
 االلققااننوونن ررققمم 58 للسسننةة 1937
 ببااصصدداارر ققااننوونن االلععققووببااتت
 ننححنن ففااررووقق االلااوولل ممللكك ممصصرر

 نناا ععللييةة ووااصصددررننااةة:ققللسس االلننوواابب)1(االلققااننوونن االلااتتىى ننصصةة ووققدد صصددججققرررر ممججللسس االلششييووخخ وومم
  -ممااددةة 1 :
ييللغغىى ققااننوونن االلععققووببااتت االلججااررىى االلععمملل ببةة اامماامم االلممححااككمم االلااههللييةة ووققااننوونن االلععققووببااتت االلممررااففقق للههذذاا 
 االلققااننوونن.
  -:2ممااددةة 
 ققااننييةة تتننففييذذ ههذذاا االلققااننوونن ووييععمملل ببةة ممنن 15 ااككتتووببرر سسننةة 1973 .ححععللىى ووززييرر االل
ننااممرر اانن ييببصصمم ههذذاا االلققااننوونن ببخخااتتمم االلددووللةة وواانن ييننششرر ففىى االلججررييددةة االلررسسممييةة ووييننففذذ ككققااننوونن ممنن 
 ققووااننيينن االلددووللةة.
 صصددرر ببسسررااىى ععااببدديينن ففىى 23 ججممااددىى االلااووللىى سسننةة 1356 )31 ييووللييةة سسننةة 1937(.
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 )5(ننششرر ففىى االلووققاائئعع االلممصصررييةة االلععدددد ررققمم71 ففىى 5 ااغغسسططسس سسننةة 1973.
)!(ااسستتببددلل االلققااننوونن ررققمم283 للسسننةة 1956 ببععببااررةة"ممججللسس االلششييووخخ ووممججللسس االلننوواابب"ععببااررةة"ممججللسس 

للااخخييررةة ععببااررةة"ممججللسس االلششععبب"ااييننمماا ووررددتت االلااممةة"ثثمم ااسستتببددلل االلققااننوونن ررققمم 106 للسسننةة 1971 ببااللععببااررةة اا
 ففىى ههذذاا االلققااننوونن.
 االلككتتاابب االلااوولل

 ااححككاامم ااببتتدداائئييةة
 االلبباابب االلااوولل 
 ققووااععدد ععممووممييةة

  -ممااددةة 1:
تتسسررىى ااححككاامم ههذذاا االلققااننوونن ععللىى ككلل ممنن ييررتتككبب ففىى االلققططرر االلممصصررىى ججررييممةة ممنن االلججرراائئمم االلممننصصووصص 

 ععللييههاا ففييةة.
  -ممااددةة 2:

 للااتتىى ذذككررههمم:تتسسررىى ااححككاامم ههذذاا االلققااننوونن ااييضضاا ععلل االلااششخخااصص اا
ااووللاا:ككلل ممنن ااررتتككبب ففىى خخااررجج  االلققططرر  ففععللاا ييججععللةة ففااععللاا ااوو ششررييككاا ففىى ججررييممةة ووققععتت ككللههاا ااوو ببععضضههاا 

 ففىى االلققططرر االلممصصررىى.
 ثثااننيياا:ككلل ممنن ااررتتككبب ففىى خخااررجج االلققططرر ججررييممةة ممنن االلججرراائئمم االلااتتييةة:

 ههذذاا )أأ(ججننااييةة ممخخللةة ببااممنن االلححككووممةة مممماا ننصص ععللييةة ففىى االلببااببيينن االلااوولل ووااللثثااننىى ممنن االلككتتاابب االلثثااننىى ممنن
 االلققااننوونن.

 )بب(ججننااييةة تتززووييرر مممماا ننصص ععللييةة ففىى االلممااددةة206 ممنن ههذذاا االلققااننوونن .
)جج( )1( ججننااييةة تتققللييدد ااووتتززييفف ااوو تتززووييرر ععممللةة ووررققييةة ااوو ممععددننييةة مممماا ننصص ععللييةة ففىى االلممااددةة 202 ااوو 

ججننااييةة ااددخخاالل تتللكك االلععممللةة االلووررققييةة ااوو االلممععددننييةة االلممققللددةة ااوو االلممززييففةة ااوو االلممززووررةة االلىى ممصصرر ااوو ااخخررااججههاا ممننههاا 
 تتررووييججههاا ااوو ححييااززتتههاا ببققصصدد االلتتررووييجج ااوو االلتتععاامملل ببههاا مممماا ننصص ععللييةة ففىى االلممااددةة 203 ببششررطط اانن ااوو

 تتككوونن االلععممللةة ممتتددااووللةة ققااننوونناا ففىى ممصصرر  .
 -ممااددةة 3:

  ككلل ممصصررىى ااررتتككبب ووههوو ففىى خخااررجج االلققططرر ففععللاا ييععتتببرر ججننااييةة
ققااننوونن ييععااققبب )1(االلببنندد)جج(ممنن االلممااددةة 2 ااسستتببددلل ببممووججبب االلققااننوونن ررققمم 68 للسسننةة 1956.ااوو ججننححةة ففىى ههذذاا االل
ببممققتتضضىى ااححككااممةة ااذذاا ععاادد االلىى االلققططرر ووككاانن االلففععلل ممععااققبباا ععللييةة ببممققتتضضىى ققااننوونن االلببللدد االلذذىى ااررتتككببةة  

 ففييةة.
  -ممااددةة 4:

 للااتتققاامم االلددععووىى االلععممووممييةة  ععللىى ممررتتككبب ججررييممةة ااوو ففععلل ففىى االلخخااررجج االلاا ممنن االلننييااببةة االلععممووممييةة .
سسنندد االلييةة ااةةوو ااننههاا ححككممتت ععللييةة ووللااتتججووزز ااققااممتتههاا ععللىى ممنن ييثثببتت اانن االلممححااككمم االلااججننببييةة ببررااتتةة مممماا اا

 ننههاائئيياا ووااسستتووففىى ععققووببتتةة.
  -ممااددةة 5:

 ييععااققبب ععللىى االلججرراائئمم ببممققتتضضىى االلققااننوونن االلممععمموولل ببةة ووققتت ااررتتككببههاا .



ووممعع ههذذاا ااذذاا صصددرر ببععدد ووققووعع االلففععلل ووققببلل االلححككمم ففييةة ننههاائئيياا ققااننوونن ااصصللحح للللممتتههمم ففههوو االلذذىى ييتتببعع 
 ددوونن غغييررةة.

ذذىى ححككمم ععللىى االلممججررمم ممنن ااججللةة غغييرر ممععااققبب ععللييةة ووااذذاا صصددرر ققااننوونن ببععدد ححككمم ننههاائئىى ييججععلل االلففععلل االل
 ييووققفف تتننففييذذ االلححككمم ووتتننتتههىى ااثثااررةة االلججنناائئييةة .

