُظ٢ هخُلض ُٝؿٜخ ٝهَؿض ٖٓ ر٤ظٚ ر٬ اًٗٚ رـ٤َ ٝؿٚ 
ُٜخ ٗلوش ٓلَٟٝش َٗػ٢ ٣ٔو٢ كوٜخ ك٢ حُ٘لوش ٓيس ُٗ٘ٞٛخ ٝإ ًخٗض 

ٓظـٔيس طٔو٢ أ٠٣خً رُ٘٘ٞٛخ ًٌٝح حُٔٔظيحٗش رـ٤َ أَٓ حُلخًْ ٝأَٓ حُِٝؽ 
ٝطٌٕٞ ٗخِٗس أ٠٣خً اًح ًخٕ حُز٤ض حُٔو٤ٔخٕ رٚ ٌِٓخً ُٜخ ٝٓ٘ؼظٚ ٖٓ حُيهٍٞ 

 ػ٤ِٜخ ٓخ ُْ طٌٖ ٓؤُظٚ حُ٘وِش ٓ٘ٚ كِْ ٣٘وِٜخ 

ػ٤ِٜخ اًح  كبٕ ػخىص حُ٘خِٗس ا٠ُ ر٤ض ُٝؿٜخ ُٝٞ رؼي ٓلَٙ أٝ ىػظٚ ٣يهَ
 ًخٕ حٍُِٔ٘ ُٜخ ػخى كوٜخ ك٢ حُ٘لوش ٫ٝ ٣ؼٞى ٓخ ٓو٢ ٜٓ٘خ رُ٘٘ٞٛخ 

ٝإ ٓ٘ؼظٚ ٖٓ ح٫ٓظٔظخع رٜخ ٢ٛٝ ك٢ ر٤ظٚ ك٬ طٌٕٞ ٗخِٗس ُٗ٘ٞحً ٓٞؿزخً 
 ُٔو١ٞ حُ٘لوش 

  172المادة 

حٌُٔ٘ٞكش ٌٗخكخً كخٓيحً ٝح١ُٞٔٞءس ر٘زٜش ٫ ٗلوش ُٜٔخ ا٫ حٌُٔ٘ٞكش ر٬ 
ًْ ٩كيحٛٔخ ٗلوش هزَ ظٍٜٞ كٔخى حٌُ٘خف ٝكَم ٜٗٞى كبًح كَٝ حُلخ

 ر٤ٜ٘ٔخ كِِِٝؽ حَُؿٞع ػ٤ِٜخ رٔخ أهٌطٚ ٓ٘ٚ رؤَٓ حُلخًْ ٫ رٔخ أهٌطٚ ر٬ أَٓٙ 

  173المادة 



طويٍ ٗلوش حُطؼخّ رويٍ كخٍ حُِٝؿ٤ٖ ٣ٔخٍحً ٝاػٔخٍحً كبٕ ًخٗخ ٣َٖٓٞٓ 
كخ٫ً  ك٘لوش ح٤ُٔخٍ ٝإ ًخٗخ ٓؼ٣َٖٔ ك٘لوش ح٩ػٔخٍ ٝإ ًخٗخ ٓوظِل٤ٖ

ك٘لوش ح٢ُٓٞ كِٞ ًخٕ حُِٝؽ ٛٞ حُلو٤َ ٫ ٣وخ١ذ ا٫ رويٍ ٝٓؼٚ ٝحُزخه٢ 
 ى٣ٖ ػ٤ِٚ ا٠ُ ح٤َُٔٔس 

  174المادة 

طلَٝ حُ٘لوش أٛ٘خكخً أٝ طوّٞ ح٧ٛ٘خف ريٍحْٛ ػ٠ِ كٔذ حهظ٬ف أٓؼخٍ 
حُٔؤ٫ًٞص ك٢ حُزِيس ؿ٬ء ٍٝهٜخً ٍػخ٣ش ُِـخٗز٤ٖ كبًح ؿ٬ حُٔؼَ طِحى حُ٘لوش 

 َٔآس ٝاًح ٍهٚ ط٘وٚ ػٖ حُِٝؽ ُٝٞ رؼي حُو٠خء رٜخ حُٔويٍس ُِ

  175المادة 

٣ؼظزَ ك٢ كَٝ حُ٘لوش ٝاػطخثٜخ َُِٔآس ح٧ِٛق ٝح٣٧َٔ كبٕ ًخٕ حُِٝؽ 
ٓلظَكخً ٣ٌظٔذ هٞطٚ ًَ ٣ّٞ طويٍ حُ٘لوش ػ٤ِٚ ٣ٞٓخً ر٤ّٞ ٣ٝؼط٤ٜخ ٗلوش ًَ 

 ٣ّٞ ٓؼـ٬ً ػ٘ي ٓٔخء ح٤ُّٞ ح١ٌُ هزِٚ 

٫ ٣٘و٢٠ ػِْٜٔ ا٫ ر٢٠ٔ أٓزٞع طويٍ ػ٤ِٚ ٝإ ًخٕ ٖٓ حُٜ٘خع ح٣ٌُٖ 
 ًَ أٓزٞع 

ٝإ ًخٕ طخؿَحً أٝ ٖٓ أٍرخد حُٔخ٤ٛخص طلَٝ ػ٤ِٚ ًَ َٜٗ ٝإ ًخٕ ِٓحٍػخً 
طلَٝ ػ٤ِٚ ًَ ٓ٘ش كبٕ ٓخ١ِٜخ حُِٝؽ ك٢ ىكغ حُ٘لوش ك٢ ٓٞحػ٤يٛخ 

 حُٔوٍَس كِٜخ إٔ ططِذ ٗلوش ًَ ٣ّٞ 

  176المادة 

ُٝؿظٚ كخٍ ه٤خّ حٌُ٘خف كبًح حٗظٌض ُِِٝؽ إٔ ٢ِ٣ ح٩ٗلخم ر٘لٔٚ ػ٠ِ 
ٓطِوظٚ ك٢ ح٧ٗلخم ػ٤ِٜخ ٝػزض ًُي ػ٘ي حُلخًْ ُْٝ ٣ٌٖ حُِٝؽ ٛخكذ 
ٓخثيس ١ٝؼخّ ًؼ٤َ رل٤غ ٣ٌٜٔ٘خ إٔ طظ٘خٍٝ ٓ٘ٚ ٓويحٍ ًلخ٣ظٜخ ٣ل٠َٙ حُلخًْ 
٣ٝويٍ حُ٘لوش رل٠ٍٞٙ ػ٠ِ حُٞؿٚ حُٔظويّ ك٢ حُٔخىس حُٔخُلش ٣ٝؤَٓٙ 

ٜٔخ كبًح حٓظ٘غ ٓغ ح٤َُٔ ٖٓ اػطخثٜخ رؼي أَٓ ربػطخثٜخ ا٣خٛخ ُظ٘لن ػ٠ِ ٗل
حُلخًْ ١ِٝزض حَُٔآس كزٔٚ ُٚ إٔ ٣لزٔٚ ا٫ أٗٚ ٫ ٣٘زـ٢ إٔ ٣لزٔٚ ك٢ 
أٍٝ َٓس رَ ٣ئهَ حُلزْ ا٠ُ ٓـ٤ِٖٔ أٝ ػ٬ػش ٣ـ٤ظٚ ك٢ ًَ ٓـِْ كبٕ 
ُْ ٣يكغ كزٔٚ ك٤٘جٌ ُِٝلخًْ إٔ ٣ز٤غ ػ٤ِٚ ٖٓ أٓٞحُٚ ٓخ ٤ُْ ٖٓ أٍٛٞ 

 ٢ ٗلوظٜخ كٞحثـٚ ٣َٜٝف ػٔ٘ٚ ك

  177المادة 

اًح ػزض اػٔخٍ حُِٝؽ ٝػـِٙ ػٖ حُو٤خّ ر٘لوش ُٝؿظٚ ك٬ ٣لزٔٚ حُلخًْ 
٫ٝ ٣لَم ر٤ٜ٘ٔخ رٔزذ ػـِٙ رَ ٣لَٝ ُٜخ حُ٘لوش ٣ٝؤَٓٛخ رخ٫ٓظيحٗش ػ٤ِٚ 

 ٝطـذ ح٩ىحٗش ػ٠ِ ٖٓ طـذ ػ٤ِٚ ٗلوظٜخ ٖٓ أهخٍرٜخ ػ٘ي ػيّ حُِٝؽ 



ٝإ ًخٕ ُٜخ أ٫ٝى ٛـخٍ طـذ ح٩ىحٗش ٧ؿِْٜ ػ٠ِ ٖٓ طـذ ػ٤ِٚ ٗلوظْٜ 
 ٫ُٞ ٝؿٞى ح٧د 

 ٣ٝلزْ ٖٓ طـذ ػ٤ِٚ ح٩ىحٗش اًح حٓظ٘غ 

  178المادة 

اًح كَٝ حُلخًْ حُ٘لوش أٝ طَح٠ٟ حُِٝؿخٕ ػ٠ِ ٢ٗء ٓؼ٤ٖ كَِِٔآس اًح 
ش َٜٗ ػِٔض أٝ هخكض ؿ٤زش ُٝؿٜخ إٔ طؤهٌ ػ٤ِٚ ًل٬٤ً ؿزَحً ٠٣ٖٔ ُٜخ ٗلو

 أٝ أًؼَ ػ٠ِ هيٍ حُٔيس حُظ٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ـ٤زٜخ حُِٝؽ 

  179المادة 

حُ٘لوش حُٔويٍس ٫ طزو٠ رلخٍ ٝحكيس رؼي طوي٣َٛخ رَ طظـ٤َ طزؼخً ُظـ٤َ أكٞحٍ 
حُِٝؿ٤ٖ رل٤غ ُٞ ه٠٠ ر٘لوش ح٩ػٔخٍ أٝ ر٘لوش ح٤ُٔخٍ رؤ٣َٔ أكيٛٔخ أٝ 

ش ح٤ُٔخٍ أػَٔ طويٍ ٗلوش ح٢ُٓٞ ٝإٔ أ٣َٔ رؼي اػٔخٍٛخ طظْٔ ٗلو
 ُِٔٔظوزَ 

  181المادة 

٫ ٣ـُٞ َُِٔآس أهٌ أؿَس ٖٓ ُٝؿٜخ ػ٠ِ ٓخ ط٤ٜجٚ ٖٓ حُطؼخّ ٧ًِٜٔخ ٝإ 
ًخٕ ٫ ٣ـذ ػ٤ِٜخ ًُي ه٠خء ٝاٗٔخ ٣ـُٞ ُٜخ أهٌ ح٧ؿَس ػ٠ِ ٓخ ط٣ٞٔٚ ٖٓ 

 حُطؼخّ رؤَٓٙ ُِز٤غ 

  181المادة 

َٝ ُٜخ ًٔٞس حَُٔآس ٝحؿزش ػ٠ِ حُِٝؽ ٖٓ ك٤ٖ حُؼوي حُٜل٤ق ػ٤ِٜخ ٣ٝل
 ًٔٞطخٕ ك٢ حُٔ٘ش ًٔٞس ُِ٘ظخء ًٝٔٞس ٤ُِٜق 

 ٣ٝؼظزَ ك٢ طوي٣َٛخ كخٍ حُِٝؿ٤ٖ ٣ٔخٍحً ٝاػٔخٍحً ٝػَف حُزِي 

  182المادة 

طلَٝ حٌُٔٞس ػ٤خرخً أٝ طويٍ حُؼ٤خد ريٍحْٛ ٣ٝو٢٠ رو٤ٔظٜخ ٝطؼط٠ ُٜخ 
 ٓؼـِش 

  183المادة 

ض ًٔٞطٜخ ٫ ٣و٠٠ َُِٔآس رٌٔٞس ؿي٣يس هزَ طٔخّ حُٔيس ا٫ اًح طوَه
 رخ٫ٓظؼٔخٍ حُٔؼظخى 



ٝاًح ٟخػض حٌُٔٞس ػ٘يٛخ ك٢ٜ حُٔٔجُٞش ػٜ٘خ ٫ٝ ٣ـذ ُٜخ ػ٠ِ حُِٝؽ 
 ؿ٤َٛخ هزَ كٍِٞ حُٔيس 

  184المادة 

طـذ ح٠ٌُ٘ٔ َُِٔآس ػ٠ِ ُٝؿٜخ ك٢ ىحٍ ػ٠ِ كيطٜخ إ ًخٗخ ٣َٖٓٞٓ 
ٝا٫ كؼ٤ِٚ آٌخٜٗخ ك٢ ر٤ض ٖٓ ىحٍ ػ٠ِ كيطٚ رٚ حَُٔحكن حَُ٘ػ٤ش ُٝٚ 

 رلٔذ كخٍ حُِٝؿ٤ٖ  ؿ٤َحٕ

  185المادة 

٤ُْ ُِِٝؽ إٔ ٣ـزَ حَُٔآس ػ٠ِ آٌخٕ أكي ٓؼٜخ ٖٓ أِٛٚ ٫ٝ ٖٓ أ٫ٝىٙ 
ح٣ٌُٖ ٖٓ ؿ٤َٛخ ٟٓٞ ُٝيٙ حُٜـ٤َ حُـ٤َ ح٤ُِٔٔ ُٝٚ آٌخٕ أٓظٚ ٝأّ ُٝيٙ 
ٓؼٜخ ٤ُْٝ ُٜخ إٔ طٌٖٔ ٓؼٜخ ك٢ ر٤ض حُِٝؽ أكيحً ٖٓ أِٜٛخ ُٝٞ ُٝيٛخ 

 ي ا٫ رخَُٟخ حُٜـ٤َ ٖٓ ؿ٤َٙ ٫ٝ ٣ٌٕٞ ًُ

  186المادة 

اًح أٌٖٓ حُِٝؽ حَٓأطٚ ك٢ ٌٖٓٔ ػ٠ِ كيطٜخ ٖٓ ىحٍ ك٤ٜخ أكي ٖٓ أهخٍرٚ 
ك٤ِْ ُٜخ ١ِذ ٌٖٓٔ ؿ٤َٙ ا٫ اًح ًخٗٞح ٣ئًٜٝٗخ كؼ٬ً أٝ ه٫ًٞ ُٜٝخ ١ِذ ًُي 

 ٓغ ح٠َُس 

كبٕ ًخٕ ك٢ ٗلْ حٌُٖٔٔ حُٔو٤ٔش ٢ٛ رٚ َٟس ُٜخ أٝ اكيٟ أهخٍد 
 ٙ ُٝٞ ُْ ٣ئًٝٛخ كؼ٬ً أٝ ه٫ًٞ ُٝؿٜخ كِٜخ ١ِذ ٌٖٓٔ ؿ٤َ

  187المادة 

اًح ًخٗض حَُٔآس طٔظٞكٖ ٖٓ حٌُٖٔٔ ح١ٌُ أٌٜٓ٘خ ك٤ٚ ُٝؿٜخ رؤٕ ًخٕ 
ًز٤َحً ًخُيحٍ حُوخ٤ُش ٖٓ حٌُٔخٕ حَُٔطلؼش حُـيٍحٕ أٝ ًخٕ حُِٝؽ ٣وَؽ ٬٤ًُ 

٣ٌٖ ُٜخ ُٝي أٝ هخىٓش طٔظؤْٗ رٜٔخ كؼ٤ِٚ إٔ ٣ؤط٤ٜخ ٤ُز٤ض ػ٘ي َٟطٜخ ُْٝ 
 رٔئٗٔش أٝ ٣٘وِٜخ ا٠ُ ك٤غ ٫ طٔظٞكٖ 

  188المادة 

٣لَٝ َُِٔآس ٓخ ط٘خّ ػ٤ِٚ ٖٓ كَحٕ ُٝلخف ٝٓخ طلظَٗٚ ُِوؼٞى ػ٠ِ هيٍ 
 كخُٜٔخ ٫ٝ ٣ٔو٢ ػ٘ٚ ًُي ُٝٞ ًخٕ ُٜخ أٓظؼش ٖٓ كَحٕ ٝٗلٞٙ 

٤ض ٝٓخ طظ٘ظق ٝطظط٤ذ رٚ حَُٔآس ٝػ٤ِٚ أ٠٣خً ٓخ ٣ِِّ ٖٓ ٓخثَ أىٝحص حُز
 ػ٠ِ ػخىس أَٛ حُزِي 

  189المادة 



طلَٝ حُ٘لوش ُِٝؿش حُـخثذ ك٢ ٓخُٚ إ ًخٕ ُٚ ٓخٍ كخَٟ ك٢ ُِٓ٘ٚ ٖٓ 
ؿْ٘ حُ٘لوش ًخُـ٬ٍ ٝٗلٞٛخ ٖٓ أٛ٘خف حُٔؤ٫ًٞص ٝحٌُٛذ ٝحُل٠ش 
ح٠َُٔٝر٤ٖ ٝؿ٤َ ح٠َُٔٝر٤ٖ أٝ ًخٕ ُٚ ٓخٍ ٖٓ ًُي ٓٞىع ػ٘ي أكي أٝ ى٣ٖ 

ٝأهَ حُٔٞىع أٝ حُٔي٣ٕٞ رخُٔخٍ ٝرخُِٝؿ٤ش أٝ ُْ ٣وَ أٝ ًخٕ حُلخًْ ٣ؼِْ ػ٤ِٚ 
رٜٔخ أٝ أهخٓض حَُٔآس ر٤٘ش ػ٠ِ حُٞى٣ؼش أٝ حُي٣ٖ ٝػ٠ِ حٌُ٘خف ٝإ ًخٕ ٫ 

 ٣و٠٠ رٚ ُٜخ ػ٠ِ حُـخثذ 

٣ٝزيأ حُلخًْ ك٢ كَٝ حُ٘لوش رٔخٍ حُٞى٣ؼش ػْ رخُي٣ٖ كِٞ ًخٕ ُِـخثذ ٓخٍ 
ٟٜخ ك٤ٚ ٣ٝؤهٌ حُلخًْ ػ٤ِٜخ ًل٬٤ً رخُٔخٍ كخَٟ ك٢ ر٤ظٚ ٖٓ ؿٜ٘ٔخ كَ

ح١ٌُ طوز٠ٚ ٣ٝلِلٜخ إٔ ُٝؿٜخ حُـخثذ ُْ ٣ظَى ُٜخ ٗلوش ٝاٜٗخ ُْ طٌٖ 
 ٗخِٗس ٫ٝ ٓطِوش ٠ٓض ػيطٜخ 

  191المادة 

اًح ُْ ٣وِق حُـخثذ ٓخ٫ً أهخٓض حَُٔآس ر٤٘ش ػ٠ِ حٌُ٘خف ٣و٢٠ ُٜخ حُلخًْ 
٣ٌٝلِٜخ ٣ٝلِلٜٔخ ًٔخ طويّ  رخُ٘لوش ىٝٗٚ ٣ٝؤَٓٛخ رخ٫ٓظيحٗش ػ٠ِ ُٝؿٜخ

 ٝإ ١ِزض كٔن حٌُ٘خف ك٬ ٣لٔوٚ 

  191المادة 

اًح ك٠َ حُِٝؽ حُـخثذ ٝحىػ٠ أٗٚ ػـَ ُٜخ حُ٘لوش هزَ ٓلَٙ ٝأهخّ حُز٤٘ش 
ػ٠ِ ًُي أٝ ُْ ٣وْ ٝحٓظلِلٜخ كٌِ٘ض كٜٞ رخُو٤خٍ إ ٗخء حٓظَى حُ٘لوش 

ػـَ ُٜخ حُ٘لوش  ٖٓ حَُٔآس ٝإ ٗخء ٍؿغ ػ٠ِ حٌُل٤َ ٝإ أهَص حَُٔآس أٗٚ
 ٣َؿغ رٜخ ػ٤ِٜخ ٫ ػ٤ِٚ 

  192المادة 

اًح ٍؿغ حُـخثذ ٝأٌَٗ حٌُ٘خف ٫ٝ ر٤٘ش َُِٔآس كخُوٍٞ هُٞٚ ٓغ كِلٚ كبًح كِق 
ًٝخٕ حُٔخٍ ح١ٌُ هز٠ظٚ ٝى٣ؼش كِٚ إٔ ٣َؿغ رٚ ػ٠ِ حَُٔآس أٝ ػ٠ِ حُٔٞىع 

 ٝإ ًخٕ ى٣٘خً كِٚ حَُؿٞع ػ٠ِ حُـ٣َْ ٝٛٞ ٣َؿغ ػ٠ِ حَُٔآس 

  193 المادة

اًح ٍؿغ حُِٝؽ حُـخثذ ٝأهخّ حُز٤٘ش ػ٠ِ حُط٬م ٝحٗو٠خء حُؼيس ٝػيّ 
حٓظلوخم حَُٔآس حُ٘لوش حُظ٢ أهٌطٜخ ك٢ ؿ٤خرٚ ٟٔ٘ض ٢ٛ ٫ حُيحكغ ٖٓ 
حُٔٞىع أٝ حُٔي٣ٕٞ ا٫ اًح ٜٗيص ر٤٘ش حُِٝؽ إٔ حُيحكغ ًخٕ ٣ؼِْ رخُط٬م 

 كل٤٘جٌ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ ح٠ُٔخٕ 

  194المادة 



أٝ حُٔي٣ٕٞ ح١ٌُ أَٓٙ حُوخ٢ٟ رخ٩ٗلخم ػ٠ِ ُٝؿش اًح حىػ٠ حُٔٞىع 
حُـخثذ أٗٚ ىكغ ا٤ُٜخ حُٔخٍ ُِ٘لوش ٝأٌَٗص حَُٔآس ًُي ٣وزَ هٍٞ حُٔٞىع ر٬ 

 ر٤٘ش ٫ٝ ٣وزَ هٍٞ حُٔي٣ٕٞ ا٫ رز٤٘ش 

  195المادة 

اًح ًخٗض حُٞى٣ؼش أٝ حُٔخٍ ح١ٌُ ك٢ ر٤ض حُِٝؽ حُـخثذ ٖٓ ؿ٤َ ؿْ٘ 
ٓ٘ٚ ٤ٗجخً ك٢ ٗلوش ٗلٜٔخ ٫ٝ ُِوخ٢ٟ ر٤غ حُ٘لوش ك٤ِْ ُِِٝؿش إٔ طز٤غ 

 ٢ٗء ٓ٘ٚ ٝطئؿَ ػوخٍحطٚ ٣َٜٝف ٖٓ أؿَطٜخ ك٢ ٗلوش حَُٔآس 

  196المادة 

ك٢ ًَ ٟٓٞغ ؿخُ ُِوخ٢ٟ إٔ ٣و٢٠ َُِٔآس رخُ٘لوش ٖٓ ٓخٍ ُٝؿٜخ 
 حُـخثذ ؿخُ ُٜخ إٔ طؤهٌ ٓ٘ٚ ٓخ ٣ٌل٤ٜخ رخُٔؼَٝف ٖٓ ؿ٤َ ه٠خء 

  197المادة 

٘وٚ ُٝٝؿظٚ ٝػ٤خُٚ رويٍ ح٠ٍَُٝس ػ٠ِ ه٠خء طويّ حُ٘لوش حٌُخك٤ش ُِ
 ى٣ٞٗٚ 

  198المادة 

 ٫ ط٤َٜ حُ٘لوش ى٣٘خً ا٫ رخُو٠خء أٝ رظَح٢ٟ حُِٝؿ٤ٖ ػ٠ِ ٢ٗء ٓؼ٤ٖ 

  199المادة 

حُ٘لوش حُٔلَٟٝش ُِِٝؿش رلٌْ حُوخ٢ٟ أٝ رخُظَح٢ٟ ٫ طٔو٢ ر٢٠ٔ 
ططخُذ رٜخ حَُٔآس ُْٝ طوز٠ٜخ ًِٜخ أٝ رؼ٠ٜخ ك٢ ٓٞحػ٤يٛخ حُٔيس كبًح ُْ 

حُٔوٍَس كِٜخ ٓخ ىحٓض ك٤ش ٓط٤ؼش ٝحُِٝؽ ك٢ إٔ طَؿغ ػ٤ِٚ رخُٔويحٍ 
 حُٔظـٔي ٜٓ٘خ رؼي حُو٠خء أٝ حَُٟخ ٓٞحء ًخٗض حُٔيس حُٔخ٤ٟش ه٤ِِش أٝ ًؼ٤َس 

  211المادة 

ٗلوظٚ ٖٓ ٓخُٜخ ٤ُْ َُِٔآس حَُؿٞع ػ٠ِ ُٝؿٜخ كخَٟحً ًخٕ أٝ ؿخثزخً رٔخ أ
هزَ كَٝ حُوخ٢ٟ أٝ حُظَح٢ٟ ػ٠ِ ٢ٗء ٓؼ٤ٖ رَ ٣ٔو٢ ًُي ر٢٠ٔ 

 َٜٗ كؤًؼَ ٫ أهَ 

  211المادة 



حُ٘لوش حُٔلَٟٝش رخُو٠خء أٝ حَُٟخ ٝحُٔٔظيحٗش رـ٤َ أَٓ حُلخًْ ٣ٔو٢ 
ى٣ٜ٘خ رٔٞص أكي حُِٝؿ٤ٖ ٫ٝ ٣ٔو٢ ى٣ٖ حُ٘لوش رخُط٬م ا٫ اًح طلون أٗٚ 

 ٝهغ ُٔٞء أه٬م حَُٔآس 

  212المادة 

حُ٘لوش حُٔٔظيحٗش رؤَٓ حُلخًْ ٫ ٣ٔو٢ ى٣ٜ٘خ رؤ١ كخٍ رَ طٌٕٞ ى٣٘خً ػخرظخً 
ُٜخ ك٢ طًَش ُٝؿٜخ ٝحؿزخً أىحإٙ ػْ إ ًخٗض ح٫ٓظيحٗش رؤَٓ حُلخًْ كِِـ٣َْ 
حَُؿٞع ػ٠ِ أ٣ٜٔخ ٗخء ٖٓ حُِٝؽ أٝ ٖٓ حَُٔآس ٝإ ًخٗض ر٬ أَٓ حُلخًْ ك٬ 

 َؿغ ػ٠ِ ُٝؿٜخ إ طؼزض ُٜخ ػ٤ِٚ كن ٍؿٞع ُٚ ا٫ ػ٠ِ حَُٔآس ٢ٛٝ ط

  213المادة 

٫ طٔظَى حُ٘لوش حُظ٢ ىكؼض ُِِٝؿش ٓؼـ٬ً ٫ رٔٞص ٫ٝ ٬١م ٓٞحء 
 ػـِٜخ حُِٝؽ أٝ أرٞٙ ُٝٞ ًخٗض هخثٔش 

  214المادة 

ح٩رَحء ػٖ حُ٘لوش هزَ كَٟٜخ ه٠خء أٝ ٍٟخ رخ١َ ٝرؼيٙ ٛل٤ق ػٖ ٗلوش 
وزَ ىهَ أُٝٚ إ ًخٗض ٓلَٟٝش حُٔيس حُٔخ٤ٟش ٝػٖ ٗلوش ٣ّٞ ٝحكي ٓٔظ

ًَ ٣ّٞ ٝػٖ أٓزٞع ٝحكي إ ًخٗض ٓلَٟٝش ًَ أٓزٞع ٝػٖ ٗلوش َٜٗ 
ٝحكي ٓٔظوزَ هي حٓظَٜ إ ًخٗض ٓلَٟٝش ًَ َٜٗ ٝػٖ ٗلوش ٓ٘ش 

 ٝحكيس ٓٔظوزِش هي ىهِض إ ًخٗض ٓلَٟٝش ٣ٞ٘ٓخً 

  215المادة 

 هٜخٛخً  ى٣ٖ حُ٘لوش ٝحُي٣ٖ حُؼخرض ك٢ ًٓش حَُٔآس ُِٝؿٜخ ٫ ٣ِظو٤خٕ

كبًح ١ِزض حَُٔآس ٓوخٛش ى٣ٖ ٗلوظٜخ رٔخ ػ٤ِٜخ ُِٝؿٜخ ك٬ طـخد ا٠ُ 
ٓطِزٜخ ا٫ اًح ٢ٍٟ رٌُي ٝإ ١ِذ ٛٞ ٓوخٛش ى٣ٖ ٗلوظٜخ رٔخ ُٚ ػ٤ِٜخ 

 ٣ـخد ا٠ُ ١ِزٚ 

  216المادة 

٣٫ٝش حُِٝؽ ػ٠ِ حَُٔآس طؤى٣ز٤ش ك٬ ٣٫ٝش ُٚ ػ٠ِ أٓٞحُٜخ حُوخٛش رٜخ رَ 
ر٬ اًٗٚ ٍٟٝخٙ ٝريٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُٚ ٝؿٚ ك٢ ُٜخ حُظَٜف ك٢ ؿ٤ٔؼٜخ 

ٓؼخٍٟظٜخ ٓؼظٔيحً ػ٠ِ ٣٫ٝظٚ ُٜٝخ إٔ طوزٞ ؿِش أ٬ًٜٓخ ٝطًَٞ ؿ٤َ ُٝؿٜخ 
ربىحٍس ٜٓخُلٜخ ٝط٘لٌ ػوٞىٛخ ر٬ طٞهق ػ٠ِ اؿخُطٚ ٓطِوخً ٫ٝ ػ٠ِ اؿخُس 

 أر٤ٜخ أٝ ؿيٛخ ػ٘ي كويٙ أٝ ٤ٜٛٝٔخ إ ًخٗض ٤ٍٗيس ٓلٔ٘ش ُِظَٜف 

 ٬ ٣ِِٜٓخ ٢ٗء ٖٓ حُ٘لوخص حُٞحؿزش ػ٠ِ حُِٝؽ ٜٝٓٔخ طٌٖ ػَٝطٜخ ك



  217المادة 

ُِِٝؽ رؼي ا٣لخء حَُٔآس ٓؼـَ ٛيحهٜخ إٔ ٣ٔ٘ؼٜخ ٖٓ حُوَٝؽ ٖٓ ر٤ظٚ ر٬ 
اًٗٚ ك٢ ؿ٤َ ح٧كٞحٍ حُظ٢ ٣زخف ُٜخ حُوَٝؽ ك٤ٜخ ٣ًِخٍس ٝحُي٣ٜخ ك٢ ًَ 
أٓزٞع َٓس ٝٓلخٍٜٓخ ك٢ ًَ ٓ٘ش َٓس ُٝٚ ٓ٘ؼٜخ ٖٓ ٣ُخٍس ح٧ؿ٘ز٤خص 

 ىطٜٖ ٖٝٓ حُوَٝؽ ا٠ُ ح٫ُٞثْ ٝ ُٞ ًخٗض ػ٘ي حُٔلخٍّ ٝػ٤خ

ُٝٚ اهَحؿٜخ ٖٓ ٍِٓ٘ أر٣ٜٞخ إ ًخٗض ٛخُلش َُِؿخٍ ٝ أٝكخٛخ ٓؼـَ 
ٛيحهٜخ ٝ آٌخٜٗخ ر٤ٖ ؿ٤َحٕ ٛخُل٤ٖ ك٤غ ٌٖٓ ٖٓ حُزِيس حُظ٢ طِٝؿٜخ 

 رٜخ ٝ ُٞ حٗظ١َخ ػ٤ِٚ إٔ ٫ ٣وَؿٜخ ٖٓ ُِٜٓ٘ٔخ 

خّ ػ٘يٛخ ك٢ ر٤ظٚ ٓٞحء ًخٕ ٌِٓخً ُٚ أٝ ُٝٚ إٔ ٣ٔ٘غ أِٜٛخ ٖٓ حُوَحٍ ٝحُٔو
 اؿخٍس أٝ ػخ٣ٍش 

  218المادة 

٣ـُٞ ُِِٝؽ إ ًخٕ ٓؤٓٞٗخً ٝأٝك٠ حَُٔآس ٓؼـَ ٛيحهٜخ إٔ ٣٘وِٜخ ٖٓ ك٤غ 
طِٝؿٜخ ك٤ٔخ ٛٞ ىٕٝ ٓٔخكش حُوَٜ ٓٞحء ًخٕ ح٫ٗظوخٍ ٖٓ َٜٓ ا٠ُ َٜٓ أٝ 

 ٖٓ َٜٓ ا٠ُ ه٣َش أٝ رخُؼٌْ 

ٛٞ ٓٔخكش حُوَٜ كٔخ كٞهٜخ ُٝٞ أٝكخٛخ ؿ٤ٔغ  ٤ُْٝ ُٚ إٔ ٣٘وِٜخ ؿزَحً ك٤ٔخ
 حَُٜٔ 

  219المادة 

٣زخف ُِِٝؽ طؤى٣ذ حَُٔآس طؤى٣زخً هل٤لخً ػ٠ِ ًَ ٓؼ٤ٜش ُْ ٣َى ك٢ ٗؤٜٗخ 
 كي ٓويٍ 

 ٫ٝ ٣ـُٞ ُٚ أ٬ًٛ إٔ ٠٣َرٜخ َٟرخً كخك٘خً ُٝٞ رلن 

  211المادة 

اًح ٝهغ حُ٘وخم ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ ٝحٗظي حُوٜخّ ٍٝكغ ح٧َٓ ا٠ُ حُلخًْ كِٚ 
إٔ ٣ؼ٤ٖ ػي٤ُٖ ٣ٝـؼِٜٔخ ك٤ٌٖٔ ٝح٠ُٝ٧ إٔ ٣ٌٕٞ أكيٛٔخ ٖٓ أِٛٚ ٝح٥هَ 
ٖٓ أِٜٛخ ٤ُٔظٔؼخ ٌٗٞحٛٔخ ٣ٝ٘ظَح ر٤ٜ٘ٔخ ٣ٝٔؼ٤خ ك٢ ا٬ٛف أَٓٛٔخ ٝإ 

إٔ ٣ٌٞٗخ  ُْ ٣ظ٤َٔ ُٜٔخ ح٬ٛ٩ف ك٤ِْ ُٜٔخ حُظل٣َن ر٤ٜ٘ٔخ رخُوِغ ا٫
 ٤ِ٤ًٖٝ ٖٓ هزَ حُِٝؿ٤ٖ رٌُي 

  211المادة 



اًح حٗظٌض حَُٔآس ُٗ٘ٞ ُٝؿٜخ َٟٝرٚ ا٣خٛخ َٟرخً كخك٘خً ُٝٞ رلن ٝػزض 
 ًُي ػ٤ِٚ رخُز٤٘ش ٣ؼٍِ 

  212المادة 

ٖٓ حُلوٞم ػ٠ِ حَُٔآس ُِٝؿٜخ إٔ طٌٕٞ ٓط٤ؼش ُٚ ك٤ٔخ ٣ؤَٓٛخ رٚ ٖٓ 
ر٬ُٔٓش ر٤ظٚ رؼي ا٣لخثٜخ كوٞم حُِٝؿ٤ش ٣ٌٕٝٞ ٓزخكخً َٗػخً ٝإٔ طظو٤ي 

ٓؼـَ ٛيحهٜخ ٫ٝ طوَؽ ٓ٘ٚ ا٫ ربًٗٚ ٝإٔ طٌٕٞ ٓزخىٍس ػ٠ِ كَحٗٚ اًح 
حُظٜٔٔخ رؼي ًُي ُْٝ طٌٖ ًحص ػٌٍ َٗػ٢ ٝإٔ طٜٕٞ ٗلٜٔخ ٝطلخكع 

 ػ٠ِ ٓخُٚ ٫ٝ طؼط٢ ٓ٘ٚ ٤ٗجخً ٧كي ٓٔخ ُْ طـَ حُؼخىس ربػطخثٚ ا٫ ربًٗٚ 

  213المادة 

ُٞهخع ٝىٝحػ٤ٚ ٖٝٓ اهَحؿٜخ ٖٓ ر٤ظٜخ ُٝٞ رؼي َُِٔآس إٔ طٔ٘غ ٗلٜٔخ ٖٓ ح
حُيهٍٞ رٜخ ٍح٤ٟش ا٠ُ إٔ ٣ٞك٤ٜخ ُٝؿٜخ ؿ٤ٔغ ٓخ ر٤ٖ طؼـ٤ِٚ ٖٓ َٜٓٛخ إ 
ًخٕ رؼ٠ٚ ٓؼـ٬ً ٝرؼ٠ٚ ٓئؿ٬ً ٝإ ُْ ٣ز٤ٖ هيٍ حُٔؼـَ ٓ٘ٚ كلظ٠ 
طٔظٞك٢ هي ٓخ ٣ؼـَ ُٔؼِٜخ ػ٠ِ كٔذ ػَف أَٛ حُزِي ُٜٝخ ٓ٘ؼٚ أ٠٣خً 

ِٚ اًح حٗظ١َ حُِٝؽ حُيهٍٞ رٜخ هزَ كٍِٞ ح٧ؿَ إ ًخٕ حَُٜٔ ٓئؿ٬ً ً
 ٤ٍٟٝض رٚ 

  214المادة 

اًح ُْ ٣ٞف حُِٝؽ حَُٔآس ٓخ طؼٍٞف طؼـ٤ِٚ ٖٓ َٜٓٛخ ؿخُ ُٜخ حُوَٝؽ ٖٓ 
 ر٤ظٚ ر٬ اًٗٚ ٫ٝ طٌٕٞ ٗخِٗس ٫ٝ طٔو٢ ٗلوظٜخ 

  215المادة 

ًَ  َُِٔآس إٔ طوَؽ ٣ُِخٍس ٝحُي٣ٜخ ك٢ ًَ أٓزٞع َٓس ٣ُِٝخٍس ٓلخٍٜٓخ ك٢
ٓ٘ش َٓس ٫ٝ طز٤ض ػ٘ي أكي ْٜٓ٘ رـ٤َ إً ُٝؿٜخ ٫ٝ ٣ٔ٘غ أر٣ٜٞخ ٖٓ 
حُيهٍٞ ػ٤ِٜخ ٣ُِخٍطٜخ ك٢ ًَ ؿٔؼش َٓس ٫ٝ ؿ٤َْٛ ٖٓ حُٔلخٍّ ك٢ ًَ 

 ٓ٘ش َٓس 

  216المادة 

اًح ًخٕ أرٞ حُِٝؿش ٠٣َٓخً َٟٓخً ٬٣ٞ١ً كخكظخؿٜخ ُْٝ ٣ٌٖ ُي٣ٚ ٖٓ ٣وّٞ 
كؼ٤ِٜخ حٌُٛخد ا٤ُٚ ٝطؼخٛيٙ رويٍ حكظ٤خؿٚ ُٝٞ ًخٕ ؿ٤َ ِْٓٔ ٝإ ر٘ؤٗٚ 