غغييرر ااننةة ففىى ححااللةة ققيياامم ااججررااءتت االلددععووىى ااوو صصددوورر ححككمم ببااللااددااننةة ففييههاا ووككاانن ذذللكك ععنن ففععلل ووققعع ممخخااللففاا 
للللققااننوونن ييننههىى ععنن ااررتتككببةة ففىى ففتتررةة ممححددووددةة ففاانن ااننتتههااء ههذذةة االلففتتررةة للااييححوولل  ددوونن االلسسييرر ففىى 

 ىى ااوو تتننففييذذ االلععققووببااتت االلممححككوومم ببههاا.االلددععوو
 -ممااددةة 6:

للااييممسس االلححككمم ببااللععققووببااتت االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلققااننوونن ممااييككوونن ووااججبباا للللخخصصوومم ممنن االلرردد 
 ووااللتتععووييضض.

 -ممااددةة 7:
  للااتتخخلل ااححككاامم ههذذاا االلققااننوونن ففىى ااىى ححاالل ممنن االلااححوواالل ببااححققووقق االلششخخصصييةة االلممققررررةة ففللاا االلششررييععةة االلغغررااء.

  -ممااددةة 8:
ااوولل ممنن ههذذاا االلققااننوونن ففىى االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلققووااننيينن ووااللللوواائئحح تتررااععىى ااححككاامم االلككتتاابب االل

 االلخخصصووصصييةة االلااااذذاا ووججدد ففييههاا ننصص ييخخااللفف ذذللككزز
 االلبباابب االلثثااننىى
 ااننووااعع االلججرراائئمم

  -ممااددةة 9:
 االلججرراائئمم ثثللااثث ااننووااعع :

 االلااوولل:االلججننااييااتت .
 االلثثااننىى: االلججننحح.

 االلثثااللثث:االلممخخااللففااتت.
 –ممااددةة 10:

 ببااللععققووببااتت االلااتتييةة:االلججننااييااتت ههىى االلججرراائئمم االلممععااققبب ععللييههاا 
 االلااععدداامم .

 االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة.
 االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة.

 االلسسججنن.
 -ممااددةة 11 )1(:

  االلججننحح ههىى االلججرراائئمم االلممععااققبب ععللييههاا ببااللغغققووببااتت االلااتتييةة:
 االلححببسس.

 االلغغررممةة االلتتىى ييززييدد ااققصصىى ممققددااررللههاا ععللىى مماائئةة ججننييةة.
 -ممااددةة12 )2(:

 ممةة  االلتتىى للااييذذييدد ااققصصىى ممققدداارر للههاا ععللىى مماائئةة ججننييةة. االلممخخااللففااتت ههىى االلججرراائئمم  االلممععااققبب ععللييههاا ببااللغغرراا
 )1(وو)2(االلممااددتتاانن 12،11 ممسستتببددللتتاانن ببممووججبب االلققااننوونن ررققمم 169 للسسننةة 1981.

 االلبباابب االلثثااللثث
 االلععققووببااتت

 االلععققووببااتت االلااصصللييةة–االلققسسمم االلااوولل 
 -ممااددةة 13:

 ككلل ممححككوومم ععللييةة ببااللااععدداامم ييششننقق.
 -ممااددةة 14:

ععللييةة ففىى ااححدد االلسسججوونن االلممخخصصصصةة للذذللكك ققااننوونناا االلسسججنن االلممؤؤببدد ووااللسسججنن االلممششدددد ههمماا ووضضعع االلممححككوومم  
ووتتششغغييللةة ددااخخللههاا ففىى االلااععمماالل االلتتىى تتععييننههاا االلححككووممةة ووذذللكك ممددةة ححييااتتةة ااذذاا  ككااننتت االلععققووببةة ممؤؤببددةة ااوو االلممددةة 

االلممححككوومم ببههاا ااذذاا ككااننتت ممششددددةة ووللااييججووزز اانن تتننققصص ممددةة ععققووببةة االلسسججنن االلممششدددد ععنن ثثللااثث سسننيينن ووللاا اانن 
  االلممننصصووصص ععللييههاا ققااننوونناا)1(.تتززييدد ععللىى خخممسس ععششررةة سسننةة االلاا ففللاا االلااححوواالل

 -ممااددةة 15:
ييققضضىى ممنن ييححككمم ععللييةة ببععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة ممنن االلررججاالل االلذذيينن ججااووززوواا سسنن االلسستتيينن ممنن ععممررههمم ووممنن 

 االلننسسااء ممططللققاا ممددةة ععققووببتتةة ففىى ااححدد االلسسججوونن االلععممووممييةة.



 -ممااددةة 16:
 ىى االلااععمماالل  ععققووببتتةة االلسسججنن ههىى ووضضعع االلممححككوومم ععللييىى ففىى ااححدد االلسسججوونن االلععممووممييةة ددااخخلل االلسسججنن ااوو خخااررججةة

االلتتىى تتععننييههاا االلححككووممةة االلممددةة االلممححككوومم ببههاا ععللييةة ووللااييججووزز اانن تتننققصص تتللكك االلممددةة ععنن ثثللااثث سسننيينن ووللاا اانن 
 تتززييدد ععللىى خخممسس ععششررةة سسننةة االلاا ففىى االلااححوواالل االلخخصصووصصييةة االلممننصصووصص ععللييههاا ققااننوونناا.

 -ممااددةة 17:
ييةة ررااففةة االلققضضااء  ييججووزز ففىى مموواادد االلججننااييااتت ااذذاا ااققتتضضتت ااححوواالل االلججررييممةة  االلممققااممةة ممنن ااججللههاا االلددععووىى االلععمموومم

 تتببددييلل االلععققووببةة ععللىى ععققووببةة االلااععدداامم ببععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااةة االلممؤؤققتتةة.
 ععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ببععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااوو االلسسججنن .

 ععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ببععققووببةة االلسسججنن ااوو االلححببسس االلذذىى للااييججووزز اانن ييننققصص ععنن سستتةة ششههوورر.
 ععققووببةة االلححببسس االلتتىى للاا ييججووزز اانن تتننققصص ععنن ثثللااثثةة ششههوورر.ععققووببةة االلسسججنن بب

 -ممااددةة 18:
ععققووببةة االلححببسس ههىى االلووضضعع االلممححككوومم ععللييىى ففىى ااححدد االلسسججوونن االلممررككززييةة ااوو االلععممووممييةة االلممددةة االلممححككوومم ببههاا 
ععللييةة ووللااييججووزز اانن تتننققصص ههذذةة االلممددةة  ععنن ااررببعع ووععششرريينن سسااععةة ووللاااانن تتززييدد ععللىى ثثللااثث سسننيينن االلاا ففىى 

 ييههاا ققااننوونناا .االلااححوواالل االلخخصصووصصييةة االلممننصصووصص ععلل
للككلل ممححككوومم ععللييةة االلححببسس االلببسسييطط للممددةة للااتتتتججااووززااللثثللااثثةة ششههوورر اانن ييططللبب ببددللاا ممنن تتننففييذذ ععققووببةة 

االلححببسس ععللييةة تتششغغييللةة خخااررجج االلسسججنن ططببققاا للمماا تتققرررر ممنن االلققييوودد ببققااننوونن تتححققييقق االلججننااييااتت االلاا ااذذاا 
 ننصص االلححككمم ععللىى ححررممااننةة ممنن ههذذاا االلخخيياارر.