 أر٠ حُِٝؽ ًُي 

  217المادة 

 ُِِٝؽ ىٕٝ حَُٔآس إٔ ٣َكغ ه٤ي حٌُ٘خف حُٜل٤ق رخُط٬م 



٣ٝوغ ٬١م ًَ ُٝؽ رخُؾ ػخهَ ُٝٞ ًخٕ ٓلـٍٞحً ػ٤ِٚ ُٔلٚ أٝ ٠٣َٓخً ؿ٤َ 
 ٓوظَ حُؼوَ أٝ ٌَٓٛخً أٝ ٛخ٫ًُ 

  218المادة 

 ٬م حٌَُٔحٕ ح١ٌُ ٌَٓ رٔلظٍٞ ١خثؼخ ٓوظخٍحً ٫ ٌَٓٛخً ٫ٝ ٠ٓطَحً ٣وغ ١

  219المادة 

 ٣وغ ٬١م ح٧هَّ ربٗخٍطٚ حُٔؼٜٞىس حُيحُش ػ٠ِ هٜيٙ حُط٬م 

  221المادة 

٫ ٣وغ ٬١م حُ٘خثْ ٝحُٔـٕ٘ٞ ٝحُٔؼظٞٙ ٖٝٓ حهظَ ػوِٚ ٌُزَ أٝ َٓٝ أٝ 
ر١َ٘ ٝٛٞ ػخهَ ػْ ؿٖ ٤ٜٓزش كخؿؤطٚ ٝاٗٔخ ٣وغ ٬١م حُٔـٕ٘ٞ اًح ػِوٚ 

 ٝٝؿي ح١َُ٘ ٝٛٞ ٓـٕ٘ٞ 

  221المادة 

 ٫ ٣وغ ٬١م أر٢ حُوخَٛ ػ٠ِ ُٝؿظٚ ٫ٝ ٬١م حُوخَٛ ُٝٞ ًخٕ َٓحٛوخً 

  222المادة 

٣وغ حُط٬م ُلظخً ٝرخٌُظخرش حَُٔٓٞٓش حُٔٔظز٤٘ش ًٝٔخ ٣ـُٞ ُِِٝؽ إٔ 
٣ٝـُٞ ُٚ إٔ ٣ًَٞ رٚ ؿ٤َٙ ٝإٔ ٣َِٓٚ ا٠ُ حَُٔآس ٓٔطٍٞحً ٣ٞهؼٚ ر٘لٔٚ 

ك٢ ًظخد ٝإٔ ٣ؤًٜٗخ رب٣وخػٚ طل٠٣ٞخً ػ٠ِ ٗلٜٔخ ٝط٬٤ًًٞ ػ٠ِ ؿ٤َٛخ ٖٓ 
 َٟحثَٛخ 

  223المادة 

ٓلَ حُط٬م حَُٔآس حٌُٔ٘ٞكش ٝحُٔؼظيس ٖٓ ٬١م ٍؿؼ٢ أٝ رخثٖ ؿ٤َ ػ٬ع 
ُؼ٘ش ٝٗلٞٛخ أٝ ُلٔن ُِلَس ٝحُٔؼظيس ُلَهش ٢ٛ ٬١م ًخُلَهش رخ٬٣٩ء ٝح

 ربرخء أكي حُِٝؿ٤ٖ ح٬ٓ٩ّ 

  224المادة 

ػيى حُط٬م ٣ؼظزَ رخُْ٘ء كط٬م حُلَس ػ٬ع ٓظلَهخص إ ًخٗض ٓيه٫ًٞ 
رٜخ أٝ ؿ٤َ ٓظلَهخص ٓٞحء ًخٗض ٓيه٫ًٞ رٜخ أٝ ٫ ك٬ طلَ ُٔطِوٜخ رؼي 

زَ حُؼ٬ع ٖٓ ٌٗخف ٛل٤ق كظ٠ طٌ٘ق ُٝؿخً ؿ٤َٙ ٣ٝلخٍهٜخ رؼي ح١ُٞء ك٢ حُو
 ٝط٘و٢٠ ػيطٜخ 



  225المادة 

٫ ٣ٜق ٝهٞع حُط٬م ا٫ ر٤ٜـش ٓوٜٞٛش أٝ ٓخ ٣وّٞ ٓوخٜٓخ ٝح٤ُٜؾ 
 حُٔوٜٞٛش رخُط٬م آخ ٣َٛلش أٝ ً٘خ٣ش 

كخ٣َُٜلش ٢ٛ ح٧ُلخظ حُٔ٘ظِٔش ػ٠ِ كَٝف حُط٬م ٝح٧ُلخظ حُظ٢ ؿِذ 
 حٓظؼٔخُٜخ ػَكخً ك٢ حُط٬م رل٤غ ٫ طٔظؼَٔ ا٫ ك٤ٚ رؤ١ ُـش ٖٓ حُِـخص
ٝٓخ ٣وّٞ ٓوخّ ح٤ُٜـش ح٣َُٜلش ٢ٛ حٌُظخرش حَُٔٓٞٓش حُٔٔظز٤٘ش ٝاٗخٍس 
ح٧هَّ ٝح٩ٗخٍس ا٠ُ حُؼيى رخ٧ٛخرغ ٜٓلٞرش رِلع حُط٬م ٝرٔخ ًًَ ٣وغ 
حُط٬م ر٬ ٤ٗش اٗٔخ ٫ ري ُٞهٞػٚ ٖٓ اٟخكش حُِلع ا٠ُ حَُٔآس حَُٔحى طط٤ِوٜخ 

 ُٝٞ ح٩ٟخكش ٓؼ٣ٞ٘ش 

طٟٞغ ُِط٬م ٝطلظِٔٚ ٝؿ٤َٙ ٌٝٛٙ ٫ ٣وغ ٝحٌُ٘خ٣ش ٢ٛ ح٧ُلخظ حُظ٢ ُْ 
رٜخ حُط٬م ا٫ ر٤٘ش أٝ ى٫ُش حُلخٍ ٣ٝوّٞ ٓوخّ ٤ٛـش حٌُ٘خ٣ش حٌُظخرش 

 حُٔٔظز٤٘ش حُـ٤َ حَُٔٓٞٓش كظظٞهق ػ٠ِ ح٤ُ٘ش 

  226المادة 

حُط٬م هٔٔخٕ ٍؿؼ٢ ٝرخثٖ، ٝحُزخثٖ ٗٞػخٕ رخثٖ ر٤٘ٞٗش ٛـَٟ ٝرخثٖ 
خٕ رٞحكيس أٝ حػ٘ظ٤ٖ ٝحُؼخ٢ٗ ٓخ ًخٕ ر٤٘ٞٗش ًزَٟ كخ٧ٍٝ ٖٓ حُ٘ٞػ٤ٖ ٓخ ً

 رخُؼ٬ع ٠ٔٔ٣ٝ رظخً 

  227المادة 

٣وغ حُط٬م ٍؿؼ٤خً ر٣َٜق ُلع حُط٬م اًح أ٤ٟق حُِلع ُٝٞ ٓؼ٠٘ ا٠ُ 
حَُٔآس حُٔيهٍٞ رٜخ كو٤وش ؿ٤َ ٓوَٕٝ رؼٞٝ ٫ٝ رؼيى حُؼ٬ع ٫ ٜٗخً ٫ٝ 

رٜلش طيٍ  اٗخٍس ٫ٝ ٓ٘ؼٞطخً ر٘ؼض كو٤و٢ ٫ٝ رؤكؼخٍ حُظل٤٠َ ٫ٝ ٓ٘زٜخً 
 ػ٠ِ حُز٤٘ٞٗش 

كٖٔ هخٍ ٫َٓأطٚ حُٔيهٍٞ رٜخ أٗض ١خُن أٝ ٓطِوش أٝ ١ِوظي كوي أٝهغ 
ػ٤ِٜخ ١ِوش ٝحكيس ٍؿؼ٤ش ٓٞحء ٗٞحٛخ ٍؿؼ٤ش أٝ رخث٘ش أٝ ٟٗٞ أًؼَ ٖٓ ًُي أٝ 

 ُْ ٣٘ٞ ٤ٗجخً 

  228المادة 

٤ٛـظخ ػ٢ِ حُط٬م ٝحُط٬م ٢ِِ٘ٓ٣ ٣وغ رٌَ ٜٓ٘ٔخ ٝحكيس ٍؿؼ٤ش ُٝٞ 
 ٖ ٝإ ٟٗٞ رخُِلع ػ٬ػخً ٝهؼٖ ٟٗٞ حػ٘ظ٤

  229المادة 



٣وغ حُط٬م ٍؿؼ٤خً رؼ٬ػش أُلخظ ٖٓ أُلخظ حٌُ٘خ٣ش ٢ٛٝ حػظي١ ٝحٓظزَث٢ 
 ٍكٔي ٝهؼض ٝحكيس 

كٖٔ هخٍ ُِٝؿظٚ ُلظخً ٜٓ٘خ ٝٛٞ ك٢ كخُش حَُٟخ طٞهق ٝهٞع حُط٬م ػ٠ِ 
حكيس ٤ٗظٚ كبٕ ٟٗٞ رٚ حُط٬م طوغ ٝحكيس ٍؿؼ٤ش ُٝٞ ٟٗٞ ؿ٤َٛخ أٝ أًؼَ ٖٓ ٝ

 أٝ ُْ ٣٘ٞ ٤ٗجخً ك٬ ٣وغ ٢ٗء 

ٝإ هخ١زٜخ رٚ ك٢ كخُش حُـ٠ذ أٝ ؿٞحرخً ػ٠ِ ١ِزٜخ حُط٬م ٓ٘ٚ ٣وغ 
 ػ٠ِ ١ِوش ٝحكيس ٍؿؼ٤ش ر٬ ٤ٗش 

  231المادة 

حُط٬م حَُؿؼ٢ رٞحكيس ًخٕ أٝ حػ٘ظ٤ٖ ُِلَس ٫ ٣َكغ أكٌخّ حٌُ٘خف ٫ٝ ٣ِ٣َ 
ٔش ٓخىحٓض حَُٔآس ك٢ ِٓي حُِٝؽ هزَ ٢٠ٓ حُؼيس رَ ٫ طِحٍ حُِٝؿ٤ش هخث

حُؼيس ٝاٗٔخ طؼظٌق ك٢ ر٤ظٜخ ح٠ُٔخف ا٤ُٜٔخ رخ٠ٌُ٘ٔ ٣ٝ٘يد ؿؼَ ٓظَس 
ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ُٝؿٜخ ٝٗلوظٜخ ػ٤ِٚ ٓيس حُؼيس ٫ٝ ٣لَّ ىهُٞٚ ػ٤ِٜخ ُٝٞ ٖٓ ؿ٤َ 
اًٜٗخ ٣ٝـُٞ ُٚ ح٫ٓظٔظخع ٝحُٞهخع ٤ٜ٣َٝ رٌُي َٓحؿؼخً ٝاًح ٓخص أكيٛٔخ هزَ 

١ِوٜخ ُٝؿٜخ ك٢ كخٍ ٛلظٚ أٝ َٟٓٚ رَٟخٛخ  حٗو٠خء حُؼيس ٍٝػش ح٥هَ ٓٞحء
 أٝ ريٝٗٚ 

حُ٘لوش حُٔلَٟٝش ُِٔؼظيس رخُظَح٢ٟ أٝ رلٌْ حُوخ٢ٟ ٫ طٔو٢ ر٢٠ٔ 
 حُؼيس ٓطِوخً 

  231المادة 

ًَ ٖٓ ١ِن ُٝؿظٚ حُٔيهٍٞ رٜخ كو٤وش طط٤ِوش ٝحكيس ٍؿؼ٤ش أٝ 
ش ا٠ُ طط٤ِوظ٤ٖ ًٌُي ُٞ كَس كِٚ إٔ ٣َحؿؼٜخ ُٝٞ هخٍ ٫ ٍؿؼش ٢ُ ريٕٝ كخؿ

طـي٣ي حُؼوي ح٧ٍٝ ٫ٝ ا٠ُ حٗظَح١ َٜٓ ؿي٣ي ٓخ ىحٓض ك٢ حُؼيس ٓٞحء 
 ػِٔض رخَُؿؼش أٝ ُْ طؼِْ ٝٓٞحء ٤ٍٟض رٜخ أٝ أرض 

٫ٝ ٣ِٔي حَُؿؼش رؼي حٗو٠خء حُؼيس ٫ٝ ٍؿؼش ك٢ ػيس حُٔطِوش رؼي حُوِٞس 
 ُٝٞ ًخٗض حُوِٞس ٛل٤لش 

  232المادة 

طٜق حَُؿؼش ه٫ًٞ رَحؿؼظي ٝٗلٞٙ هطخرخً َُِٔآس أٝ ٍحؿؼض ُٝؿظ٢ إ ًخٗض 
ؿ٤َ ٓوخ١زش ٝكؼ٬ً رخُٞهخع ٝىٝحػ٤ٚ حُظ٢ طٞؿذ كَٓش حُٜٔخَٛس ُٝٞ 

 حهظ٬ٓخً ٓ٘ٚ أٝ ٜٓ٘خ 

  233المادة 



٣ِِّ إٔ طٌٕٞ حَُؿؼش ٓ٘ـِس ك٢ حُلخٍ ك٬ ٣ٜق اٟخكظٜخ ا٠ُ ٝهض 
 ٓٔظوزَ ٫ٝ طؼ٤ِوٜخ ر١َ٘ 

  234المادة 

حَُؿؼش حُٜل٤لش ر٬ ٜٗٞى ٝر٬ ػِْ حَُٔآس ا٫ أٗٚ ٣٘يد َُِٔحؿغ إٔ ٣ؼِْ 
حَُٔآس رٜخ اًح ٍحؿؼٜخ ه٫ًٞ ٝإٔ ٣ٜ٘ي ٗخٛي٣ٖ ػي٤ُٖ ػ٤ِٜخ ُٝٞ رؼي كُٜٜٞخ 

 كؼ٬ً 

ٖٓ هخٍ ًَ كَ أٝ ك٬ٍ هللا أٝ ك٬ٍ ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٢ِّ كَحّ ١ِوض ؿ٤ٔغ 
 ي حُؼ٬ع ٝهؼٖ ٗٔخثٚ ١ِوش ٝحكيس رخث٘ش ر٬ ٤ٗش ٝإ ٟٗٞ رٌُ

كبٕ هخٍ حُلَحّ ٢ِِ٘ٓ٣ أٝ أكَٓظي أٝ أٗض ٓؼ٢ ك٢ حُلَحّ رخٗض حُٔوخ١زش 
 رٌُي ُٝٞ ُْ ٣٘ٞ ٬١هخً ٝإ ًخٕ ُٚ حَٓأس ؿ٤َٛخ ك٬ ٣وغ ػ٤ِٜخ ٢ٗء 

  235المادة 

ط٘وطغ حَُؿؼش ٝطِٔي حَُٔآس ػٜٔظٜخ اًح ١َٜص ٖٓ حُل٠٤ش ح٧ه٤َس ُظٔخّ 
 ػَ٘س أ٣خّ ٝإ ُْ طـظَٔ 

  236المادة 

اًح ٝهغ ِٗحع ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ كخىػض حُٔؼظيس حٗو٠خء ػيطٜخ رخُل٤ٞ ٝحىػ٠ 
حُِٝؽ ػيّ حٗو٠خثٜخ ٝإٔ ُٚ كن حَُؿؼش طٜيم حَُٔآس ر٤ٔ٤ٜ٘خ ٝطوَؽ ٖٓ 

 حُؼيس إ ًخٗض حُٔيس طلظِٔٚ ٝأهَ ٓيس ػيس رل٤ٞ ٓظٕٞ ٣ٞٓخً ُِلَس 

  237المادة 

ٝؽ حَٓأطٚ رؼي ١ِوظ٤ٖ ػْ حَُؿؼش ٫ طٜيّ حُطِوخص حُٔخروش رَ اًح ٍحؿغ حُِ
أٝهغ ػ٤ِٜخ ُؼخُؼش ُحٍ ٌِٓٚ ٝكِٜخ ُٚ ا٠ُ إٔ طظِٝؽ ؿ٤َٙ رٌ٘خف ٛل٤ق 

 ٣ٝلخٍهٜخ رؼي ح١ُٞء ك٢ حُوزَ رط٬م أٝ ٓٞص 

  238المادة 

٣ظؼـَ حُٔئؿَ ٖٓ حَُٜٔ رخٗو٠خء حُؼيس ك٢ حُط٬م حَُؿؼ٢ كٖٔ ١ِن 
ٖٓ حَُٜٔ كخ٫ً ُٝؿظٚ ٍؿؼ٤خً ٝحٗو٠ض ػيطٜخ ٛخٍ ٓخ ًخٕ ٓئؿ٬ً ك٢ ًٓظٚ 

 كظطخُزٚ رٚ 

ٝاٗٔخ ٣لَ حُٔئؿَ اًح ُْ ٣ٌٖ ٓ٘ـٔخً كبٕ ًخٕ ًٌُي ك٬ ٣ظؼـَ رَ طؤهٌٙ 
 ػ٠ِ ٗـٞٓٚ ٝأهٔخ١ٚ ك٢ ٓٞحػ٤يٛخ 



  239المادة 

٣وغ حُط٬م رخث٘خً ر٣َٜق ُلع حُط٬م اًح أ٤ٟق حُِلع ا٠ُ حَُٔآس حُٔيهٍٞ 
ًًَ ُلع حُط٬م أٝ ٓ٘ؼٞطخً رٜخ ٓوَٝٗخً رؼيى حُؼ٬ع ٜٗخً أٝ اٗخٍس رخ٧ٛخرغ ٓغ 

ر٘ؼض كو٤و٢ أٝ ٠ٓخكخً ا٠ُ أكؼخٍ طل٤٠َ ٣٘زإٓ ػٖ حُ٘يس ٝح٣ُِخىس أٝ 
 ٓ٘زٜخً رٔخ ٣يٍ ػ٠ِ حُز٤٘ٞٗش 

كٖٔ هخٍ ٫َٓأطٚ أٗض ١خُن طط٤ِوش ٗي٣يس أٝ ٣ٞ١ِش أٝ ػ٠٣َش أٝ أٗي 
 حُط٬م أٝ أ١ُٞٚ أٝ أػَٟٚ أٝ طط٤ِوش ًخُـزَ طوغ ػ٤ِٜخ ٝحكيس رخث٘ش 

ٜخ أٗض ١خُن رخثٖ أٝ حُزظش رخٗض رٞحكيس ٓٞحء ٟٗٞ أٝ ُْ ٣٘ٞ ٝإ ٝإ هخٍ ُ
 ٟٗٞ رٌُي حُؼ٬ع ٝهؼٖ 

ٝإ هخٍ ُٜخ أٗض ١خُن ػ٬ػخً أٝ أٗخٍ ا٤ُٜخ رؼ٬ػش أٛخرغ ٍٓ٘٘ٞس هخث٬ً أٗض 
 ١خُن ٌٌٛح رخٗض ر٤٘ٞٗش ًزَٟ 

ًٌُٝي إ هخٍ ُٜخ أٗض ١خُن أًؼَ حُط٬م أٝ أًؼَ حُط٬م أٝ أٗض ١خُن 
 أٝ أُق َٓس َٓحٍحً 

  241المادة 

 ًَ ٬١م ٣ِلن حَُٔآس ؿ٤َ حُٔيهٍٞ رٜخ كٜٞ رخثٖ 

كٖٔ هخٍ ُِٝؿظٚ ؿ٤َ حُٔيهٍٞ رٜخ كو٤وش أٝ كٌٔخً أٗض ١خُن رخٗض رٞحكيس 
 ٫ٝ ػيس ػ٤ِٜخ ًٌٝح ُٞ حهظ٠ِ رٜخ ر٬ ١ٝء ٌُٖٝ ػ٤ِٜخ حُؼيس 

كبٕ ١ِوٜخ ػ٬ػخً رٌِٔش ٝحكيس ٝهؼٖ ٝإ كَم حُؼ٬ع رخٗض رخ٠ُٝ٧ ك٬ 
 طِلوٜخ حُؼخ٤ٗش ٫ٝ حُؼخُؼش 

  241المادة 

ٖٓ ١ِن ُٝؿظٚ ٬١هخً ٍؿؼ٤خً رٞحكيس أٝ حػ٘ظ٤ٖ ُٞ كَس ُْٝ ٣َحؿؼٜخ كظ٠ 
 حٗو٠ض ػيطٜخ رخٗض ر٤٘ٞٗش ٛـَٟ ٌِٓض رٜخ ٗلٜٔخ ك٬ ٣ِٔي حَُؿؼش ػ٤ِٜخ 

  242المادة 

ِن حَٓأطٚ ٬١هخً ٝحكيحً ٓوَٝٗخً رؼٞٝ ٝهزِض ك٢ ٓـِٜٔخ رخٗض ٖٓ ١
 رٞحكيس 

  243المادة 



ٖٓ هخٍ ًَ كَ أٝ ك٬ٍ هللا أٝ ك٬ٍ ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٢ِ كَحّ ١ِوض ؿ٤ٔغ 
 ٗٔخثٚ ١ِوش ٝحكيس رخث٘ش ر٬ ٤ٗش ٝإ ٟٗٞ رٌُي حُؼ٬ع 

  244المادة 

حكيس أٝ ػ٬ع ػ٠ِ ؿ٤ٔغ أُلخظ حٌُ٘خ٣خص إ ٝهغ رٜخ حُط٬م ٣ٌٕٞ رخث٘خً رٞ
 كَحؿؼٜخ  112كٔذ ٤ٗش حُِٝؽ ٓخ ػيح ح٧ُلخظ حُؼ٬ػش حًٌٍُٔٞس ك٢ ٓخىس 

  245المادة 

اًح آ٠ُ حُِٝؽ حُزخُؾ حُؼخهَ ٖٓ حَٓأطٚ ٝرَ ك٢ ا٬٣ثٚ ُْٝ ٣ل٢ء ا٤ُٜخ ك٢ 
ٓيس ح٧َٜٗ ح٧ٍرؼش حُظ٢ ٢ٛ أهَ ٓيطٚ ُِلَس رخٗض رٞحكيس ٝٓو٢ ح٬٣٩ء 

 إ ًخٕ ٓٞهظخً 

  246المادة 

حُط٬م حُزخثٖ ر٤٘ٞٗش ٛـَٟ ٝٛٞ ٓخ ًخٕ ىٕٝ حُؼ٬ع ٣لَ ه٤ي حٌُ٘خف ٣َٝكغ 
أكٌخٓٚ ٣ِ٣َٝ ِٓي حُِٝؽ ك٢ حُلخٍ ٫ٝ ٣زو٠ ُِِٝؿ٤ش أػَ ٟٓٞ حُؼيس 
ٝطٔظظَ حَُٔآس ك٢ ر٤ظٜخ ٣ٝـؼَ ر٤٘ٚ ٝر٤ٜ٘خ كـخد ك٬ ٣يهَ ػ٤ِٜخ ٫ٝ 

 أ٠ُٝ ٣٘ظَٛخ ٝإ ٟخم ػٜ٘ٔخ حُز٤ض أٝ ُْ ٣ٌٖ ى٣٘خً كبهَحؿٚ ٓ٘ٚ 

ٝإ ٓخص أكيٛٔخ ك٢ حُؼيس ك٬ ٣َػٚ ح٥هَ ا٫ ك٢ كخٍ كَحٍٙ أٝ كَحٍٛخ 
 ر١َ٘ٚ حًٌٍُٔٞ ك٢ ٬١م ح٣َُٔٞ 

  247المادة 

حُط٬م حُزخثٖ ر٤٘ٞٗش ٛـَٟ ٫ ٣ِ٣َ حُلَ ك٬ طلَّ حُٔزخٗش رٔخ ىٕٝ حُؼ٬ع 
ػ٠ِ ٓطِوٜخ رَ ُٚ إٔ ٣ظِٝؿٜخ ك٢ حُؼيس ٝرؼيٛخ اٗٔخ ٫ ٣ٌٕٞ ًُي ا٫ 

 ٝرؼوي َٜٝٓ ؿي٣ي٣ٖ ٣ٝٔ٘غ ؿ٤َٙ ٖٓ ٌٗخكٜخ ك٢ حُؼيس  رَٟخٛخ

  248المادة 

 حُط٬م حُزض ٣ِ٣َ ك٢ حُلخٍ حُِٔي ٝحُلَ ٓؼخً 

كٖٔ ١ِن ُٝؿظٚ حُلَس ٖٓ ٌٗخف ٛل٤ق ػ٬ع ١ِوخص رٌِٔش ٝحكيس هزَ 
حُيهٍٞ أٝ رؼي حُيهٍٞ ٓٞحء ًخٗض حُؼ٬ع ٓظلَهخص أٝ ؿ٤َ ٓظلَهخص ٣لَّ 

ؿ٤َٙ ٌٗخكخً ٛل٤لخً ٗخكٌحً ٣ٝطؤٛخ ١ٝؤً كو٤و٤خً  ػ٤ِٚ إٔ ٣ظِٝؿٜخ كظ٠ طٌ٘ق
 ك٢ حُٔلَ حُٔظ٤وٖ ٓٞؿزخً ُِـَٔ ػْ ٣طِوٜخ أٝ ٣ٔٞص ػٜ٘خ ٝط٢٠ٔ ػيطٜخ 

 ٝٓٞص حُِٝؽ حُؼخ٢ٗ هزَ ١ٝجٜخ ٫ ٣لِٜخ ٨ٍُٝ 



  249المادة 

ٌٗخف حُِٝؽ حُؼخ٢ٗ ٣ٜيّ رخُيهٍٞ ٓخ ىٕٝ حُؼ٬ع ٖٓ حُطِوخص حُٔخروش ًٔخ 
٬ً ؿي٣يحً كظؼٞى حَُٔآس ُِِٝؽ ح٧ٍٝ اًح طِٝؿٜخ رِٔي ٣ٜيّ حُؼ٬ع ٣ٝؼزض ك

 ؿي٣ي أ١ ٣ِٔي ػ٤ِٜخ ػ٬ع ١ِوخص ُٞ كَس 

  251المادة 

حُط٬م ٫ ٣ِلن حٌُٔ٘ٞكش ٌٗخكخً كخٓيحً كخُلَهش ك٤ٚ ٓظخًٍش ٫ ٬١م 
 كو٤و٢ 

كٖٔ ١ِن ٌٓ٘ٞكظٚ كخٓيحً ػ٬ػخً كِٚ إٔ ٣ظِٝؿٜخ رؼوي ٛل٤ق ر٬ ٓلَِ 
 ِوخص ٣ِٝٔي ػ٤ِٜخ ػ٬ع ١

  251المادة 

حُط٬م ُلظ٤خً ًخٕ أٝ رخٌُظخرش ٣ٜق إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘ـِحً أٝ ٓؼِوخً كخُٔ٘ـِ ٓخ ًخٕ 
 ر٤ٜـش ٓطِوش ؿ٤َ ٓو٤يس ر١َ٘ ٫ٝ ٠ٓخكش ا٠ُ ٝهض ٌٝٛح ٣وغ ك٢ حُلخٍ 

ٝحُٔؼِن ٓخ ًخٕ ٓؼِوخً ر١َ٘ أٝ كخىػش أٝ ٠ٓخكخً ا٠ُ ٝهض ٌٝٛح ٣ظٞهق 
 ٝؿٞى ح١َُ٘ أٝ حُلخىػش أٝ كٍِٞ حُٞهض ح٠ُٔخف ا٤ُٚ ٝهٞػٚ ػ٠ِ 

 ٝحُظؼ٤ِن ٤ٔ٣ٖ 

  252المادة 

٣٘ظ١َ ُٜلش حُظؼ٤ِن إٔ ٣ٌٕٞ ٓيٍُٞ كؼَ ح١َُ٘ ٓؼيٝٓخً ػ٠ِ هطَ 
 حُٞؿٞى ٫ ٓلووخً ٫ٝ ٓٔظل٬٤ً ٫ٝ ٓ٘ل٬ًٜ ا٫ ُؼٌٍ 

كخُٔؼِن ػ٠ِ ٓلون ٣٘ـِ ك٤ٔخ ُزوخثٚ كٌْ حرظيحثٚ ٝحُظؼ٤ِن ػ٠ِ أَٓ 
 ـٞ ٓلخٍ ُ

ًٌٝح ٣ِـٞ حُط٬م حُٔيهٍٞ ك٤ٚ حُ٘ي ٝحُط٬م ح٠ُٔخف ُلخُش ٓ٘خك٤ش 
٣٩وخػٚ أٝ ٝهٞػٚ ًٌُٝي حُٔؼِن ػ٠ِ ح٤ُ٘ٔجش ح٤ُٜ٩ش ٓٔٔٞػخً ٓظ٬ًٜ ٫ 

 ٓ٘ل٬ًٜ ا٫ ُؼٌٍ 

  253المادة 

٣٘ظ١َ ك٢ ُِّٝ حُظؼ٤ِن إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ِٓي حٌُ٘خف كو٤وش أٝ كٌٔخً أ١ 
ؿؼ٢ أٝ حُزخثٖ ك٢ رؼٞ ٍٛٞٙ أٝ ٠ٓخكخً كخٍ ه٤خٓٚ أٝ ك٢ ػيس حُط٬م حَُ

 ا٠ُ حُِٔي 



كبٕ أٟخكٚ حُٔؼِن ا٠ُ حَٓأس أؿ٘ز٤ش ٓ٘ٚ ػْ طِٝؿٜخ ٝٝهغ ح١َُ٘ رؼي 
 طِٝؿٜخ ك٬ ٣ِِٓٚ ٫ٝ ططِن حَُٔآس رٞهٞػٚ 

  254المادة 

ُٝحٍ ِٓي حٌُ٘خف رٞهٞع ١ِوش رخث٘ش أٝ حػ٘ظ٤ٖ ٫ ٣زطَ ح٤ٔ٤ُٖ حُٔؼوٞىس كخٍ 
 ه٤خٓٚ 

َأطٚ رٔخ ىٕٝ حُؼ٬ع أٝ رٜخ ُٞ كَس ػْ أرخٜٗخ رٔخ ىٕٝ كٖٔ ػِن ٬١م حٓ
حُؼ٬ع ٓ٘ـِحً هزَ ٝؿٞى ح١َُ٘ ػْ طِٝؿٜخ ٝٝؿي ح١َُ٘ ٣وغ حُط٬م حُٔؼِن 

 ًِٚ 

  255المادة 

 ُٝحٍ حُلَ رٞهٞع حُؼ٬ع ٣زطَ طؼ٤ِن ٓخ ىٕٝ حُؼ٬ع ٝحُؼ٬ع أ٠٣خً ُِلَس 

ع هزَ ٝؿٞى ح١َُ٘ كٖٔ ػِن ٓخ ىٕٝ حُؼ٬ع أٝ حُؼ٬ع حُلَس ػْ ٗـِ حُؼ٬
ػْ طِٝؿٜخ رؼي حُظل٤َِ رطَ حُظؼ٤ِن رل٤غ ُٞ ٝؿي ح١َُ٘ ٫ ٣وغ ٢ٗء ٖٓ 

 حُطِوخص حُظ٢ ػِوٜخ ك٢ حُِٔي ح٧ٍٝ 

  256المادة 

ط٘لَ ح٤ٔ٤ُٖ ٫ٝ ٣زو٠ ُٜخ ػَٔ رؼي ٝؿٞى ح١َُ٘ ٓٞحء ًخٕ ٝؿٞىٙ ك٢ 
ػيس  حُِٔي أٝ رؼي ُٝحُٚ ٌُٖ إ ٝؿي طٔخٓٚ ٝحَُٔآس ك٢ حُِٔي كو٤وش أٝ ك٢

 حُط٬م ٣وغ ػ٤ِٜخ حُط٬م ٝإ ٝؿي رؼي ُٝحُٚ ك٬ ٣وغ ٢ٗء 

  257المادة 

٫ ٣ل٘غ حُلخُق ك٢ ٤ٔ٣ٖ ٝحكيس أًؼَ ٖٓ َٓس ك٢ ؿ٤ٔغ أىٝحص ح١َُ٘ ا٫ 
 اًح حٓظؼَٔ ًِٔش ًِٔخ 

كبٕ أىهِٜخ ػ٠ِ ؿ٤َ حُظِٝؽ رؤٕ هخٍ ٫َٓأطٚ ًِٔخ ٍُص أهظي كؤٗض ١خُن 
ُؼخُؼش ٝك٢ ًَ ٣ُخٍس ٣ل٘غ كظ٠ اًح حٗظٜض ك٬ ط٘ظ٢ٜ ح٤ٔ٤ُٖ ا٫ رخ٣ُِخٍس ح

 حُؼ٬ع طْ طِٝؽ حَُٔآس رؼي ُٝؽ آهَ ك٬ ٣وغ ػ٤ِٜخ حُط٬م إ ُحٍص 

ٝإ أىهِٜخ ػ٠ِ ٓزذ حُِٔي ٝٛٞ حُظِٝؽ رؤٕ هخٍ ًِٔخ طِٝؿض حَٓأس ك٢ٜ 
 ١خُن ك٬ ط٘ظ٢ٜ ح٤ٔ٤ُٖ رخُؼ٬ع رَ ططِن حَُٔآس رٌَ طِٝؽ ُٝٞ رؼي ُٝؽ آهَ 

  258المادة 

ِن حُِٝؽ حُط٬م ػ٠ِ ٤١َٖٗ أٝ ػ٠ِ ٤ٗج٤ٖ كبٕ ٝؿيح أٝ حُؼخ٢ٗ اًح ػ
 ٜٓ٘ٔخ ٝحَُٔآس ك٢ حُِٔي كو٤وش أٝ كٌٔخً ٝهغ حُط٬م ٝا٫ ك٬ 



  259المادة 

ٓخ ٫ ٣ؼِْ ٝؿٞىٙ ا٫ ٖٓ حَُٔآس ك٬ طٜيم ا٫ ك٢ كن ٗلٜٔخ هخٛش كبٕ 
٬١ٝم َٟطٜخ ػ٠ِ ك٠٤ٜخ كوخُض ك٠ض ُْٝ ٣ٜيهٜخ حُِٝؽ ػِن ٬١هٜخ 

 ١ِوض ٢ٛ ربهَحٍٛخ ىٕٝ َٟطٜخ 

 ٝإ ًخٕ حُل٤ٞ هي حٗوطغ ػٜ٘خ ك٬ ٣وزَ هُٜٞخ 

  261المادة 

ُِِٝؽ إٔ ٣لٞٝ حُط٬م َُِٔآس ٣ٌِٜٝٔخ ا٣خٙ أٓخ رظو٤٤َٛخ ٗلٜٔخ أٝ ؿؼَ 
حُظل٣ٞٞ رؼي  أَٓٛخ ر٤يٛخ أٝ رظل٠٣ٞٚ ٤ُ٘ٔجظٜخ ٫ٝ ٣ِٔي حُِٝؽ حَُؿٞع ػٖ

 ا٣ـخرٚ هزَ ؿٞحد حَُٔآس 

  261المادة 

اًح هخٍ حُِٝؽ ٫َٓأطٚ حهظخ١ٍ ٗلٔي أٝ أَٓى ر٤يى ٗخ٣ٝخً طل٣ٞٞ حُط٬م 
ا٤ُٜخ كِٜخ إٔ طوظخٍ ٗلٜٔخ ٓخىحٓض ك٢ ٓـِْ ػِٜٔخ ٓ٘خكٜش إ ًخٗض 
كخَٟس أٝ أهزخٍحً إ ًخٗض ؿخثزش ُٝٞ ١خٍ حُٔـِْ ٓخ ١خٍ ٓخ ُْ طوْ أٝ 

ض ٓ٘ٚ هزَ ٛيٍٝ ؿٞحرٜخ أٝ أطض هزِٚ رٔخ ٣يٍ ػ٠ِ أػَحٟٜخ طؼَٝ كبٕ هخٓ
رطَ ه٤خٍٛخ ٓخ ُْ ٣ٌٖ حُظل٣ٞٞ ٓؼِوخً ر٤٘ٔجظٜخ رؤىحس طل٤ي ػّٔٞ ُٞهض أٝ 

 ٓٞهظخً رٞهض ٓؼ٤ٖ 

كبٕ ًخٕ ٓؼِوخً ر٤٘ٔجظٜخ رؤىحس طل٤ي حُؼّٔٞ كِٜخ حهظ٤خٍ ٗلٜٔخ ٓظ٠ 
 ٗخءص 

كظ٠ ُٞ ًخٗض ؿخثزش ُْٝ  ٝإ ًخٕ ٓٞهظخً ك٬ ٣زطَ ه٤خٍٛخ ا٫ ر٢٠ٔ حُٞهض
 طؼِْ رخُظل٣ٞٞ ا٫ رؼي كٞص حُٞهض حُٔؼ٤ٖ ك٬ ه٤خٍ ُٜخ 

  262المادة 

اًح هخُض حُٔلٞٝ ا٤ُٜخ ح٫هظ٤خٍ أٝ حُظ٢ ؿؼَ أَٓٛخ ر٤يٛخ ك٢ ٓـِْ 
ػِٜٔخ حهظَص ٗل٢ٔ أٝ ١ِوض ٗل٢ٔ رخٗض رٞحكيس ٓٞحء ٟٗٞ حُِٝؽ رٌُي 

 ٝحكيس أٝ حػ٘ظ٤ٖ 

 خ٤ُي ٫ٝ طٜق ك٢ حُظو٤٤َ ٝطٜق ٤ٗش حُؼ٬ع ك٢ ح٧َٓ ر

  263المادة 

اًح كٞٝ حُط٬م ٤ُ٘ٔجش حَُٔآس ٝهخٍ ُٜخ ر٣َٜق ُلظٚ ١ِو٢ ٗلٔي 
 كطِوض ك٢ حُٔـِْ طوغ ٝحكيس ٍؿؼ٤ش 



  264المادة 

 حُٔوخُلش ك٢ أَٛ حُؼيى طزطَ حُـٞحد ُٞ هخُلض رؤًؼَ ٫ رؤهَ 

٣وغ ٢ٗء كبًح كٞٝ حُِٝؽ َُِٔآس طط٤ِوش ٝحكيس كطِوض ٗلٜٔخ ػ٬ػش ك٬ 
 ُٝٞ هخٍ ُٜخ ١ِو٢ ٗلٔي ػ٬ػش أٝ حػ٘ظ٤ٖ كطِوض ٝحكيس ٝهؼض حُٞحكيس 