 -ممااددةة 19:
 ععققووببةة االلححببسس ننووععاانن:

 االلححببسس االلببسسييطط.
 االلححببسس ممعع االلششغغلل .

ووااللممححككوومم ععللييههاا ببااللححببسس ممعع االلششغغلل ييششتتغغللوونن ددااخخلل االلسسججوونن ااوو خخااررججههاا ففىى االلااععمماالل االلتتىى تتععييننههاا 
 االلححككووممةة.
 -ممااددةة 20:

ييججبب ععللىى االلققااضضىى اانن ييححككمم ببااللححببسس ممعع االلششغغلل ككللمماا ككااننتت ممددةة االلععققووببةة االلممححككوومم ببههاا سسننةة ففااككثثرر 
 ووككذذللكك ففىى االلااححوواالل االلااخخررىى االلممععييننةة ققااننوونناا.

 ااححوواالل االلااخخررىى ييججووزز االلححككمم ببااللححببسس االلببسسييطط ااوو ممعع االلششغغلل .ووففىى )1( ككلل االل
 -ممااددةة 21:

تتببددء ممددةة االلععققووببااتت االلممققييددةة للللححررييةة ممنن ييوومم اانن ييححببسس االلممححككوومم ععللييةة ببننااء ععللىى للححككمم االلووااججبب 
 االلتتننففييذذ ممعع ممررااععااةة ااننففااصصههاا ببممققدداارر ممددةة االلححببسس االلااححتتييااططىى .

 -ممااددةة 22 )2( :
  ييددففعع  االلىى خخززييننةة االلححككووممةة االلممببللغغ االلممققددرر ففىى االلححككمم.االلععققووببةة ببااللغغررااممةة ههىى إإللززاامم االلممححككوومم ععللييةة بباانن
ووللااتتججووزز أأنن تتققلل االلغغررااممةة ععنن مماائئةة ققررشش ووللاا أأنن ييززييدد ححددههاا االلأأققصصىى االلججننحح ععللىى خخممسسمماائئةة ججننييةة ووذذللكك ممعع 

 ععددمم االلااخخللاالل  االلححددوودد االلتتىى ييببننههاا االلققااننوونن للككلل ججررييممةة.
 -ممااددةة23 )3(: 

 ييننققصص ممننههاا ععنندد االلتتننففييذذ خخممسسةة ااذذاا ححببسس ششخخصص  ااححتتييااططيياا ووللمم ييححككمم ععللييةة إإللاا ببغغررااممةة ووججبب أأنن
 ججننييههااتت ععنن ككلل ييوومم ممنن اايياامم االلححببسس االلممذذككوورر .

ووإإذذاا ححككمم  ععللييةة ببااللححببسس ووببااللغغررااممةة  ممععاا ووككااننتت االلممددةة االلتتىى ققضضااههاا ففىى االلححببسس االلااححتتييااططىى تتززييدد ععنن 
ممددةة االلححببسس االلممححككوومم ببةة ووججبب اانن ييننققصص ممنن االلغغررااممةة االلممببللغغ االلممذذككوورر ععنن ككلل ييوومم ممنن اايياامم االلززييااددةة 

 االلممذذككووررةة.
 غغييتت االلففققررةة االلثثااننييةة ممنن االلممااددةة 20 ببممووججبب االلققااننوونن ررققمم 169 للسسننةة 1981 .)1(االل

 )2(االلممااددةة 22 ممسستتببددللةة ببممووججبب االلققااننوونن ررققمم 29 للسسننةة 1982.
 )3( ااسستتببددللتت االلففققررةة االلااووللىى ممنن االلممااددةة 23 ببممووججبب االلققااننوونن ررققمم 29 للسسننةة 1982 .

  ففىى 20 /12 /1998 .ثثمم ععددللتت ببااللققااننوونن ررققمم 174 للسسننةة 1998 االلججررييددةة االلررسسممييةة االلععدددد 51 ممككرر رر
 
 
 
 



 االلععققووببااتت االلتتببععييةة–االلققسسمم االلثثااننىى 
 -ممااددةة 24:

 االلععققووببااتت االلببععييةة ههىى:
 ااووللاا: االلححررمماانن ممنن االلححققووقق ووااللممززاايياا االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 25.

 ثثااننيياا :االلععززلل ممنن االلووظظاائئفف االلااممييررييةة.
 ثثااللثثاا:ووضضعع االلممححككوومم ععللييةة تتححتت ممررااققببةة االلببووللييسس.

 ررااببععاا: االلممصصااددررةة.
 -ممااددةة 25:

 ببععققووببةة ججننااييةة ييسستتللززمم ححتتمماا ححررمماانن االلممححككوومم ععللييةة ممنن االلححققووقق ووااللممززاايياا االلااتتييةة:ككلل ححككمم 
 ااووللاا:االلققببوولل ففىى ااىى خخددممةة ففىى االلححككووممةة ممببااششررةة ااوو ببصصففةة ممتتععههدد ااوو ممللتتززمم  اايياا ككااننتت ااههممييةة االلخخددممةة.

 ثثااننيياا :االلتتححللىى ببررتتببةة ااوو ننششاانن .
 ثثااللثثاا : االلششههااددةة اامماامم االلممححااككمم ممددةة االلععققووببةة االلاا ععللىى سسببييلل االلااسستتددللاالل .

ااببععاا : ااددااررةة ااششغغااللةة االلخخااصصةة ببااممووااللةة ووااممللااككةة ممددةة ااععتتققااللةة ووييععيينن ققييمماا للههذذةة االلااددااررةة تتققررةة االلممححككممةة ففااذذاا رر
للمم ييععييننةة ععييننتتةة االلممححككممةة االلممددننييةة االلتتااببعع للههاا ممححلل ااققااممتتةة ففىى غغررففةة ممششووررتتههاا ببننااء ععللىى ططللبب 

تتققددييمم االلننييااببةة االلععممووممييةة ااوو ذذىى ممصصللححةة ففىى ذذللكك ووييججووزز للللممححككممةة اانن تتللززمم االلققيياامم االلذذىى تتننصصببةة بب
 ككففااللةة ووييككوونن االلققييمم االلذذىى تتققررةة االلممححككممةة ااوو تتننصصببةة تتااببععاا للههاا ففىى ججممييعع مماا ييتتععللقق ببققووااممتتةة .

ووللاا ييججووزز للللممححككوومم ععللييةة اانن ييتتصصررفف ففىى ااممووااللةة االلاا ببننااء ععللىى ااذذنن ممنن االلممححككممةة االلممددننييةة االلممذذككووررةة ووككلل 
 االلييةة ببععدد االلتتوواامم ييتتععههدد ببةة ممعع ععددمم ممررااععااةة ممااتتققددمم ييككوونن ممللغغىى ممنن ذذااتتةة ووتترردد اامموواالل االلممححككوومم ععللييةة

 ااننققضضااء ممددةة ععققووببتتةة ااوو االلااففررااجج ععننةة ووييققددمم للةة االلققييمم ححسساابباا ععنن ااررااددتتةة .
خخااممسساا : ببققااؤؤةة ممنن ييوومم االلححككمم ععللييةة ننههاائئيياا ععضضوواا ففىى ااححدد االلممججااللسس االلححسسببييةة ااوو ممججااللسس االلممددييررييااتت ااوو 

 ممججااللسس االلببللددييةة ااوو االلممححللييةة ااوو ااىى للججننةة ععممووممييةة .
ييئئااتت االلممببييننةة ببااللففققررةة االلخخااممسسةة ااوو اانن ييككوونن سسااددسساا كك صصللااححييتتةة ااببدداا للاانن ييككوونن ععضضوواا ففىى ااححددىى االلهه

 خخببييرراا ااوو ششااههدداا ففىى االلععققوودد ااذذاا ححككمم ععللييةة ننههاائئيياا ببععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة .
 –ممااددةة 26 :

 االلععززلل ممنن ووظظييففةة ااممييررييةة ههوو االلححررمماانن ممنن االلووظظييففةة ننففسسههاا ووممنن االلممررتتببااتت االلممققررررةة للههاا .
مم ععللييةة ااوو غغييرر اامملل ففييههاا للاا ووسسووااء ككاانن االلممححككوومم ععللييةة ببااللععززلل ععااممللاا ففىى ووظظييففتتةة ووققتت صصددوورر االلححكك
ييججووزز تتععييننةة ففىى ووططييففةة ااممييررييةة ووللاا ننييللةة ااىى ممررتتبب ممددةة ييققددررههاا االلححككمم ووههذذةة االلممددةة للااييججووزز اانن تتككوونن 

 ااككثثرر ممنن سستت سسننيينن ووللاا ااققلل ممنن سسننةة ووااححددةة .
 -ممااددةة 27 :

ككلل ممووظظفف ااررتتككبب ججننااييةة مممماا ننصص ععللييةة ففىى االلبباابب االلثثااللثث ووااللررااببعع ووااللسسااددسس ووااللسسااددسس ععششرر ممنن 
ممنن ههذذاا االلققااننوونن ععوومملل ببااللااففةة ففححككمم ععللييةة ببااللححببسس ييححككمم ععللييةة ااييضضاا ببااللععززلل ممددةة االلككتتاابب االلثثااننىى 

 للااتتننققصص ععنن ضضععفف ممددةة االلححببسس االلممححككوومم
 ببههاا ععللييةة .
 –ممااددةة 28 :

ككلل ممنن ييححككمم ععللييةة ببااللااششغغاالل االلششااققةة ااوو االلسسججنن للججننااييةة ممخخللةة ببااممنن االلححككووممةة ااوو تتززييييفف ننققوودد ااوو سسررققةة 
ممنن االلممااددةة 234 ممنن ههذذاا االلققااننوونن ووللججننااييةة ممنن ااوو ققتتلل ففىى االلااححوواالل االلممببييننةة ففىى االلففققررةة االلثثااننييةة 

االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلمموواادد 356 وو368 ييججبب ووضضععةة ببععدد ااننققضضااء ممددةة ععققووببتتةة ححتت ممررااققببةة االلببووللييسس 
 ممددةة ممسسااووييةة للممددةة ععققووببتتةة ببددوونن اانن تتززييدد ممددةة االلممررااققببةة ععللىى خخممسس سسننيينن .

 ووممعع ذذللكك ييججووزز للللققااضضىى اانن ييخخففضض ممددةة االلممررااققببةة ااوو اانن ييققضضىى ببععددممههاا ججممللةة .
 -:29 ممااددةة

ييتتررتتبب ععللىى ممررااققببةة االلببووللييسس االلززاامم االلممححككوومم ععللييةة ببججممييعع االلااححككاامم االلممققررررةة ففىى االلققووااننيينن 
االلممخختتصصةة ببتتللكك االلممررااققببةة ووممخخااللففةة ااححككاامم ههذذةة االلققووااننيينن تتسستتووججبب االلححككمم ععللىى ممررتتككببههاا ببااللححببسس 

 ممددةة للااتتززييدد ععللىى سسننةة ووااححددةة.
 -ممااددةة 30:

ررةة االلااششييااء االلممضضببووططةة االلتتىى ييججووزز للللققااضضىى ااذذاا ححككمم ببععققووببةة للججننااييةة ااوو ججننححةة اانن ييححككمم ببممصصاادد
 ااسستتععممللتت ااوو االلتتىى ممنن سسااننههاا اانن تتسستتععمملل ففييههاا ووههذذاا ككللةة ببددوونن ااخخللاالل ببححققووقق االلغغييرر االلححسسنن االلننييةة .

ووااذذاا ككااننتت االلااششييااء االلممذذككووررةة ممنن االلتتىى ييععدد صصننععههاا ااوو ااسستتععممااللههاا ااوو ححييااززتتههاا ااوو ببييععههاا ااوو ععررضضههاا 
وو للمم تتككنن تتللللكك االلااششييااء ممللككاا للللببييعع ججررييممةة ففىى ذذااتتةة ووججبب االلححككمم ببااللممصصااددررةة ففىى ججممييعع االلااححوواالل وولل

 للللممتتههمم .



 -ممااددةة31:
ييججووزز ففييمماا ععدداا االلااححوواالل االلسسااببققةة االلححككمم ببععققووببااتت االلززلل ممنن االلووظظييففةة االلااممييررييةة ووممررااققببةة االلببووللييسس 

 ووااللممصصااددررةة ووذذللكك ففىى االلااححوواالل االلممننصصووصص ععللييههاا ققااننوونناا .
  تتععدددد االلععققووببااتت -االلققسسمم االلثثااللثث

 -ممااددةة 32 :
 ااععتتبباارر االلخخررييممةة االلتتىى ععققووببتتههاا ااششدد ووااللححككمم ووععققووببتتههاا ددوونن ااذذاا ككوونن االلففععلل االلووااححدد ججرراائئمم ممتتععددددةة ووججبب

 غغييررههاا .
ووااذذاا ووققععتت ععددةة ججرراائئمم للغغررضض ووااححدد ككااننتت ممررتتببططةة ببببععضضههاا ببححييثث للاا تتققببلل االلتتججززئئةة ووججبب ااععتتببااررههاا 

 ككللههاا ججررييممةة ووااححددةة ووااللححككمم ببااللععققووببةة االلممققررررةة للااششدد تتللكك االلججرراائئمم .
 -ممااددةة 33 :