  265المادة 

حُٔوخُلش ك٢ حُٞٛق ٫ طزطَ حُـٞحد رَ ٣زطَ حُٞٛق ح١ٌُ رٚ حُٔوخُلش 
 ٣ٝوغ ػ٠ِ حُٞؿٚ ح١ٌُ كٞٝ رٚ حُِٝؽ 

كِٞ أَٓٛخ رزخثٖ كوخُلض أٝ رَؿؼ٢ كؼٌٔض حُـٞحد كبٗٚ ٣وغ ٓخ أَٓ رٚ 
 ٌٝٛح اًح ُْ ٣ٌٖ حُط٬م ٓؼِوخً ر٤٘ٔجظٜخ 

كبٕ ًخٕ ٓؼِوخً ر٤٘ٔجظٜخ ٝهخُلض ك٢ حُٞٛق رطَ حُـٞحد ٍأٓخً ًٌٝح ُٞ 
 هخُلض ك٢ حُؼيى ُٝٞ رؤهَ 

  266المادة 

ؿظٚ ٫ٝ ط٘لٌ حَُٔٝ ح١ٌُ ٤ٜ٣َ رٚ حَُؿَ كخٍحً رخُط٬م ٖٓ ط٣ٍٞغ ُٝ
طزَػخطٚ ا٫ ٖٓ حُؼِغ ٛٞ ح١ٌُ ٣ـِذ ػ٤ِٚ ك٤ٚ ح٬ُٜى ٣ٝؼـِٙ ػٖ حُو٤خّ 
رٜٔخُلٚ هخٍؽ حُز٤ض رؼي إٔ ًخٕ هخىٍحً ػ٤ِٚ ٓٞحء أهؼيٙ ك٢ حُلَحٕ أٝ ُْ 

 ٣وؼيٙ 

  267المادة 

ٖٓ ٣وخف ػ٤ِٚ ح٬ُٜى ؿخُزخً ًٖٔ هَؽ ٖٓ حُٜق ٣زخٍُ ٍؿ٬ً أٝ هيّ ُِوظَ 
ك٢ ٓل٤٘ش ط١٬ٔض ػ٤ِٜخ ح٧ٓٞحؽ كٌٔٚ كٌْ  ٖٓ هٜخٙ أٝ هخف حُـَف

 ح٣َُٔٞ حُـخُذ ػ٤ِٚ ح٬ُٜى 

  268المادة 

حُٔوؼي ٝحٍُِٔ٘ٞ ٝحُٔلِٞؽ ٓخىحّ ٣ِىحى ٓخ رْٜ ٖٓ حُؼِش كلٌْٜٔ 
 ًخ٣َُٔٞ 

كبٕ هيٓض حُؼِش رؤٕ ططخُٝض ٓ٘ش ُْٝ ٣لَٜ ك٤ٜخ حُى٣خى ٫ٝ طـ٤َ ك٢ 
 كظَٜكخطْٜ رؼي حُٔ٘ش ك٢ حُط٬م ٝؿ٤َٙ ًظَٜكخص حُٜل٤ق أكٞحُْٜ 

  269المادة 



ٖٓ ًخٕ ٠٣َٓخً َٟٓخً ٣ـِذ ػ٤ِٚ حُٔٞص ٓ٘ٚ أٝ ٝحهؼخً ك٢ كخُش هطَس 
٣و٠٘ ٜٓ٘خ ح٬ُٜى ؿخُزخً ٝأرخٕ حَٓأطٚ ٝٛٞ ًٌُي ١خثؼخ ر٬ ٍٟخٛخ ٝٓخص ك٢ 

ُؼيس كبٜٗخ حَُٔٝ أٝ ٛٞ ػ٠ِ طِي حُلخُش رٌُي حُٔزذ أٝ رـ٤َٙ ٝحَُٔآس ك٢ ح
طَع ٓ٘ٚ اًح حٓظَٔص أ٤ِٛظٜخ ُ٪ٍع ٖٓ ٝهض ح٩رخٗش ا٠ُ حُٔٞص كبٕ رَة 
حُِٝؽ ٖٓ َٟٓٚ أٝ ُحُض ػ٘ٚ طِي حُلخُش ػْ ٓخص رؼِش أٝ كخىػش ٢ٛٝ ك٢ 

 حُؼيس كبٜٗخ ٫ طَػٚ 

  271المادة 

طَع حَُٔآس أ٠٣خً ُٝؿٜخ اًح ٓخص ٢ٛٝ ك٢ حُؼيس ًٝخٗض ٓٔظلوش ٤َُِٔحع 
  ك٢ حٍُٜٞ ح٥ط٤ش:

اًح ١ِزض ٖٓ ُٝؿٜخ ٝٛٞ ٣َٓٞ إٔ ٣طِوٜخ ٍؿؼ٤خً كؤرخٜٗخ رٔخ ىٕٝ  -ح٠ُٝ٧ 
 حُؼ٬ع أٝ رؼ٬ع 

 اًح ٫ػٜ٘خ ك٢ َٟٓٚ ٝكَم ر٤ٜ٘ٔخ  -حُؼخ٤ٗش 

اًح آ٠ُ ٜٓ٘خ ٠٣َٓخً ٠ٓٝض ٓيس ح٬٣٩ء ك٢ حَُٔٝ كظ٠ رخٗض ٓ٘ٚ  -حُؼخُؼش 
 رؼيّ هَرخٜٗخ 

  271المادة 

 ح٥ط٤ش:  ٫ طَع حَُٔآس ٖٓ ُٝؿٜخ ك٢ حٍُٜٞ

 اًح أًَٙ حُِٝؽ ػ٠ِ ارخٗظٜخ رٞػ٤ي طِق  -ح٠ُٝ٧ 

 اًح ١ِزض ٢ٛ ٓ٘ٚ ح٩رخٗش ١خثؼش ٓوظخٍس  -حُؼخ٤ٗش 

اًح ١ِوٜخ ٍؿؼ٤خً أٝ ُْ ٣طِوٜخ ٝكؼِض ٓغ حر٘ٚ ٓخ ٣ٞؿذ كَٓش  -حُؼخُؼش 
 حُٜٔخَٛس أٝ ٌٓ٘ظٚ ٖٓ ٗلٜٔخ ١ٞػخً أٝ ًَٛخً رـ٤َ طل٣َٞ أر٤ٚ 

 ٛلظٚ ٝرخٗض ك٢ َٟٓٚ  اًح آ٠ُ ٜٓ٘خ ك٢ -حَُحرؼش 

اًح حهظِؼض حَُٔآس ٓ٘ٚ رَٟخٛخ أٝ حهظخٍص ٗلٜٔخ رخُزِٞؽ أٝ ٝهغ  -حُوخٓٔش
 حُظل٣َن ر٤ٜ٘ٔخ رخُؼ٘ش أٝ ٗلٞٛخ ر٘خًء ػ٠ِ ١ِزٜخ 

اًح ًخٗض حَُٔآس ًظخر٤ش ٝهض ارخٗظٜخ ػْ أِٓٔض رؼيٛخ أٝ ًخٗض  -حُٔخىٓش
ٜخ ك٢ ٌٛٙ ِٓٔٔش ٝهض ح٩رخٗش ػْ حٍطيص ػْ أِٓٔض هزَ ٓٞطٚ كب٬ٓٓ

 حٍُٜٞس ٫ ٣ؼ٤ي كوٜخ ك٢ ح٤َُٔحع ٓ٘ٚ رؼي ٓو١ٞٚ رَىطٜخ 

اًح أرخٜٗخ ٝٛٞ ٓلزّٞ روٜخٙ أٝ ٝٛٞ ٓلٍٜٞ ك٢ كٜٖ أٝ ك٢  -حُٔخرؼش 
ٛق حُوظخٍ أٝ ك٢ ٓل٤٘ش هزَ هٞف حُـَم أٝ ك٢ ٝهض كّ٘ٞ حُٞرخء أٝ ٝٛٞ 

 هخثْ رٜٔخُلٚ هخٍؽ حُز٤ض ٓظ٤ٌ٘خً ٖٓ أُْ 



  272المادة 

َآس ٓزذ حُلَهش ٢ٛٝ ٠٣َٓش ٫ طويٍ ػ٠ِ حُو٤خّ رٜٔخُق اًح رخَٗص حُٔ
ر٤ظٜخ رؤٕ أٝهؼض حُلَهش رخهظ٤خٍ ٗلٜٔخ رخُزِٞؽ أٝ رلؼِٜخ رخرٖ ُٝؿٜخ ٓخ 

 ٣ٞؿذ كَٓش حُٜٔخَٛس ٝٓخطض هزَ حٗو٠خء حُؼيس كبٕ ُٝؿٜخ ٣َػٜخ 

  273المادة 

اًح ط٘خم حُِٝؿخٕ ٝهخكخ رؤٕ ٫ ٣وٞٓخ رٔخ ٣ِِٜٓٔخ ٖٓ كوٞم حُِٝؿ٤ش 
 ٓٞؿزخطٜخ ؿخُ حُط٬م ٝحُوِغ ك٢ حٌُ٘خف حُٜل٤ق ٝ

  274المادة 

٣٘ظ١َ ُٜلش حُوِغ إٔ ٣ٌٕٞ حُِٝؽ حُٔوخُغ أ٬ًٛ ٣٩وخع حُط٬م ٝإٔ طٌٕٞ 
 حَُٔآس ٓل٬ًّ ُٚ 

  275المادة 

حُؼٞٝ ٤ُْ ر١َ٘ ك٢ حُوِغ ك٤وغ ٛل٤لخً رٚ ٝريٝٗٚ ٓٞحء ًخٗض حَُٔآس 
 ٓيه٫ًٞ رٜخ أّ ٫ 

  276المادة 

 ٣ـُٞ ه٠خء ُِِٝؽ إٔ ٣وخُغ ُٝؿظٚ ػ٠ِ ػٞٝ أًؼَ ٓٔخ ٓخهٚ ا٤ُٜخ 

  277المادة 

 ًَ ٓخ ِٛق ٖٓ حُٔخٍ إٔ ٣ٌٕٞ َٜٓحً ِٛق إٔ ٣ٌٕٞ ري٫ً ُِوِغ 

  278المادة 

٣وغ رخُوِغ ٬١م رخثٖ ٓٞحء ًخٕ رٔخٍ أٝ رـ٤َ ٓخٍ ٝطٜق ك٤ٚ ٤ٗش حُؼ٬ع 
 ٫ٝ ٣ظٞهق ػ٠ِ حُو٠خء 

  279المادة 

ؽ حُوِغ حرظيحء ًًَٝ ٓؼٚ ري٫ً طٞهق ٝهؼٚ ٝحٓظلوخم حُزيٍ اًح أٝؿذ حُِٝ
ػ٠ِ هزٍٞ حَُٔآس ػخُٔش رٔؼ٘خٙ ٝرؼي ا٣ـخد حُِٝؽ ٫ ٣ٜق ٍؿٞػٚ ػ٘ٚ هزَ 
ؿٞحرٜخ ٝٛٞ ٫ ٣وظَٜ ػ٠ِ حُٔـِْ كظ٠ ٫ ٣زطَ رو٤خٓٚ ػ٘ٚ هزَ هزُٜٞخ 
٣ٝوظَٜ ػ٠ِ ٓـِْ ػِٜٔخ رٚ ك٬ ٣ٜق هزُٜٞخ رؼي ٓـِْ ػِٜٔخ كبٕ ًخٕ 

رِلع هِؼظي ر٬ ًًَ ك٬ ٣ظٞهق ػ٠ِ هزُٜٞخ رَ ٣وغ حُزخثٖ ٝإ ُْ حُوِغ 



طوزَ رو٬ف ٓخ اًح ًخٕ رِلع حُٔلخػِش أٝ ح٧َٓ أٝ ًًَ ٓؼٚ حُٔخٍ ك٬ ري ٖٓ 
 هزُٜٞخ 

  281المادة 

اًح أٝؿزض حَُٔآس حُوِغ حرظيحء رؤٕ هخُض حهظِؼض ٗل٢ٔ ٓ٘ي رٌٌح كِٜخ 
ُٔـِْ ك٤زطَ رو٤خٜٓخ أٝ حَُؿٞع ػ٘ٚ هزَ ؿٞحد حُِٝؽ ٣ٝوظَٜ ػ٠ِ ح

 ه٤خٜٓخ ػ٘ٚ هزَ حُوزٍٞ ُٝٞ هزَ رؼيٙ ٫ ٣ٜق هزُٞٚ 

  281المادة 

اًح هخُغ حُِٝؽ حَٓأطٚ أٝ رخٍأٛخ ػ٠ِ ٓخٍ ٠ٔٔٓ ؿ٤َ حُٜيحم ٝهزِض 
١خثؼش ٓوظخٍس ُِٜٓخ حُٔخٍ ٝرَة ًَ ٜٓ٘ٔخ ٖٓ حُلوٞم حُؼخرظش ػ٤ِٚ ُٜخكزٚ 

١ٌُ ٝهغ حُوِغ ٓ٘ٚ ك٬ ططخُذ ٝهض حُوِغ أٝ حُٔزخٍأس ٓٔخ ٣ظؼِن رخٌُ٘خف ح
حَُٔآس رٔخ ُْ طوز٠ٚ ٖٓ حَُٜٔ ٫ٝ ر٘لوش ٓخ٤ٟش ٓلَٟٝش ٫ٝ رٌٔٞس ٫ٝ 
رٔظؼش إٔ هخُؼٜخ ُٝؿٜخ هزَ حُيهٍٞ ٫ٝ ٣طخُذ ٛٞ ر٘لوش ػـِٜخ أٝ ُْ طٔٞ 

 ٓيطٜخ ٫ٝ رَٜٔ ِٓٔٚ ا٤ُٜخ 

ًٌُٝي اًح ُْ ٤ٔٔ٣خ ٤ٗجخً ٝهض حُوِغ ٣زَأ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٖٓ كوٞم ح٥هَ ك٬ 
 ٣طخُزٜخ رٔخ هز٠ض ٫ٝ ططخُزٚ رٔخ رو٢ ك٢ ًٓظٚ هزَ حُيهٍٞ ٝرؼيٙ 

  282المادة 

اًح ًخٕ حُزيٍ ٓ٘ل٤خً رؤٕ هخُؼٜخ ٫ ػ٠ِ ٢ٗء ك٬ ٣زَأ أكي ٜٓ٘ٔخ ػٖ كن 
 ٛخكزٚ 

  283المادة 

اًح هخُؼٜخ رٌَ حَُٜٔ ٤ٍٟٝض كبٕ ًخٕ ٓوزٟٞخً ٍؿغ رـ٤ٔؼٚ ػ٤ِٜخ ٝإ ُْ 
 حُوِغ هزَ حُيهٍٞ أٝ رؼيٙ  ٣ٌٖ ٓوزٟٞخً ٓو٢ ػ٘ٚ ٓٞحء ًخٕ

ٝاًح هخُؼٜخ ػ٠ِ رؼ٠ٚ كبٕ ًخٕ حٌَُ ٓوزٟٞخً ٝحُوِغ رؼي حُيهٍٞ ٣َؿغ 
ػ٤ِٜخ رٌُي حُزؼٞ ٣ٝظَى ُٜخ حُزخه٢ ٝإ ًخٕ هزَ حُيهٍٞ ٣َؿغ ػ٤ِٜخ رٜ٘ق 

 حُزؼٞ ح١ٌُ ٝهغ ػ٤ِٚ حُوِغ 

  284المادة 

اًح ٗٚ ٗلوش حُؼيس ٝح٠ٌُ٘ٔ ٫ ٣ٔوطخٕ ٫ٝ ٣زَأ حُٔوخُغ ٜٓ٘ٔخ ا٫ 
 ػ٤ِٜٔخ َٛحكش ٝهض حُوِغ 

  285المادة 



اًح ِٛي ريٍ حُوِغ هزَ ط٤ِٔٔٚ ُِِٝؽ أٝ حىػخٙ آهَ ٝأػزض أٗٚ كوٚ كؼ٤ِٜخ 
 ٓؼِٚ إ ًخٕ ٓؼ٤ِخً أٝ ه٤ٔظٚ إ ًخٕ ه٤ٔ٤خ 

  286المادة 

اًح حٗظ١َ حُِٝؽ ػ٠ِ حَُٔآس ٝهض حُوِغ رَحءطٚ ػٖ أؿَس ٍٟخع ُٝيٙ ٜٓ٘خ 
١ آٔخًٜخ ُٚ ٝحُو٤خّ ر٘لوظٚ رؼي حُلطخّ ٓيس ٓيس ٓ٘ظ٢ حَُٟخع أٝ حٗظَ

ٓؼِٞٓش ٝهزِض ًُي طـزَ ػ٠ِ اٍٟخع حُُٞي ٓيس حُٔ٘ظ٤ٖ ٝطِِّ ر٘لوظٚ ك٢ 
حُٔيس حُٔؼ٤٘ش ٩ٓٔخًٚ كبٕ طِٝؿٜخ أٝ َٛرض ٝطًَض ُٚ حُُٞي أٝ ٓخطض ٢ٛ 
هزَ طٔخّ ٓيس حَُٟخع أٝ هزَ طٔخّ ٓيس آٔخًٚ كِٚ إٔ ٣َؿغ ػ٤ِٜخ رزو٤ش 

٠ُ طٔخّ ٓيطٚ ٝر٘لوش ٓخ رو٢ ٖٓ حُٔيس حُظ٢ هزِض آٔخى أؿَس حَُٟخع ا
حُُٞي ك٤ٜخ ٓخ ُْ ٣٘ظ١َ ٝهض حُوِغ ػيّ حَُؿٞع ػ٤ِٜخ ر٢٘ء اًح ٓخطض 

 ٢ٛ أٝ حُُٞي هزَ طٔخّ حُٔيس 

ًٌُٝي اًح هخُؼٜخ ػ٠ِ اٍٟخع كِٜٔخ ٓ٘ظ٤ٖ ٝظَٜ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ك٢ رطٜ٘خ 
ٔوخُغ كن حَُؿٞع ُٝي أٝ أٓوطض أٝ ٓخص حُُٞي هزَ حُٔيس كبٗٚ ٣ٌٕٞ ُِ

 ػ٤ِٜخ رو٤ٔش حَُٟخع ػٖ حُٔيس ًِٜخ أٝ ٓخ ٣ٌٕٞ رخه٤خً ٜٓ٘خ 

  287المادة 

اًح حهظِؼض حَُٔآس ػ٠ِ آٔخى ُٝيٛخ ا٠ُ حُزِٞؽ كِٜخ آٔخى ح٧ٗؼ٠ ىٕٝ 
 حُـ٬ّ 

ٝإ طِٝؿض ك٢ أػ٘خء حُٔيس كِِِٝؽ أهٌ حُُٞي ٜٓ٘خ ُٝٞ حطلوخ ػ٠ِ طًَٚ 
 ا٠ُ أؿَس ٓؼَ آٔخًٚ ك٢ حُٔيس حُزخه٤ش ك٤َؿغ رٜخ ػ٤ِٜخ ػ٘يٛخ ٣ٝ٘ظَ 