 ننىى ببننصص االلممااددتتيينن 35وو36.تتتتععدددد االلععققووببااتت االلممققررررةة للللححررييةة االلاا مماا ااسستتثث
  –ممااددةة 34 )1( :

 ااذذاا تتننووععتت االلععققووببااتت االلممتتععددددةة ووججبب تتننففييذذههاا 
 ععللىى االلتتررتتبب االلااتتىى 

 ثثااننيياا: االلسسججنن االلممششدددد    ااووللاا : االلسسججنن االلممؤؤببدد
 ررااببععاا : االلححببسس ممعع االلششغغلل   ثثااللثثاا : االلسسججنن 

 خخااممسساا: االلححببسس االلببسسييطط 
 -ممااددةة 35 :

ووببةة ممققييددةة للللححررييةة ممححككوومم ببههاا للججررييممةة ووققععتت ققببلل تتججبب ععققووبب االلااششغغاالل االلششااققةة ببممققدداارر ممددتتههاا ككلل ععقق
 االلححككمم ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممذذككووررةة .

 -ممااددةة 36 :
ااذذاا ااررتتككبب ششخخصص ججرراائئمم ممتتععددددةة ققببلل االلححككمم ععللييةة ممنن ااججلل ووااححددةة ممننههاا ووججبب اانن للااتتززييدد ممددةة االلااششغغاالل 

 االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ععللىى ععششرريينن سسننةة ووللوو ففىى ححااللةة تتععدددد االلععققووببااتت وواانن للااتتززييدد ممددةة االلححببسس ووححددةة ععنن
 سستت سسننيينن .

 -ممااددةة 37 :
 تتتتععدددد االلععققووببااتت ببااللغغررااممةة دداائئمماا .

 -ممااددةة 38 :
 تتتتععدددد ععققووببااتت ممررااققببةة االلببووللييسس ووللككنن للااييججووزز اانن تتززييدد ممددتتههاا ككللههاا ععللىى خخممسس سسننووااتت 

 االلبباابب االلررااببعع
 ااششتتررااكك ععددةة ااششخخااصص ففىى ججررييممةة ووااححددةة

  -ممااددةة 39 :
 ييععدد ففااععللاا للللججررييممةة:

 ااووللاا : ممنن ييررتتككببههاا ووححددةة ااوو ممعع غغييررةة .
 كك ممنن ييددخخلل ففىى ااررتتككااببههاا ااذذااككااننتت تتتتككوونن ممنن ججممللةة ااععمماالل ففييااتتىى ععممدداا ععممللاا ممنن االلااععمماالل االلممككووننةة ثثااننيياا

 للههاا .
ووممعع ذذللكك ااذذاا ووججددتت ااححوواالل خخااصصةة ببااححدد االلففااععلليينن تتققتتضضىى تتغغييرر ووصصفف االلججررييممةة ااوو االلععققووببةة 

ببااللننسسببةة للةة ففللاا ييتتععددىى ااثثررههاا االلىى غغييررةة ممننههمم ووككذذللكك االلححاالل ااذذاا تتغغييرر االلووصصفف ببااععتتبباارر ققصصدد 
 ججررييممةة ااوو ككييففييةة ععللممةة ببههاا .ممررتتككبب االل

  –ممااددةة 40 :
 ييععدد ششررييككاا ففىى االلججررييممةة :

ااووللاا : ككلل ممنن ححررصص ععللىى ااررتتككاابب االلففععلل االلممككوونن للللججررييممةة ااذذاا ككاانن ههذذاا االلففععلل ققدد ووققعع ببننااء ععللىى ههذذاا 
 االلتتححررييضض .

 ثثااننيياا : ممنن ااتتففقق ممعع غغييررةة ععللىى ااررتتككاابب االلججررييممةة ففووققععتت ببننااء ععللىى ههذذاا االلااتتففااقق .
للففااععلليينن سسللااححاا ااووااللااتت ااوو ااىى ششىىء ااخخرر مممماا ااسستتععمملل ففىى ااررتتككاابب االلججررييممةة ثثااللثثاا :ممنن ااععططىى للللففااععلل ااوو اا

 ممعع ععللممةة ببههاا ااوو سسااععددههمم ببااىى ططررييققةة ااخخررىى ففىى االلااععمماالل االلممججههززةة ااوو االلممسسههللةة ااوو االلممتتممممةة للااررتتككااببههاا .
 -ممااددةة 41 :

 ممنن ااششتترركك ففىى ججررييممةة ففععللييةة ععققووببتتههاا االلاا ممنن ااسستتثثننىى ققااننوونناا ببننصص خخااصص ووممعع ههذذاا :
االلششررييكك ممنن االلااححوواالل االلخخااصصةة ببااللففااععلل االلتتىى تتققتتضضىى تتغغييييرر ووصصفف االلججررييممةة ااووللاا : للاا تتااثثييرر ععللىى 

 ااذذاا ككاانن االلششررييكك غغييرر ععااللمم ببتتللكك االلااححوواالل .



ثثااننيياا ككااذذاا تتغغييرر ووصصفف االلججررييممةة ننظظرراا االلىى ققصصدد االلففااععلل ممننههاا ااوو ككييففييةة ععللممةة ببههاا ييععااققبب االلششررييكك 
ررييكك ممننههاا ااوو ببااللععققووببةة االلتتىى ييسستتححققههاا للوو ككاانن ققصصدد االلففااععلل ممنن االلججررييممةة ااوو ععللممةة ببههاا ككققصصدد االلشش

 ععللممةة ببههاا .
  –ممااددةة 42 :

ااذذاا ككاانن ففااععلل االلججررييممةة غغييرر ممععااققبب للسسبببب ممنن االلااسسبباابب االلااببااححةة ااوو للععددمم ووججوودد االلققصصدد االلججنناائئىى ااوو 
 للااححوواالل ااخخررىى خخااصصةة ببةة ووججببتت ممعع ذذللكك ممععااققببةة االلششررييكك ببااللععققووببةة االلممننصصووصص ععللييههاا ققااننوونناا .

 -ممااددةة 43 :
ىى تتععممدد ااررتتككااببههاا ممتتىى ككااننتت االلججررييممةة ممنن ااششتترركك ففىى ججررييممةة ففععللييةة ععققووببتتههاا للوو ككااننتت غغييرر االلتت

 االلتتىى ووققععتت ببااللففععلل ننتتييججةة ممححتتممللةة للللتتححررييضض ااوو االلااتتففااقق ااوو االلممسسااععددةة االلتتىى ححصصللتت .
 -ممااددةة 44 :

ااذذاا ححككمم ععللىى ججممللةة ممتتههمميينن ببححككمم ووااححدد للججررييممةة ووااححددةة ففااععلليينن ككااننوواا ااوو ششررككااء ففااللغغررااممااتت ييححككمم ببههاا 
مم ييككووننوونن ممتتضضاامميينن ففىى االلااللززاامم ببههاا ممااللمم ععللىى ككلل ممننههمم ععللىى ااننففررااددةة خخللااففاا للللغغررااممااتت االلننسسببييةة ففااننهه

 ييننصص ففىى االلححككمم ععللىى خخللاافف ذذللكك .
 -ممااددةة 44 ممككرررراا )1( :

ككلل ممنن ااخخففىى ااششييااء ممسسررووققةة ااوو ممتتححصصللةة ممنن ججننااييةة ااوو ججننححةة ممعع ععللممةة ببذذللكك ييععااققبب ببااللححببسس ممعع 
 االلششغغلل ممددةة للااتتززييدد ععللىى سسننتتيينن .

ققووببتتههاا ااششدد ححككمم ععللييهه ووااذذاا ككاانن االلججااننىى ييععللمم اانن االلااششييااء االلتتىى ييخخففييههاا ممتتححصصللةة ممنن ججررييممةة عع
 ببااللععققووببةة االلممققررررةة للههذذةة
  االلججررييممةة .

 االلبباابب االلخخااممسس
 االلششررووعع

 -ممااددةة 45 :
االلششررووعع ههوو االلببددء ففىى تتننففييذذ ففععلل ببققصصدد ااررتتككاابب ججننااييةة ااوو ججننححةة ااذذاا ااووققفف ااوو خخاابب ااثثررةة للااسسبباابب للاا 
 ددخخلل للااررااددةة
 االلففااععلل ففييههاا .
 للاا االلااععمماالل االلتتححضضررييةة للذذللكك .ووللااييععتتببرر ششررووععاا ففىى االلججننااييةة ااوو االلججننححةة ممججرردد االلععززمم ععللىى ااررتتككااببههاا وو
 ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااذذاا ككااننتت ععققووببةة االلججننااييةة االلااععدداامم .

 االلممااددةة 44 ممككرررراا ااضضييففتت ببممووججبب االلققااننوونن ررققمم 63 للسسننةة 1974 . (1)
 ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااذذاا ككااننتت ععققووببةة االلججننااييةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة.
دد االلااققصصىى االلممققرررر ققااننوونناا ااوو االلسسججنن ااذذاا ككااننتت ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ممددةة للااتتززييدد ععللىى ننصصفف االلحح
 ععققووببةة االلججننااييةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة .
ببااللسسججنن ممددةة للااتتززييدد ععللىى ننصصفف االلححدد االلااققصصىى االلممققرررر ققااننوونناا ااوو االلححببسس ااذذاا ككاانن ععققووببةة االلججننااييةة 
 االلسسججنن )1( .
  –ممااددةة47 :
 تتععيينن ققااننوونناا االلججننحح االلتتىى ييععااققبب ععللىى االلششررووعع ففييههاا ككذذللكك ععققووببةة ههذذاا االلششررووعع .

 للبباابب االلسسااددسساا
 االلااتتففااققااتت االلججنناائئييةة

  -ممااددةة 48 :
ححككمم ببععددمم ددسستتووررييةة ههذذةة االلممااددةة ببااللققضضييةة االلممققييددةة ببججددوولل االلممححككممةة االلددسستتووررييةة االلععلليياا ببررققمم 114 
 للسسننةة 21 ققضضاائئييةة
)ددسستتووررييةة (ببتتااررييخخ 22 ممنن ييووننييوو سسننةة 1999 ووذذللكك االلججللسسةة االلععللننييةة االلممننععققددةة ييوومم االلسسببتت 2 
 ررببييعع االلااوولل سسننةة 1411 ههـ .ييووننييةة سسننةة 2001 مم االلممووااففقق االلععااششرر ممنن 

 االلبباابب االلسسااببعع
 االلععوودد

 -ممااددةة 49 :
 ييععتتببرر ععاائئدداا:
ااووللاا: ممنن ححككمم ععللييةة ببااللححببسس ممددةة سسننةة ااوو ااككثثرر ووثثببتت ااننةة ااررتتككبب ججننةة ققببلل ممضضىى خخممسس سسننيينن ممنن 
 تتااررييخخ ااننققضضااء ههذذةة االلععققووببةة ااوو ممنن تتااررييخخ سسققووططههاا ببممضضىى االلممددةة .