  288المادة 

حٗظَح١ حَُؿَ ك٢ حُوِغ آٔخى ُٝيٙ ػ٘يٙ ٓيس حُل٠خٗش رخ١َ ٝإ ٛق 
حُوِغ َُِٝٔآس أهٌٙ ٝآٔخًٚ ٓيس حُل٠خٗش ٓخ ُْ ٣ٔو٢ كوٜخ رٔٞؿذ 

 ٝػ٠ِ أر٤ٚ أؿَس ك٠خٗظٚ ٝٗلوظٚ إ ًخٕ حُُٞي كو٤َحً 

  289المادة 

 و٢ ى٣ٖ ٗلوش حُُٞي ري٣ٖ ُِٔوخُغ ػ٠ِ حَُٔآس ٫ ٣ٔ

كبًح هخُؼظٚ ػ٠ِ ٗلوش ُٝيٛخ ًٝخٗض ٓؼَٔس ١ٝخُزظٚ رٜخ ٣ـزَ ػ٤ِٜخ 
 ٝطٌٕٞ ى٣٘خً ُٚ ك٢ ًٓظٜخ ٣َؿغ رٚ ػ٤ِٜخ اًح أ٣َٔص 

  291المادة 



 ٣ـُٞ ٧ر٢ حُٜـ٤َس إٔ ٣وِؼٜخ ٖٓ ُٝؿٜخ 

٣ِِٜٓخ حُٔخٍ ٫ٝ  كبٕ هِؼٜخ رٔخُٜخ أٝ رَٜٔٛخ ُْٝ ٠٣ٔ٘ٚ ١ِوض رخث٘خً ٫ٝ
 ٣ِِٓٚ ٫ٝ ٣ٔو٢ َٜٓٛخ 

ٝإ هِؼٜخ ػ٠ِ َٜٓٛخ أٝ ػ٠ِ ٓخٍ ٝحُظِّ رؤىحثٚ ٖٓ ٓخُٚ ُِٔوخُغ ٛق 
ٝٝهؼض حُلَهش ُِٝٓٚ حُٔخٍ أٝ ه٤ٔظٚ إ حٓظلن ٫ٝ ٣ٔو٢ حَُٜٔ رَ ططخُذ 

 رٚ حَُٔآس ُٝؿٜخ ٝٛٞ ٣َؿغ رٚ ػ٠ِ أر٤ٜخ إ ًخٕ حُوِغ ػ٠ِ حَُٜٔ 

  291المادة 

ِغ ر٤ٖ حُِٝؽ ُٝٝؿظٚ حُوخَٛس ٝحٗظ١َ ػ٤ِٜخ ري٫ً ٓؼِٞٓخً طٞهق اًح ؿَٟ حُو
ػ٠ِ هزُٜٞخ كبٕ هزِض ٢ٛٝ أَٛ حُوزٍٞ رؤٕ ًخٗض طؼوَ إٔ حٌُ٘خف ؿخُذ 
ٝحُوِغ ٓخُذ طْ حُوِغ ٫ٝ ٓخٍ ػ٤ِٜخ ٫ٝ ٣ٔو٢ َٜٓٛخ ٝإ ُْ طوزَ أٝ 
هزِض ُْٝ طٌٖ ٖٓ أِٛٚ ك٬ ططِن ُٝٞ هزَ ػٜ٘خ أرٞٛخ كبٕ رِـض ٝأؿخُص 

 ُٞٚ ؿخُ ػ٤ِٜخ هز

ٝإ ١ِوٜخ حُِٝؽ ػ٠ِ َٜٓٛخ ٢ٛٝ ٛـ٤َس ٤ِٔٓس ٝهزِض ططِن ٍؿؼ٤خً ٫ٝ 
 ٣ٔو٢ َٜٓٛخ 

  292المادة 

 ٫ ٣ٜق هِغ ح٧د ػٖ حر٘ٚ حُٜـ٤َ ٤ُْٝ ُٚ إٔ ٣ـ٤ِ هِؼخً أٝهؼٚ حر٘ٚ حُوخَٛ 

  293المادة 

حُٔلـٍٞ ػ٤ِٜخ ُٔلٚ اًح حهظِؼض ٖٓ ُٝؿٜخ ػ٠ِ ٓخٍ ٝهؼض حُلَهش ٫ٝ 
 حُٔخٍ  ٣ِِٜٓخ

 ٝ إ ١ِوٜخ طط٤ِوش ػ٠ِ ًُي حُٔخٍ طوغ ٍؿؼ٤ش 

  294المادة 

هِغ ح٠٣َُٔش َٓٝ حُٔٞص ٛل٤ق ٝإ ًخٕ ػ٠ِ ٓخٍ ٣ؼظزَ ٖٓ ػِغ ٓخُٜخ 
كبٕ ٓخطض ٢ٛٝ ك٢ حُؼيس كِوخُؼٜخ ح٧هَ ٖٓ ٤َٓحػٚ ٖٝٓ ريٍ حُوِغ ٖٝٓ 

 ػِغ حُٔخٍ 

 ٝإ ٓخطض رؼي حٗو٠خء حُؼيس كِٚ ح٧هَ ٖٓ حُزيٍ ٖٝٓ حُؼِغ 

 ٝإ رَثض ٖٓ َٟٜٓخ كِٚ ؿ٤ٔغ حُزيٍ ح٠ُٔٔٔ 

  295المادة 



٫ ٣طخُذ ح٤ًَُٞ رخُوِغ ٖٓ هزَ حَُٔآس رخُزيٍ حُٔوخُغ ػ٤ِٚ ا٫ اًح أٟخكٚ 
ا٠ُ ٗلٔٚ اٟخكش ِٓي أٝ ٟٔخٕ كبٕ ًخٕ ًٌُي ٝؿذ ػ٤ِٚ أىحإٙ ٣َٝؿغ رٚ 

 ػ٠ِ ًِٓٞظٚ 

  296المادة 

 ه٣َذ أٝ رؼ٤ي  ٣ٜق طؼـ٤َ ريٍ حُوِغ ٝحُط٬م ٝطؤؿ٤ِٚ ا٠ُ أؿَ

  297المادة 

اًح هخُغ حُِٝؽ حَٓأطٚ ٝأهٌ ٜٓ٘خ ري٫ً رـ٤َ كن رؤٕ ًخٕ حٌُ٘خف كخٓيحً ٖٓ 
 أِٛٚ ٫ ٣وزَ حُوِغ كِٜخ إٔ طٔظَى ٓخ أهٌٙ 

  298المادة 

اًح ٝؿيص حُلَس ُٝؿخً ػ٤٘٘خً ٫ ٣ويٍ ػ٠ِ اط٤خٜٗخ ك٢ حُوزَ ُْٝ طٌٖ ػخُٔش 
 ٝهض حٌُ٘خف كِٜخ إٔ ططِذ حُظل٣َن ر٤ٜ٘خ ٝر٤٘ٚ اًح ُْ طَٝ رٚ رلخُٚ 

ٝاًح ٝؿيطٚ ػ٠ِ ٌٛٙ حُٜلش ُْٝ طوخٛٔٚ ُٓ٘خً ك٬ ٣ٔو٢ كوٚ ٫ هزَ 
 حَُٔحكؼش ٫ٝ رؼيٛخ 

  299المادة 

اًح ٍحكغ حَُٔآس ُٝؿٜخ ا٠ُ حُلخًْ ٝحىػض أٗٚ ػ٤ٖ٘ ١ِٝزض حُظل٣َن ٣ٔؤُٚ 
٤ٜخ ٣ئؿِٚ ٓ٘ش ًخِٓش ه٣َٔش ٣لظٔذ حُلخًْ كبٕ ٛيهٜخ ٝأهَ أٗٚ ُْ ٣َٜ اُ

ٜٓ٘خ ٠ٍٓخٕ ٝأ٣خّ ؿ٤يٛخ ٝٓيس ؿ٤زظٚ إ ؿخد ُلؾ أٝ ؿ٤َٙ ٫ ٓيس ؿ٤زظٜخ ٫ٝ 
 ٓيس َٟٓٚ َٟٜٝٓخ إ ًخٕ ٫ ٣ٔظطخع ٓؼٚ حُٞهخع 

ٝحرظيحء حُٔ٘ش ٖٓ ٣ّٞ حُوٜٞٓش ا٫ اًح ًخٕ حُِٝؽ ٛـ٤َحً أٝ ٠٣َٓخً أٝ ٓلَٓخً 
 ٖ رِٞؿٚ أٝ ٗلخثٚ أٝ كي اكَحٓٚ كبٕ ًخٕ ًٌُي كخرظيحإٛخ ٣ؼظزَ ٖٓ ك٤

  311المادة 

اًح ُْ ٣َٜ حُِٝؽ ٫َٓأطٚ ُٝٞ َٓس ك٢ ٓيس ح٧ؿَ حُٔويٍ ُٚ ٝػخىص حَُٔآس 
ٗخ٤ًش ا٠ُ حُلخًْ رؼي حٗو٠خثٚ ١خُزش حُظل٣َن ٣ؤَٓٙ حُلخًْ رط٬هٜخ كبٕ 

 أر٠ كَم ر٤ٜ٘ٔخ ٌٝٛٙ حُلَهش ٬١م ٫ كٔن 

ِزض ٓلخٍهظٚ ٣لَم ر٤ٜ٘ٔخ ُِلخٍ ٝؿيطٚ ٓـزٞرخ ؿخِٛش ًُي ٝهض حٌُ٘خف ١ٝ
 ريٕٝ آٜخٍ 

  311المادة 



ًح أٌَٗ حُِٝؽ ىػٟٞ حَُٔآس ػ٤ِٚ رخُؼ٘ش ٝحىػ٠ حٍُٞٛٞ ا٤ُٜخ هزَ حُظؤؿ٤َ أٝ 
رؼيٙ ٣ؼ٤ٖ حُلخًْ حَٓأط٤ٖ ٖٓٔ ٣ؼن رٜٖ ٌُِ٘ق ػٜ٘خ كبٕ ًخٗض ػ٤زخً ٖٓ 

ٝحٍ ح٧َٛ أٝ رٌَحً ٝهخُظخ ٢ٛ ػ٤ذ ٣ٜيم حُِٝؽ ر٤ٔ٤٘ٚ ُٝٞ حىػض حَُٔآس ُ
رٌخٍطٜخ رؼخٍٝ كبٕ كِق ٓو٢ كوٜخ ٝاًح أٌَٗ ػٖ ح٤ٔ٤ُٖ أٝ هخُظخ ٢ٛ رٌَ 
كبٕ ًخٕ ًُي هزَ حُظؤؿ٤َ ٣ئؿَ ٓ٘ش ًٔخ َٓ ك٢ حُٔخىس حُٔخُلش ٝإ ًخٕ 
رؼي حُظؤؿ٤َ طو٤َ حَُٔآس ك٢ ٓـِٜٔخ كبٕ حهظخٍص حُلَهش ٣لَم ر٤ٜ٘ٔخ ٝإ 

هزَ إٔ طوظخٍ رطَ ػيُض ٝحهظخٍص حُِٝؽ أٝ هخٓض أٝ أهخٜٓخ أكي ٖٓ ٓـِٜٔخ 
 حهظ٤خٍٛخ 

  312المادة 

ُلَهش رخُؼ٘ش ٝٗلٞٛخ ٫ ٣ظَطذ ػ٤ِٜخ طل٣َْ حَُٔآس رَ اًح طَحٟض ٢ٛ 
 ٝحُؼ٤ٖ٘ ػ٠ِ حُظِٝؽ ػخ٤ٗخً رؼي حُظل٣َن ؿخُ ُٜٔخ ًُي ك٢ حُؼيس ٝرؼيٛخ 

 ٫ٝ ٣ظٞحٍع حُِٝؿخٕ ك٢ حُلَهش رخُؼ٘ش ٝٗلٞٛخ 

  313المادة 

٬ّ حٗلٔن حٌُ٘خف ٝٝهؼض حُلَهش ر٤ٜ٘ٔخ اًح حٍطّي أكي حُِٝؿ٤ٖ ػٖ ح٩ٓ
 ُِلخٍ ر٬ طٞهق ػ٠ِ حُو٠خء ٌٝٛٙ حُلَهش كٔن ٫ ط٘وٚ ػيى حُط٬م 

  314المادة 

حُلَٓش رخَُىس طَطلغ رخٍطلخع حُٔزذ ح١ٌُ أكيػٜخ كبًح ؿيى حَُٔطي ا٬ٓٓٚ 
ؿخُ ُٚ إٔ ٣ـيى حٌُ٘خف ٝحَُٔآس ك٢ حُؼيس أٝ رؼيٛخ ٖٓ ؿ٤َ ٓلَِ ٝطـزَ 

ح٬ٓ٩ّ ٝطـي٣ي حٌُ٘خف رَٜٔ ٤ٔ٣َ ٌٝٛح ٓخ ُْ ٣ٌٖ ١ِوٜخ ػ٬ػخً  حَُٔآس ػ٠ِ
٢ٛٝ ك٢ حُؼيس ٝٛٞ ري٣خٍ ح٬ٓ٩ّ كل٢ ٌٛٙ حٍُٜٞس طلَّ ػ٤ِٚ كَٓش 

 ٓـ٤خس رٌ٘خف ُٝؽ آهَ 

  315المادة 

اًح حٍطي حُِٝؿخٕ ٓؼخً أٝ ػ٠ِ حُظؼخهذ ُْٝ ٣ؼِْ ح٧ٓزن ٜٓ٘ٔخ ػْ أِٓٔخ 
 ٗٔخ ٣لٔي اًح أِْٓ أكيٛٔخ هزَ ح٥هَ ًٌُي ٣زو٠ حٌُ٘خف هخثٔخً ر٤ٜ٘ٔخ ٝا

  316المادة 

اًح ٝهؼض حَُىس رؼي حُيهٍٞ رخَُٔآس كو٤وش أٝ كٌٔخً كِٜخ ًخَٓ َٜٓٛخ ٓٞحء 
 ٝهؼض حَُىس ٜٓ٘خ أٝ ٖٓ ُٝؿٜخ 

  317المادة 



اًح ٝهؼض حَُىس هزَ حُيهٍٞ كبٕ ًخٗض ٖٓ هزَ حُِٝؽ كِٜخ ٜٗق حَُٜٔ 
٠ ٝإ ًخٗض ٖٓ هزِٜخ ك٬ ٢ٗء ح٠ُٔٔٔ أٝ حُٔظؼش إ ُْ ٣ٌٖ َٜٓ ٓٔٔ

 ُٜخ ٖٓ حَُٜٔ ٫ٝ ٖٓ حُٔظؼش 

  318المادة 

اًح ٓخص حَُٔطي ك٢ ػيس حَُٔآس حُِٔٔٔش كبٜٗخ طَػٚ ٓٞحء حٍطي ك٢ كخٍ 
 ٛلظٚ أٝ ك٢ َٓٝ ٓٞطٚ 

  319المادة 

اًح حٍطيص حَُٔآس كبٕ ًخٗض ٍىطٜخ ك٢ َٓٝ ٓٞطٜخ أٝ ٓخطض ٢ٛٝ ك٢ حُؼيس 
حُِْٔٔ ٝإ ًخٗض ٍىطٜخ ٢ٛٝ ك٢ حُٜلش ٝٓخطض َٓطيس ك٬ ٣َػٜخ ُٝؿٜخ 

 ٤ٜٗذ ُٚ ك٢ ٤َٓحػٜخ 

  311المادة 

 حُؼيس ٖٓ ٓٞحٗغ حٌُ٘خف ُـ٤َ حُِٝؽ 

ٝطـذ ػ٠ِ ًَ حَٓأس ٝهؼض حُلَهش ر٤ٜ٘خ ٝر٤ٖ ُٝؿٜخ رؼي حُيهٍٞ رٜخ 
كو٤وش ك٢ حٌُ٘خف حُٜل٤ق ٝحُلخٓي رؼي حُوِٞس حُٜل٤لش أٝ حُلخٓيس ك٢ 

ٓٞحء ًخٗض حُلَهش ػٖ ٬١م ٍؿؼ٢ أٝ رخثٖ ر٤٘ٞٗش ٛـَٟ أٝ  حٌُ٘خف حُٜل٤ق
ًزَٟ أٝ طل٣َن رؼ٘ش ٝٗلٞٛخ أٝ ُؼخٕ أٝ ٗوٜخٕ َٜٓ أٝ ه٤خٍ رِٞؽ أٝ كٔن أٝ 

 ٓظخًٍش ك٢ حٌُ٘خف حُلخٓي أٝ ١ٝء ر٘زٜش 

ٝطـذ أ٠٣خً ػ٠ِ ًَ حَٓأس طٞك٢ ػٜ٘خ ُٝؿٜخ ُٝٞ هزَ حُيهٍٞ رٜخ ك٢ 
 حٌُ٘خف حُٜل٤ق 

  311المادة 

ُط٬م أٝ حُلٔن رـ٤ٔغ أٓزخرٚ ك٢ كن حَُٔآس حُلَس حُلخثَ ػيس ح
حُٔيهٍٞ رٜخ كو٤وش أٝ كٌٔخً ك٢ حٌُ٘خف حُٜل٤ق ُٝٞ ًظخر٤ش طلض ِْٓٔ 

 ػ٬ع ك٤ٞ ًٞحَٓ إ ًخٗض ٖٓ ًٝحص حُل٤ٞ 

ًٌٝح ٖٓ ١ٝجض ر٘زٜش أٝ رٌ٘خف كخٓي ػيطٜخ رخُل٤ٞ ُٔٞص حُٞح١ت ك٤ٜٔخ 
٤و٢ ٫ رؼي حُوِٞس ُٝٞ ًخٗض ٛل٤لش ُِٝظل٣َن أٝ حُٔظخًٍش رؼي حُيهٍٞ حُلو

٫ٝ ٣لظٔذ ك٠٤ش ٝهؼض ك٤ٜخ حُلَهش رؤ١ ٗٞع رَ ٫ري ٖٓ ػ٬ع ك٤ٞ 
 ًٞحَٓ ؿ٤َٛخ كظ٠ طِٔي حَُٔآس ػٜٔظٜخ ٝطلَِ ٨ُُٝحؽ 

  312المادة 



اًح ُْ طٌٖ حَُٔآس ٖٓ ًٝحص حُل٤ٞ ُٜـَ أٝ ًزَ أٝ رِـض رخُٖٔ ُْٝ طلٞ 
 ػ٬ػش أَٜٗ ًخِٓش أ٬ًٛ كؼيس حُط٬م أٝ حُلٔن ك٢ كوٜخ 

كبًح ٝؿزض حُؼيس ك٢ ؿَس حَُٜ٘ طؼظزَ حٍُٜ٘ٞ رخ٧ِٛش ُٝٞ ٗوٚ ػيى أ٣خّ 
رؼ٠ٜخ ػٖ ػ٬ػ٤ٖ ٣ٞٓخً ٝاًح ٝؿزض ك٢ ه٬ُٚ طؼظزَ حُؼيس رخ٣٧خّ ٝط٘و٢٠ 

 ر٢٠ٔ طٔؼ٤ٖ ٣ٞٓخً 

  313المادة 

اًح حػظيص حَُٔآس حَُٔحٛوش رخ٧َٜٗ ػْ كخٟض هزَ طٔخٜٓخ ٝؿذ ػ٤ِٜخ إٔ 
حُؼيس رخُل٤ٞ ًٌٝح ح٣٥ٔش حُظ٢ ىهِض حُؼيس رخ٧َٜٗ اًح ٍأص حُيّ طٔظؤٗق 