 سسننةة ووااححددةة ااوو ببااللغغررااممةة وو ثثببتت ااننةة ااررتتككبب ثثااللثثاا :ممنن ححككمم ععللييةة للججننااييةة ااوو ججننححةة ببااللححببسس ممددةة ااققلل ممنن
 ججننححةة ممممااثثللةة للللججررييممةة االلااووللىى ققببلل ممضضىى خخممسس سسننيينن ممنن تتااررييخخ االلححككمم االلممذذككوورر .
 ووتتععتتببرر االلسسررققةة ووااللننصصبب ووخخييااننةة االلااممااننةة ججننححاا ممممااثثللةة ففىى االلععوودد .
 ووككذذللكك ييععتتببرر االلععييبب ووااللااههااننةة ووااللسسبب ووااللققذذفف ججرراائئمم ممتتممااثثللةة .
  -ممااددةة 50 :
ععوودد االلممننصصووصص ععننةة ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة بباانن ييححككمم ببااللححدد االلااققصصىى ييججووزز للللققااضضىى ففىى ححاالل االل
 االلممققرررر ققااننوونناا للللججررييممةة ببششررطط ععددمم تتججااووزز ضضععفف ههذذاا االلححدد .
ووممعع ههذذاا للااييججووزز ففىى ححاالل ممنن االلااححوواالل اانن تتززييدد ممددةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااوو االلسسججنن ععللىى ععششرريينن سسننةة 
. 
  –ممااددةة 51 :
ححررييةة ككللتتااههمماا للممددةة سسننةة ععللىى االلااققلل ااوو ببثثللااثث ااذذاا سسببقق االلححككمم ععللىى االلععاائئدد ببععققووببتتيينن ممييددتتيينن لللل
ععققووببااتت ممققييددةة للللححررييةة ااححددااههاا ععللىى االلااققلل للممددةة سسننةة ااووااككثثرر ووذذللكك للسسررققةة ااوو ااخخففااء ااششييااء ممسسررووققةة ااوو 
ننصصبب ااوو خخييااننةة ااممااننةة ااوو تتززووييرر ااوو ششررووعع ففىى ههذذةة االلججرراائئمم ثثمم ثثببتت ااررتتككااببهه للججننححةة سسررققةة ااوو ااخخففااء 
ووييرر ااوو ششررووعع ممععااققبب ععللييهه ففىى ههذذهه االلججرراائئمم ببععدد ااششييااء ممسسررووققةة ااوو ننصصبب ااوو خخييااننةة ااممااننةة ااوو تتزز
االلححككممععللييهه ببااخخرر تتللكك االلععققووببااتت ففللللققااضضىى اانن ييححككمم ععللييهه ببااللااششغغاالل االلششااققةة ممنن سسننتتيينن االلىى خخممسس 
 ببددللااً ممنن تتططببييقق ااححككاامم االلممااددةة االلسسااببققةة .
  –ممااددةة 52 :
 االلممببييننةة ااذذاا تتووااففرر االلععوودد ططببققااً للااححككاامم االلممااددةة االلسسااببققةة ، ججاازز للللممححككممةة ، ببددللااً ممنن تتووققييعع االلععققووببةة
ففىى تتللكك االلممااددةة ، اانن تتققرررر ااععتتبباارر االلععاائئدد ممججررممااً ااععتتاادد االلااججرراامم ممتتىى تتببيينن للههاا ممنن ظظررووفف االلججررييممةة 
ووببووااععثثههاا ، ووممنن ااححوواالل االلممتتههمم ووممااضضييةة ، اانن ههننااكك ااححتتممااللااً ججددييااً للااققددااممةة ععللىى ااققتترراافف ججررييممةة ججددييددةة ووففىى 
اائئههاا ووتتننظظييممههاا ووككييففييةة ههذذهه االلححااللةة تتححككمم االلممححككممةة ببااييددااععةة ااححددىى ممؤؤسسسسااتت االلععمملل االلتتىى ييصصددرر ببااننشش
ممععااممللةة ممنن ييووددععنن ببههاا ققرراارر ممنن ررئئييسس االلججممههووررييةة ووذذللكك االلىى اانن ييااممرر ووززييرر االلععددلل ببااللااففررااجج ععننهه ببننااء 
 ععللىى ااققتتررااحح ااددااررةة االلممؤؤسسسسةة ووممووااففققةة االلننييااببةة االلععااممةة .
 ووللاا ييججووزز اانن تتززييدد ممددةة االلااييددااعع ففىى االلممؤؤسسسسةة ععللىى سستت سسننووااتت .
  –ممااددةة 53 :
ششغغاالل االلششااققةة ععممللااً ببااللممااددةة 51 ممنن ههذذاا االلققااننوونن ااوو ببااععتتببااررهه ممججررمماا ااذذاا سسببقق االلححككمم ععللىى االلععاائئدد ببااللاا
ااععتتاادد االلااججرراامم ، ثثمم ااررتتككبب ففىى خخللاالل سسننتتيينن ممنن تتااررييخخ االلااففررااجج ععننهه ججررييممةة ممنن االلججرراائئمم االلممننصصووصص 
ععللييههاا ففىى تتللكك االلممااددةة ، ححككممتت االلممححككممةة ببااييددااععهه ااححددىى ممؤؤسسسسااتت االلععمملل االلممششاارر االلييههاا ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة 
 االلععددلل ببااللااففررااجج ععننهه ببننااء ععللىى ااققتتررااحح ااددااررةة االلممؤؤسسسسةة ووممووااففققةة االلننييااببةة االلععااممةة .االلىى اانن ييااممرر ووززييرر 
 ووللاا ييججووزز اانن تتززييدد ممددةة االلااييددااعع ففىى ههذذهه االلححااللةة ععللىى ععششرر سسننووااتت .
  –ممااددةة 54 :
للللققااضضىى اانن ييححككمم ببممققتتضضىى ننصص االلممااددةة 51 ععللىى االلععاائئدد االلذذىى سسببقق االلححككمم ععللييهه للااررتتككااببهه ججررييممةة ممنن 
 وو 356 وو 367 وو 368 ببععققووببتتيينن ممققييددتتيينن للللححررييةة ، ككللتتااههمماا للممددةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلمموواادد 355
سسننةة ععللىى االلااققلل ااوو ببثثللااثث ععققووببااتت ممققييددةة للللححررييةة ااححددااههاا ععللىى االلااققلل للممددةة سسننةة ااوو ااككثثرر ثثمم ثثببتت 
ااررتتككااببةة ججررييممةة ممنن االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددتتيينن 355 وو 367 ببععدد ااخخرر ححككمم ععللييةة ببااللععققووببااتت 
 االلسسااللففةة .

 االلبباابب االلثثااممنن
  االلااححككاامم ععللىى ششررططتتععللييقق تتننففييذذ

  –ممااددةة 55 :
ييججووزز للللممححككممةة ععنندد االلححككمم ففىى ججننااييةة ااوو ججننححةة ببااللغغررااممةة ااوو ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة اانن تتااممرر 
ففىى ننففسس االلححككمم ببااييققاافف تتننففييذذ االلععققووببةة ااذذاا ررااتت ممنن ااخخللااقق االلممححككوومم ععللييهه ااوو ممااضضييةة ااوو سسننةة ااوو 
للنن ييععوودد االلىى ممخخااللففةة االلققااننوونن ، االلظظررووفف االلتتىى ااررتتككبب ففييههاا االلججررييممةة مماا ييببععثث ععللىى االلااععتتققاادد ببااننهه 
 ووييججبب اانن تتببيينن ففىى االلححككمم ااسسبباابب ااييققاافف االلتتففييذذ .
ووييججووزز اانن ييججععلل االلااييققاافف ششااممللااً للااييةة ععققووببةة تتببععييةة ووللججممييعع االلااثثاارر االلججنناائئييةة االلممتتررتتببةة ععللىى 
 االلححككمم .
  –ممااددةة 56 :
ييصصددرر االلااممرر ببااييققاافف تتننففييذذ االلععققووببةة للممددةة ثثللااثث سسننووااتت تتببددأأ ممنن االلييوومم االلذذىى ييصصببحح ففييةة االلححككمم 
 ننههاائئييااً .
 ووييججووزز االلغغااؤؤهه :



 ااذذاا صصددرر ضضدد االلممححككوومم ععللييهه ففىى خخللاالل ههذذهه االلممددةة ححككمم ببااللححببسس ااككثثرر ممنن ششههرر ععنن ففععلل ااررتتككببةة ققببلل -1
 االلااممرر ببااللااييققاافف ااوو ببععددهه .
 ااذذاا ظظههرر ففىى خخللاالل ههذذهه االلممددةة اانن االلممححككوومم ععللييهه صصددرر ضضددةة ققببلل االلااييققاافف ححككمم ككااللممننصصووصص ععللييهه ففىى -2
 ععللممتت ببهه .االلففققررةة االلسسااببققةة ووللمم تتككنن االلممححككممةة ققدد 
  –ممااددةة 57 :
ييصصددرر االلححككمم ببااللااللغغااء ممنن االلممححككممةة االلتتىى ااممررتت ببااييققاافف االلتتننففييذذ ععللىى ططللبب االلننييااببةة االلععممووممييةة ببععدد 
تتككللييفف االلممححككوومم ععللييهه ببااللححضضوورر ووااذذاا ككااننتت االلععققووببةة االلتتىى ببننىى ععللييهه االلااللغغااء ققدد ححككمم ببههاا ااييققاافف 
 االلععققووببةة سسووااء ممنن االلتتننففييذذ ججاازز ااييضضااً اانن ييصصددرر االلححككمم ببااللااللغغااء ممنن االلممححككممةة االلتتىى ققضضتت ببههذذهه
 تتللققااء ننففسسههاا ااوو ببننااء ععللىى ططللبب االلننييااببةة االلععممووممييةة .
  –ممااددةة 58 :
ييتتررتتبب ععللىى االلااللغغااء تتننففييذذ االلععققووببةة االلممححككوومم ببههاا ووججممييعع االلععققووببااتت االلتتببععييةة ووااللااثثاارر االلججنناائئييةة 
 االلتتىى تتككوونن ققدد ااووققففتت .
  –ممااددةة 59 :
نن تتننففييذذ االلععققووببةة ااذذاا ااننققضضتت ممددةة االلااييققاافف ووللمم ييككنن صصددرر ففىى خخللااللههاا ححككمم ببااللغغاائئةة ففللاا ييممكك
 االلممححككوومم ببههاا ووييععتتببرر االلححككمم ببههاا ككااننهه للمم ييككنن .