ػ٠ِ حُؼخىس هزَ طٔخّ ح٧َٜٗ حٗظلٞ ٓخ ٠٠ٓ ٖٓ ػيطٜخ ٝٝؿذ ػ٤ِٜخ 
حٓظج٘خكٜخ رخُل٤ٞ ك٬ طلَ ٨ُُٝحؽ ا٫ رؼي ػ٬ع ك٤ٞ ًٞحَٓ كبًح ٍأص حُيّ 

كٜخ ػ٠ِ حُؼخىس رؼي طٔخّ ح٧َٜٗ كوي حٗو٠ض ػيطٜخ ٫ٝ طٔظؤٗق ؿ٤َٛخ ٌٝٗخ
 ؿخثِ رؼيٛخ ٝطؼظي ك٢ حُٔٔظوزَ رخُل٤ٞ 

  314المادة 

حَُٔآس حُظ٢ ٍأص حُيّ أ٣خٓخً ػْ حٍطلغ ػٜ٘خ ٝحٗوطغ َُٔٝ أٝ ؿ٤َٙ ٝحٓظَٔ 
١َٜٛخ ٓ٘ش كؤًؼَ طؼظي رخُل٤ٞ ٫ٝ ط٘و٢٠ ػيطٜخ كظ٠ طزِؾ ٖٓ ح٤ُؤّ 

 ٝطظَرٚ رؼيٙ ػ٬ػش أَٜٗ ًخِٓش 

 ٖٝٓ ح٣٩خّ هْٔ ٝهٕٔٔٞ ٓ٘ش 

  315المادة 

ٓٔظيس حُيّ حُظ٢ طل٤َص ٤ٔٗٝض ػخىطٜخ ط٘و٢٠ ػيطٜخ رؼي ٢٠ٓ ٓزؼش 
 أَٜٗ ٖٓ ٝهض حُط٬م أٝ حُلٔن 

  316المادة 

ػيس حُلخَٓ ٟٝغ ؿ٤ٔغ كِٜٔخ ٓٔظز٤٘خً رؼٞ هِوٚ أٝ ًِٚ ٓٞحء حٗلَ 
 ه٤ي ٌٗخكٜخ رٔٞص أٝ ٬١م أٝ كٔن 

 كِٞ أٓوطض ٓوطخً ُْ ٣ٔظزٖ رؼٞ هِوٚ ك٬ ط٘و٢٠ رٚ حُؼيس 

  317المادة 

ػيس حُلَس حُظ٢ ٓخص ػٜ٘خ ُٝؿٜخ أٍرؼش أَٜٗ ٝػَ٘س أ٣خّ إ ًخٗض كخث٬ً 
ٝحٓظَٔ حٌُ٘خف ٛل٤لخً ا٠ُ حُٔٞص ٫ٝ كَم ر٤ٖ إٔ طٌٕٞ ٛـ٤َس أٝ ًز٤َس 
ِٓٔٔش أٝ ًظخر٤ش طلض ِْٓٔ ٓيه٫ًٞ رٜخ أٝ ؿ٤َ ٓيهٍٞ رٜخ ٝػيس ح٧ٓش إٔ 



حُلَس ٫ٝ  رخُل٤ٞ كل٠٤ظخٕ ٝإ رخ٧َٜٗ ُٔٞص ٝؿ٤َٙ كؼ٠ِ حُٜ٘ق ٖٓ
 كَم ر٤ٜ٘ٔخ ك٢ حُؼيس رٟٞغ حُلَٔ 

  318المادة 

اًح ٓخص ُٝؽ حُٔطِوش ٍؿؼ٤خً ٢ٛٝ ك٢ حُؼيس طؼظي ػيس حُٞكخس ٝطٜ٘يّ ػيس 
 حُط٬م ٓٞحء ًخٕ ٝهٞػٚ ك٢ كخٍ ٛلش حُِٝؽ أٝ ك٢ َٓٝ ٓٞطٚ 

  319المادة 

اًح ٓخص ٖٓ أرخٕ حَٓأطٚ ك٢ َٓٝ ٓٞطٚ رـ٤َ ٍٟخٛخ ًٝخٕ ٓٞطٚ ك٢ ػيطٜخ 
كظ٠ ٍٝػظٚ ط٘ظوَ ػيطٜخ ٝطؼظي رؤرؼي ح٧ؿ٤ِٖ ٖٓ ػيس حُٞكخس ٝػيس حُط٬م 

 أػ٢٘ أٍرؼش أَٜٗ ٝػَ٘حً ك٤ٜخ ػ٬ع ك٤ٞ 

  321المادة 

ٖٓ طِٝؽ ٓؼظيطٚ ٖٓ ٬١م رخثٖ ؿ٤َ ػ٬ع ٢ٛٝ ك٢ حُؼيس ػْ ١ِوٜخ ٝؿذ 
 َٜ ًخَٓ ٝػ٤ِٜخ ػيس ٓٔظوزِش ُٝٞ ُْ ٣يهَ رٜخ ػ٤ِٚ ُٜخ ٓ

  321المادة 

ٓزيأ حُؼيس رؼي حُط٬م ك٢ حٌُ٘خف حُٜل٤ق ٝرؼي طل٣َن حُلخًْ أٝ حُٔظخًٍش 
 ك٢ حٌُ٘خف حُلخٓي ٝرؼي حُٔٞص كٍٞحً 

ٝط٘و٢٠ حُؼيس ُٝٞ ُْ طؼِْ حَُٔآس رخُط٬م أٝ حُٔٞص كظ٠ ُٞ رِـٜخ حُط٬م 
 ؼيط٤ٖ كوي كِض ٨ُُٝحؽ أٝ ٓٞص ُٝؿٜخ رؼي ٢٠ٓ ٓيس حُ

ُٝٞ أهَ حُِٝؽ رط٬هٜخ ٌٓ٘ ُٓخٕ ٓخٝ ُْٝ طوْ ػ٤ِٚ ر٤٘ش كخُؼيس طؼظزَ ٖٓ 
ٝهض ح٩هَحٍ ٫ ٖٓ حُٞهض حُٔٔ٘ي ا٤ُٚ َُِٝٔآس حُ٘لوش إ أًٌرظٚ ٫ٝ ٗلوش ُٜخ 
إ ٛيهظٚ ًٝخٕ حُِٖٓ حُٔٔ٘ي ا٤ُٚ حُط٬م هي حٓظـَم ٓيس حُؼيس كبٕ ُْ 

 ٣ٔظـَم طـذ ُٔخ رو٢ 

  322دة الما

طؼظي ٓؼظيس حُط٬م ٝحُٔٞص ك٢ حُز٤ض ح٠ُٔخف ا٠ُ حُِٝؿ٤ٖ رخ٠ٌُ٘ٔ 
هزَ حُلَهش ٝإ ١ِوض أٝ ٓخص ػٜ٘خ ٢ٛٝ ك٢ ؿ٤َ ٌٜٓٔ٘خ ػخىص ا٤ُٚ كٍٞحً 
٫ٝ طوَؿخٕ ٓ٘ٚ ا٫ إٔ ٤ٜ٣َ اهَحؿٜٔخ أٝ ٣ٜ٘يّ أٝ ٣و٠٘ حٜٗيحٓٚ أٝ طِق 

هَد ٟٓٞغ ٓ٘ٚ ٓخٍ حَُٔآس ٫ٝ طـي ًَحء حٌُٖٔٔ كظ٘ظوَ ٓؼظيس حُٞكخس ح٧
 ٝٓؼظيس حُط٬م ا٠ُ ك٤غ ٣٘خء حُِٝؽ 



٫ٝ طوَؽ ٓؼظيس حُط٬م ٍؿؼ٤خً ًخٕ أٝ رخث٘خً ٖٓ ر٤ظٜخ ا٫ ٠ٍَُٝس ُٝٔؼظيس 
 حُٞكخس حُوَٝؽ ُو٠خء ٜٓخُلٜخ ٫ٝ طز٤ض هخٍؽ ر٤ظٜخ 

  323المادة 

٫ طـذ حُؼيس ػ٠ِ ٓطِوش هزَ حُيهٍٞ ٝحُوِٞس ٖٓ ٌٗخف ٛل٤ق ٫ٝ طـذ 
 ٖٓ ٌٗخف كخٓي ُٝٞ ًخٗض ٛل٤لش رٔـَى حُوِٞس 

  324المادة 

ًَ كَهش ٬١هخً أٝ كٔوخً ٝهؼض ٖٓ هزَ حُِٝؽ ٫ طٞؿذ ٓو١ٞ حُ٘لوش 
 ٓٞحء ًخٗض رٔؼ٤ٜظٚ أّ ٫ كظـذ ػ٤ِٚ حُ٘لوش ٓيس حُؼيس ٝإ ١خُض 

ُٔؼظيس حُط٬م ٍؿؼ٤خً ًخٕ أٝ رخث٘خً ر٤٘ٞٗش ٛـَٟ أٝ ًزَٟ كخ٬ًٓ ًخٗض  -أ٫ًٝ 
 حَُٔآس أٝ كخث٬ً 

 ٬ُِٔػ٘ش ٝحُٔزخٗش رخ٬٣٩ء أٝ رخُوِغ ٓخ ُْ طزَثٚ ٜٓ٘خ ٝهض ٝهٞػٚ  -ػخ٤ٗخً 

 ُِٔزخٗش ربرخثٚ ػٖ ح٬ٓ٩ّ  -ػخُؼخً 

 ًً ُِٝؿش ٖٓ حهظخٍ حُلٔن رخُزِٞؽ -ٍحرؼخ 

 ُِٔزخٗش رَىطٚ أٝ رلؼِٚ رؤِٜٛخ أٝ رلَػٜخ ٓخ ٣ٞؿذ كَٓش حُٜٔخَٛس  -هخٓٔخً 

  325المادة 

 ؿش ر٬ ٓؼ٤ٜش ٜٓ٘خ ٫ طٞؿذ ٓو١ٞ حُ٘لوش ًَ كَهش ٝهؼض ٖٓ هزَ حُِٝ

كظـذ ُِٔؼظيس رو٤خٍ رِٞؽ أٝ ػيّ ًلخءس أٝ ٗوٜخٕ َٜٓ ٫ٝ حَٓأس حُؼ٤ٖ٘ اًح 
 حهظخٍص ٗلٜٔخ 

  326المادة 

 ًَ كَهش ؿخءص ٖٓ هزَ حَُٔآس ًٝخٗض رٔؼ٤ٜظٜخ طٞؿذ ٓو١ٞ حُ٘لوش 

ك٬ طـذ ُِٔؼظيس ُلَهش ٗخٗجش ػٖ ٍىطٜخ رؼي حُيهٍٞ أٝ حُوِٞس رٜخ أٝ ػٖ 
كؼِٜخ ١خثؼش ٓخ ٣ٞؿذ كَٓش حُٜٔخَٛس رؤَٛ ُٝؿٜخ أٝ رلَػٚ ٝاٗٔخ طٌٕٞ ُٜخ 

 ح٠ٌُ٘ٔ إ ُْ طوَؽ ٖٓ ر٤ض حُؼيس 

  327المادة 



ًَ حَٓأس رطِض ٗلوظٜخ رخُلَهش ٫ طؼٞى ُٜخ حُ٘لوش ك٢ حُؼيس ٝإ ُحٍ ٓزذ 
  حُلَهش

كبًح أِٓٔض حُٔزخٗش رخَُىس ٝحُؼيس رخه٤ش ك٬ طؼٞى ُٜخ ٗلوظٜخ رو٬ف 
 حُٔطِوش ٗخِٗس اًح طًَض حُُ٘٘ٞ ٝػخىص ا٠ُ ر٤ض حُِٝؽ ًخٕ ُٜخ أهٌ حُ٘لوش 

  328المادة 

حَُٔحٛوش حُظ٢ حػظيص رخ٧َٜٗ ٍٝأص حُيّ هزَ ٤٠ٜٓخ ُٜخ حُ٘لوش ك٢ حُؼيس 
 حٍ حُـي٣يس حُظ٢ ٝؿذ ػ٤ِٜخ حٓظج٘خكٜخ رخ٩هَ

ًٌُٝي ٖٓ كخٟض ك٠٤ش أٝ ك٠٤ظ٤ٖ ػْ حٍطلغ ػٜ٘خ حُيّ َُٔٝ أٝ ؿ٤َٙ 
ٝحٓظي ١َٜٛخ ٝٛخٍص ٓـزٍٞس ػ٠ِ حٓظَٔحٍ ػيطٜخ رخُل٤ٞ ُٜخ حُ٘لوش 
ٝحٌُٔٞس ا٠ُ إٔ ٣ؼٞى ىٜٓخ ٝط٘و٢٠ ػيطٜخ رخُل٤ٞ أٝ طزِؾ ٖٓ ح٣٩خّ 

 ٝطؼظي رخ٧َٜٗ رؼيٙ 

  329المادة 

يطٜخ ُْٝ طوخْٛ حُٔؼظيس ك٤ٜخ ُْٝ اًح ُْ ٣لَٝ حُِٝؽ ُٔطِوظٚ ٗلوش ك٢ ػ
 ٣لَٝ حُلخًْ ُٜخ ٤ٗجخً كظ٠ حٗو٠ض حُؼيس ٓوطض ٗلوظٜخ 

  331المادة 

حُ٘لوش حُٔلَٟٝش ُِٔؼظيس رخُظَح٢ٟ أٝ رلٌْ حُوخ٢ٟ ٫ طٔو٢ ر٢٠ٔ 
 حُؼيس ٓطِوخً 

  331المادة 

٫ طـذ حُ٘لوش رؤٗٞحػٜخ ُِلَس حُٔظٞك٠ ػٜ٘خ ُٝؿٜخ ٓٞحء ًخٗض كخث٬ً أٝ 
  كخ٬ًٓ 

  332المادة 

 أهَ ٓيس حُلَٔ ٓظش أَٜٗ ٝؿخُزٜخ طٔؼش أَٜٗ ٝأًؼَٛخ ٓ٘ظخٕ َٗػخً 

  333المادة 

اًح ُٝيص حُِٝؿش كخٍ ه٤خّ حٌُ٘خف حُٜل٤ق ُٝيح ُظٔخّ ٓظش أَٜٗ كٜخػيحً 
 ٖٓ ك٤ٖ ػويٙ ػزض ٗٔزٚ ٖٓ حُِٝؽ 



كبٕ ؿخءص رٚ ح٧هَ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ٌٓ٘ طِٝؿٜخ ك٬ ٣ؼزض ٗٔزٚ ٓ٘ٚ ا٫ اًح 
 خٙ ُْٝ ٣وَ أٗٚ ٖٓ حُِٗخ حىػ

  334المادة 

اًح ٗل٠ حُِٝؽ حُُٞي حُُٔٞي ُظٔخّ ٓظش أَٜٗ ٖٓ ػوي حٌُ٘خف ك٬ ٣٘ظل٢ ا٫ 
اًح ٗلخٙ ك٢ ح٧ٝهخص حُٔوٍَس ك٢ حُٔخىس حُظ٢ رؼي ح٥ط٤ش ٝ ط٬ػٖ ٓغ حَُٔآس 

 ُيٟ حُلخًْ ٝكَم ر٤ٜ٘ٔخ 

  335المادة 

٤ِش حُِؼخٕ َٝٗحثطٚ ٢ٛٝ إٔ ٫ ٣ظ٬ػٖ حُِٝؿخٕ ا٫ اًح حؿظٔؼض ك٤ٜٔخ أٛ
٣ٌٕٞ حٌُ٘خف ٛل٤لخً ٝحُِٝؿ٤ش هخثٔش ُٝٞ ك٢ ػيس حَُؿؼ٢ ٝإٔ ٣ٌٕٞ ًَ 
ٜٓ٘ٔخ أ٬ًٛ ٧ىحء حُٜ٘خىس ٫ ُظلِٜٔخ أ١ ٤ِٖٔٔٓ ك٣َٖ ػخه٤ِٖ رخُـ٤ٖ 
ٗخ١و٤ٖ ٫ أه٤َٖٓ ٫ٝ ٓليٝى٣ٖ ك٢ هٌف ٝإٔ طٌٕٞ حَُٔآس ٣ُخىس ػ٠ِ ًُي 

 ػل٤لش ػٖ حُِٗخ ٝهظٚ 

ٝط٬ػ٘خ ٣لَم حُلخًْ ر٤ٜ٘ٔخ ٣ٝوطغ ٗٔذ حُُٞي ٖٓ أر٤ٚ  كبٕ ًخٗخ ًٌُي
 ٣ِٝلوٚ رؤٓٚ 

 ٝإ ُْ ٣ظ٬ػ٘خ أٝ ُْ طظٞكَ ك٤ٜٔخ أ٤ِٛش حُِؼخٕ ك٬ ٣٘ظل٢ ٗٔذ حُُٞي 

ًٌٝح اًح أًٌد حُِٝؽ ٗلٔٚ هزَ حُِؼخٕ أٝ رؼيٙ ٝرؼي حُظل٣َن ٣ِِٓٚ حُُٞي 
 ٣ٝلي كي حُوٌف 

  336المادة 

اٗٔخ ٣ٜق ٗل٢ حُُٞي ك٢ ٝهض ح٫ُٞىس أٝ ػ٘ي َٗحء أىٝحطٜخ أٝ ك٢ أ٣خّ 
 حُظٜ٘جش حُٔؼظخىس ػ٠ِ كٔذ ػَف أَٛ حُزِي 

 ٝاًح ًخٕ حُِٝؽ ؿخثزخً كلخُش ػِٔٚ ًلخُش ٫ٝىطٜخ 

  337المادة 

٫ ٣٘ظل٢ ٗٔذ حُُٞي ك٢ حٍُٜٞ حُٔظش ح٥ط٤ش ٝإ ط٬ػٖ حُِٝؿخٕ ٝكَم 
 حُلخًْ ر٤ٜ٘ٔخ 

 ٗلخٙ رؼي ٢٠ٓ ح٧ٝهخص حُٔز٤٘ش ك٢ حُٔخىس حُٔخُلش  اًح -ح٠ُٝ٧ 

 اًح ٗلخٙ رؼي ح٩هَحٍ رٚ َٛحكش أٝ ى٫ُش  -حُؼخ٤ٗش 



اًح ٍِٗ حُُٞي ٤ٓظخً ػْ ٗلخٙ أٝ ٗلخٙ ػْ ٓخص هزَ حُِؼخٕ أٝ رؼيٙ هزَ  -حُؼخُؼش 
 طل٣َن حُلخًْ 

طٖ اًح ُٝيص حَُٔآس رؼي حُظل٣َن ٝهطغ ٗٔذ حُُٞي ُٝيحً آهَ ٖٓ ر -حَُحرؼش 
 ٝحكي كل٢ ٌٛٙ حٍُٜٞس ٣ِِٓٚ حُُٞيحٕ ٣ٝزطَ حُلٌْ ح٧ٍٝ 

 اًح ٗلخٙ رؼي حُلٌْ رؼزٞص ٗٔزٚ َٗػخً  -حُوخٓٔش 

اًح ٓخص حُِٝؽ أٝ حَُٔآس رؼي ٗل٢ حُُٞي هزَ حُِؼخٕ أٝ رؼيٙ هزَ  -حُٔخىٓش 
 حُظل٣َن 

  338المادة 

هطغ حُلخًْ حُُٞي ػٖ ٗٔذ أر٤ٚ ٣وَؿٚ ٖٓ حُؼٜزش ٣ٝٔو٢ كوٚ ك٢ 
لوش ٝح٩ٍع ىٕٝ ؿ٤َٛٔخ ٣ٝزو٠ حُ٘ٔذ ٓظ٬ًٜ ر٤ٖ حُُٞي ٝأر٤ٚ ح٬ُٔػٖ حُ٘

ك٢ كن حُٜ٘خىس ٝحًُِخس ٝحٌُ٘خف ٝحُوٜخٙ ٝك٢ ػيّ حُِلخم رخُـ٤َ ك٬ 
٣ـُٞ ٜٗخىس أكيٛٔخ ٦ُهَ ٫ٝ َٛف ًُخس ٓخُٚ ا٤ُٚ ٫ٝ ٣ـذ ػ٠ِ ح٧د 

٬رٖ إٔ حُوٜخٙ روظِٚ ٝاًح ًخٕ ٫رٖ ح٬ُٔػ٘ش حرٖ ُٝ٘خ ك٤ٚ ر٘ض ك٬ ٣ـُٞ ُ
 ٣ظِٝؽ طِي حُز٘ض ٝاًح حىػخٙ ؿ٤َ ح٬ُٔػٖ ٫ ٣ِظلن رٚ 

  339المادة 

اًح ٓخص حرٖ حُِؼخٕ ػٖ ُٝي كخىػخٙ ح٬ُٔػٖ ٣ؼزض ٗٔزٚ ٓ٘ٚ ٣ٝوخّ ػ٤ِٚ 
 حُلي ٣َٝع ٖٓ حُٔظٞك٠ 

ٝاًح ٓخطض ر٘ض حُِؼخٕ ػٖ ُٝي كخىػخٙ ح٬ُٔػٖ ك٬ ٣ؼزض ٗٔزٚ ٓ٘ٚ ٫ٝ ٣َع 
 ٚ٘ٓ 

  341المادة 

ِؼخٕ ٬١م رخثٖ ٝٓخ ُْ ٣لَم حُلخًْ ر٤ٖ حُِٝؿ٤ٖ رؼي حُِؼخٕ حُلَهش رخُ
كخُِٝؿ٤ش هخثٔش ٣ٝـ١َ حُظٞحٍع ر٤ٜ٘ٔخ اًح ٓخص أكيٛٔخ ًٝخٕ ح٥هَ ٓٔظلوخً 

 ٤َُِٔحع ٝاٗٔخ ٣لَّ ػ٠ِ ح٬ُٔػٖ ٝهخع حَُٔآس ٝح٫ٓظٔظخع رٜخ 

ٝكَٓش حُلَهش رخُِؼخٕ طيّٝ ٓخ ىحّ ًَ ٖٓ حُِٝؿ٤ٖ أ٬ًٛ ُٚ كبٕ هَؿخ أٝ 
 يٛٔخ ػٖ أ٤ِٛظٚ ؿخُ ُِِٝؽ إٔ ٣ظِٝؽ حَُٔآس ك٢ حُؼيس ٝرؼيٛخ أك

  341المادة 

اًح ُٝيص حٌُٔ٘ٞكش ٌٗخكخً كخٓيحً هزَ حُٔظخًٍش ٝحُظل٣َن ًٝخٗض ٫ٝىطٜخ 
حُظٔخّ ٓظش أَٜٗ كؤًؼَ ُٝٞ ُؼَ٘ ٤ٖ٘ٓ ٖٓ ك٤ٖ ٝهخػٜخ ٫ ٖٓ ك٤ٖ حُؼوي 

 ػ٤ِٜخ ػزض ٗٔذ حُُٞي ٖٓ أر٤ٚ ر٬ ىػٞس ٤ُْٝ ُٚ ٗل٤ٚ 



بٕ ُٝيص رؼي كٔن حٌُ٘خف رخُٔظخًٍش أٝ حُظل٣َن ك٬ ٣ؼزض ٗٔزٚ ا٫ اًح ك
 ؿخءص رٚ ٧هَ ٖٓ ٓ٘ظ٤ٖ ٖٓ ٝهض حُلَهش 

  342المادة 

ح١ُٞٔٞءس ر٘زٚ ك٢ حُٔلَ أٝ ك٢ حُؼوي اًح ؿخءص رُٞي ٣ؼزض ٗٔزش ٖٓ 
حُٞح١ت إ حىػخٙ ًٌُٝي ح١ُٞٔٞءس ر٘زٜش حُلؼَ حُظ٢ ُكض ا٠ُ حُٞح١ت 

 ُْٝ طٌٖ ًٌُي  ٝه٤َ ُٚ ٢ٛ ُٝؿظي

  343المادة 

اًح طِٝؽ حُِح٢ٗ ٤ِٗٓظٚ حُلخَٓ ٖٓ ُٗخٙ كُٞيص ٢٠ُٔ ٓظش أَٜٗ ٌٓ٘ 
 طِٝؿٜخ ٣ؼزض ٗٔذ حُُٞي ٓ٘ٚ ٤ُْٝ ُٚ ٗل٤ٚ 

ٝإ ؿخءص رٚ ٧هَ ٖٓ ٓظش أَٜٗ ٌٓ٘ طِٝؿٜخ ك٬ ٣ؼزض ٗٔزٚ ا٫ اًح حىػخٙ 
 ؿ٤َ ٓؼظَف أٗٚ ٖٓ حُِٗخ 

  344المادة 

اًح ُْ طوَ حُٔطِوش حٌُز٤َس رخٗو٠خء ػيطٜخ كبٕ ًخٗض ٓطِوش ٍؿؼ٤خً ٣ؼزض 
ٗٔذ ُٝيٛخ ٖٓ ُٝؿٜخ ٓٞحء ُٝيطٚ ٧هَ ٖٓ ٓ٘ظ٤ٖ ٖٓ ٝهض حُط٬م أٝ 
ُظٔخٜٓخ أٝ ٧ًؼَ ُٝٞ ٗلخٙ ٫ػٖ ٝإ ًخٗض ٓطِوش ٬١هخً رخث٘خً رٞحكيس أٝ رؼ٬ػش 

 ٝؿخءص رُٞي ٧هَ ٖٓ ٓ٘ظ٤ٖ ٣ؼزض ٗٔزٚ ٓ٘ٚ 

ٞك٠ ػٜ٘خ ُٝؿٜخ اًح ُْ طوَ رخٗو٠خء ػيطٜخ ٣ؼزض ٗٔذ ُٝيٛخ ًٌُٝي حُٔظ
 اًح ؿخءص رٚ ٧هَ ٖٓ ٓ٘ظ٤ٖ ٖٓ ك٤ٖ حُٞكخس 

كبٕ ُٝيص حُٔطِوش رخث٘خً أٝ حُٔظٞك٠ ػٜ٘خ ُٝؿٜخ ُٝيحً ٧ًؼَ ٖٓ ٓ٘ظ٤ٖ ٖٓ 
 ك٤ٖ حُزض أٝ حُٔٞص ك٬ ٣ؼزض ٗٔزٚ ا٫ ريػٞس ٖٓ حُِٝؽ أٝ حٍُٞػش 

  345المادة 

ٍؿؼ٤خً أٝ رخث٘خً أٝ حُٔظٞك٠ ػٜ٘خ ُٝؿٜخ رخٗو٠خء ػيطٜخ ك٢  اًح أهَص حُٔطِوش
ٓيس طلظِٔٚ ػْ ُٝيص كبٕ ؿخءص رخُُٞي ٧هَ ٖٓ ٜٗق كٍٞ ٖٓ ٝهض ح٩هَحٍ 

 ٧ٝهَ ٖٓ ٓ٘ظ٤ٖ ٖٓ ٝهض حُلَهش ٣ؼزض ٗٔزٚ ٖٓ أر٤ٚ 

ٝإ ؿخءص رٚ ٧هَ ٖٓ ٜٗق كٍٞ ٖٓ ك٤ٖ ح٩هَحٍ ٧ًٝؼَ ٖٓ ٓ٘ظ٤ٖ ٖٓ 
 ؼزض ٗٔزٚ ٝهض حُزض أٝ حُٔٞص ك٬ ٣

  346المادة 



اًح ًخٗض حُٔطِوش َٓحٛوش ٓيه٫ًٞ رٜخ ُْٝ طيع كز٬ً ٝهض حُط٬م ُْٝ طوَ 
رخٗو٠خء ػيطٜخ ُٝٝيص ٧هَ ٖٓ طٔؼش أَٜٗ ٌٓ٘ ١ِوٜخ ُٝؿٜخ ٣ؼزض ٗٔذ 
حُُٞي ٓ٘ٚ كبٕ ؿخءص رٚ ُظٔخّ طٔؼش أَٜٗ كؤًؼَ ك٬ ٣ؼزض ٗٔزٚ ٝاً أهَص 

ٖٓ ٓظش أَٜٗ ٖٓ ٝهض ح٩هَحٍ ٧ٝهَ رخٗو٠خء ػيطٜخ كبٕ ؿخءص رخُُٞي ٧هَ 
 ٖٓ طٔؼش ٖٓ ٝهض حُط٬م ػزض ٗٔزٚ ٫ٝ ك٬ 

ٝإ حىػض كز٬ً ٝهض حُط٬م ٣ؼزض ٗٔذ ُٝيٛخ اًح ؿخءص رٚ ٧هَ ٖٓ 
 ٓ٘ظ٤ٖ ُٞ حُط٬م رخث٘خً ٧ٝهَ ٖٓ ٓزؼش ٝػ٣َٖ٘ َٜٗحً ُٞ حُط٬م ٍؿؼ٤خً 

  347المادة 

ٝهض ٝكخطٚ ُْٝ طوَ رخٗو٠خء  حَُٔحٛوش حُظ٢ طٞك٢ ػٜ٘خ ُٝؿٜخ ُْٝ طيع كز٬ً 
ػيطٜخ اًح ُٝيص ٧هَ ٖٓ ػَ٘س أَٜٗ ٝػَ٘س أ٣خّ ػزض ٗٔذ حُُٞي ٓ٘ٚ 
 ٝإ ؿخءص رٚ ُظٔخّ ػَ٘س أَٜٗ ٝػَ٘س أ٣خّ أٝ ٧ًؼَ ك٬ ٣ؼزض حُ٘ٔذ ٓ٘ٚ 

ٝإ حىػض كز٬ً ٝهض حُٞكخس كلٌٜٔخ ًخٌُز٤َس ٣ؼزض ٗٔزٚ ٓ٘ٚ ٧هَ ٖٓ 
أهَص رخٗو٠خثٜخ ٫ ٣ؼزض ٗٔزٚ ا٫ اًح ٓ٘ظ٤ٖ إ ُْ طوَ رخٗو٠خء حُؼيس كبٕ 

 ُٝيطٚ ٧هَ ٖٓ ٓظش حَٜٗ ٖٓ ٝهض ح٩هَحٍ 

  348المادة 

اًح حىػض حُِٝؿش حٌُٔ٘ٞكش ح٫ُٞىس ٝؿليٛخ حُِٝؽ طؼزض رٜ٘خىس حَٓأس 
ِٓٔٔش كَس ػيُش ًٔخ ُٞ أٌَٗ طؼ٤٤ٖ حُُٞي كبٗٚ ٣ؼزض طؼ٤٤٘ٚ رٜ٘خىس حُوخرِش 

 حُٔظٜلش رٔخ ًًَ 

  349المادة 

ىػض ٓؼظيس حُط٬م حَُؿؼ٢ أٝ حُزخثٖ أٝ ٓؼظيس حُٞكخس ح٫ُٞىس ٧هَ ٖٓ اًح ح
ٓ٘ظ٤ٖ ٖٓ ٝهض حُلَهش ٝؿليٛخ حُِٝؽ أٝ حٍُٞػش ك٬ طؼزض ا٫ رلـش طخٓش ٓخ 
ُْ ٣ٌٖ حُِٝؽ أٝ حٍُٞػش هي أهَٝح رخُلزَ أٝ ًخٕ حُلزَ ظخَٛحً ؿ٤َ هخف كبٕ 

 ؿليٝح طؼ٤٤ٖ حُُٞي ٣ؼزض رٜ٘خىس حُوخرِش ًٔخ َّٓ 

  351ادة الم

اًح أهَ حَُؿَ رز٘ٞس ؿ٬ّ ٓـٍٜٞ حُ٘ٔذ ًٝخٕ ك٢ حُٖٔ رل٤غ ٣ُٞي ٓؼِٚ 
ُٔؼِٚ ٝٛيهٚ حُـ٬ّ إ ًخٕ ٤ِٔٓحً ٣ؼزَ ػٖ ٗلٔٚ أٝ ُْ ٣ٜيهٚ ٣ؼزض ٗٔزٚ 
ٓ٘ٚ ُٝٞ أهَ رز٘ٞطٚ ك٢ َٟٓٚ ٝطِِٓٚ ٗلوظٚ ٝطَر٤ظٚ ٣ٝ٘خٍى ؿ٤َٙ ٖٓ ٍٝػش 

 ٝإ ؿليٙ حُٔوَّ ُٝٞ ؿليٝح ٗٔزٚ ٣َٝع أ٠٣خً ٖٓ أر٢ حُٔوَ 



ٝإ ًخٕ ُِـ٬ّ أّ ٝحىػض رؼي ٓٞص حُٔوَ أٜٗخ ُٝؿظٚ ٝإٔ حُـ٬ّ حرٜ٘خ ٓ٘ٚ 
ًٝخٗض ٓؼَٝكش رؤٜٗخ أٓٚ ٝرخ٬ٓ٩ّ ٝك٣َش ح٧َٛ أٝ رخُل٣َش حُؼخٍٟش ُٜخ هزَ 

 ٫ٝىطٚ رٔ٘ظ٤ٖ كبٜٗخ طَع أ٠٣خً ٖٓ حُٔوَ 

َ ِٓٔٔش كبٕ ٗخُػٜخ حٍُٞػش ٝهخُٞح أٜٗخ ُْ طٌٖ ُٝؿش ٧ر٤ْٜ أٝ أٜٗخ ًخٗض ؿ٤
ٝهض ٓٞطٚ ُْٝ ٣ؼِْ ا٬ٜٓٓخ ٝهظجٌ ٝأٜٗخ ًخٗض ُٝؿش ُٚ ٢ٛٝ أٓش ك٬ طَع 
ًٌُٝي حُلٌْ اًح ؿِٜض ك٣َظٜخ أٝ أٓٞٓظٜخ ُِـ٬ّ أٝ ا٬ٜٓٓخ ُٝٞ ُْ ٣٘خُػٜخ 

 أكي ٖٓ حٍُٞػش 

  351المادة 

اًح ُْ طٌٖ حَُٔآس ٓظِٝؿش ٫ٝ ٓؼظيس ُِٝؽ ٝأهَص رخ٧ٓٞٓش ُٜز٢ ٣ُٞي ٓؼِٚ 
خ إٔ ٤ِٔٓحً أٝ ُْ ٣ٜيهٜخ ٛق اهَحٍٛخ ػ٤ِٜخ ٣َٝع ٜٓ٘خ حُٜز٢ ُٔؼِٜخ ٝٛيهٜ

 ٝطَع ٓ٘ٚ 

كبٕ ًخٗض ٓظِٝؿش أٝ ٓؼظيس ُِٝؽ ك٬ ٣وزَ اهَحٍٛخ رخُُٞي ا٫ إٔ ٣ٜيهٜخ 
حُِٝؽ أٝ طوخّ حُز٤٘ش ػ٠ِ ٫ٝىطٜخ ُٞ ٓؼظيس أٝ طٜ٘ي حَٓأس ِٓٔٔش كَس 

 ػيُش ُٞ ٌٓ٘ٞكظٚ أٝ طيػ٢ أٗٚ ٖٓ ؿ٤َٙ 

  352المادة 

اًح أهَ ُٝي ٓـٍٜٞ حُ٘ٔذ ًًَحً ًخٕ أٝ أٗؼ٠ رخ٧رٞس َُؿَ أٝ رخ٧ٓٞٓش 
٫َٓأس ًٝخٕ ٣ُٞي ٓؼِٚ ُٔؼَ حُٔوَ ُٚ ٝٛيهٚ كوي ػزظض أرٞطٜخ ُٚ ٣ٌٕٝٞ ػ٤ِٚ 

 ٓخ ٨ُر٣ٖٞ ٖٓ حُلوٞم ُٝٚ ػ٤ِٜٔخ ٓخ ٨ُر٘خء ٖٓ حُ٘لوش ٝحُل٠خٗش ٝحُظَر٤ش 

  353المادة 

٫ ٣وزَ اهَحٍٙ ا٫ ك٢ كن ٗلٔٚ ك٬ ٖٓ ٓخص أرٞٙ كؤهَ رؤم ٓـٍٜٞ حُ٘ٔذ 
١َٔ٣ ػ٠ِ رو٤ش حٍُٞػش ح٣ٌُٖ ُْ ٣ٜيهٞٙ ٣ٝ٘خًٍٚ حُٔوَ ُٚ ك٢ ٤ٜٗزٚ 

 ٣ٝؤهٌ ٜٗلٚ 

  354المادة 

حُيػ٢ّ ٤ُْ حر٘خ كو٤و٤خً كٖٔ طز٠٘ ُٝيحً ٓؼَٝف حُ٘ٔذ ك٬ طِِٓٚ ٗلوظٚ 
 ٫ٝ أؿَس ك٠خٗظٚ ٫ٝ طلَّ ػ٤ِٚ ٓطِوظٚ ٣ٝظٜخَٛحٕ ٫ٝ ٣ظٞحٍػخٕ 

  355المادة 

طؼزض ح٧رٞس ٝحُزّ٘ٞس ٝح٧هٞس ٝؿ٤َٛخ ٖٓ أٗٞحع حُوَحرش رٜ٘خىس ٍؿ٤ِٖ ػي٤ُٖ 
 أٝ ٍؿَ ٝحَٓأط٤ٖ ػيٍٝ 



٣ٌٖٝٔ اػزخص ىػٟٞ ح٧رٞس ٝحُزّ٘ٞس ٓوٍٜٞس ريٕٝ ىػٟٞ كن آهَ ٓؼٜخ اًح 
 ًخٕ ح٧د أٝ ح٫رٖ حُٔيػ٠ ػ٤ِٚ ك٤خً كخَٟحً أٝ ٗخثزٚ 

ٍٜٞحً رَ ٟٖٔ ىػٟٞ كن كبٕ ًخٕ ٤ٓظخً ك٬ ٣ٜق اػزخص ُ٘ٔذ ٓ٘ٚ ٓو
 ٣و٤ٜٔخ ح٫رٖ ٝح٧د ػ٠ِ هْٜ 

 ٝحُوْٜ ك٢ ًُي حُٞحٍع أٝ ح٢ُٛٞ أٝ ح٠ُٛٞٔ ُٚ أٝ حُيحثٖ أٝ حُٔي٣ٕٞ 

 ًٌُٝي ىػٟٞ ح٧هٞس ٝحُؼٔٞٓش ٝؿ٤َٛخ ٫ طؼزض ا٫ ٟٖٔ ىػٟٞ كن 

 