 االلبباابب االلتتااسسعع
 ااسسبباابب االلااببااححةة ووممووااننعع االلععققاابب

  –ممااددةة 60 :
للاا تتسسررىى ااححككاامم ققااننوونن االلععققووببااتت ععللىى ككلل ففععلل ااررتتككبب ببننييةة سسللييممةة ععممللااً ببححقق ممققرررر ببممققتتضضىى 
 االلششررييععةة .
  –ممااددةة 61 :
ببههاا ضضررووررةة ووققااببةة ننففسسةة ااوو غغييررةة ممنن خخططرر ججسسييمم للاا ععققاابب ععللىى ممنن ااررتتككبب ججررييممةة االلججأأتتةة االلىى ااررتتككاا
ععللىى االلننففسس ععللىى ووششكك االلووققووعع ببهه ااوو ببغغييررةة ووللمم ييككنن للااررااددتتةة ددخخلل ففىى ححللووللهه ووللاا ففىى ققددررتتهه ممننععةة 
 ببططررييققةة ااخخررىى .
  –ممااددةة 62 :
 للاا ععققاابب ععللىى ممنن ييككوونن ففااققدد االلششععوورر ااوو االلااخختتيياارر ففىى ععممللةة ووققتت ااررتتككاابب االلففععلل :
 اامماا للججننوونن ااوو ععااههةة ففىى االلععققلل .
 للغغييببووببةة ننااششئئةة ععنن ععققااققييرر ممخخددررةة اايياا ككاانن ننووععههاا ااذذاا ااخخذذههاا ققههرراا ععننةة ااووغغييرر ععللمم ممننةة ببههاا .وواامماا 
  –ممااددةة 63 :
 للااججررييممةة ااذذاا ووققعع االلففععلل ممنن ممووظظفف ااممييررىى ففىى االلححوواالل االلااتتييةة :
ااووللاا:ااذذاا ااررتتككبب االلففععلل تتننففييذذاا للااممرر صصااددرر االلييةة ممنن ررئئييسس ووججببتت ععللييةة ااططااععتتةة اا ااععتتققدد ااننههاا ووااججبب 
 ععللييةة .
سسننتت ننييتتةة ووااررتتككبب ففععللاا تتننففييذذاا للمماا ااممررتت ببةة االلققووااننيينن ااوو مماا ااععتتققدد اانن ااججررااءةة ممنن ثثااتتيياا : ااذذاا حح
 ااخختتصصااصصةة .
ووععللىى ككلل ححاالل ييججبب ععللىى االلممووظظفف اانن ييثثببتت ااننةة للمم ييررتتككبب االلففععلل االلاا ببععدد االلتتثثببتت ووااللتتححررىى ووااننةة 
 ككاانن ييععتتقق ممششررووععييتتةة وواانن ااععتتققااددةة ككاانن ممببيينناا ععللىى ااسسبباابب ممععققووللةة .

 االلبباابب االلععااششرر
 (1االلممججررمموونن االلااححددااثث )

 االلمموواادد ممنن 64 ححتتىى 73 االلغغييتت
  االلمموواادد ممنن 64 ححتتىى 73 . االلغغييتت .

 االلبباابب االلححااددىى ععششرر
 االلععففوو ععنن االلععققووببةة ووااللععففوو االلششاامملل

  –ممااددةة 74 :
االلععففوو ععنن االلععققووببةة االلممححككوومم ببههاا ييققتتضضىى ااسسققااططههاا ككللههاا ااوو ببععضضههاا ااوو ااببددااللههاا ببععققووببةة ااخخففتت ممننههاا 
 ممققررررةة ققااننووننااً .
رر االلججنناائئييةة االلااخخررىى االلممتتررتتببةة ععللىى االلححممنن ببااللااددااننةة مماا للمم ووللاا تتسسققطط االلععققووببااتت االلتتببععييةة ووللاا االلااثثاا
 ييننصص ففىى ااممرر االلععففوو ععللىى خخللاافف ذذللكك .



  –ممااددةة 75 :
 ااذذاا صصددرر االلععففوو ببااببدداالل االلععققووببةة ببااخخفف ممننههاا تتببددلل ععققووببةة االلااععدداامم ببععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة .
 ححتتممااً تتححتت ووااذذاا ععففىى ععنن ممححككوومم ععللييهه ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو ببددللتت ععققووببتتةة ووججبب ووضضععةة
 ممررااققببةة االلببووللييسس ممددةة خخممسس سسننيينن .
ووااللععففوو ععنن االلععققووببةة ااوو ااببددااللههاا اانن ككااننتت ممنن االلععققووببااتت االلممققررررةة للللججننااييااتت للاا ييششمملل االلححررمماانن ممنن 
االلححققووقق ووااللممززاايياا االلممننصصووصص ععننههاا ففىى االلففققررااتت االلااووللىى ووااللثثااننييةة ووااللخخااممسسةة ووااللسسااددسسةة ممنن االلممااددةة 
 االلخخااممسسةة ووااللععششرريينن ممنن ههذذاا االلققااننوونن .
  للمم ييننصص ففىى االلععففوو ععللىى خخللاافف ذذللكك .ووههذذاا ككللهه ااذذاا
  –ممااددةة 76 :
 االلععففوو االلششاامملل ييممننعع ااوو ييووققفف االلسسييرر ففىى ااججررااءااتت االلددععززىى ااوو ييممححوو ححككمم االلااددااننةة زز
 ووللاا ييممسس ححققووقق االلغغييرر االلاا ااذذاا ننصص االلققااننوونن االلصصااددرر ببااللععففوو ععللىى خخللاالل ذذللكك .

 االلككتتاابب االلثثااننىى
 االلججننااييااتت ووااللججننحح االلممضضررةة ببااللممصصللححةة

 االلععممووممييةة ووببيياانن ععققووببااتتههاا
 

 بباابب االلااووللاالل
 االلججننااييااتت ووااللججننحح االلممضضررةة ببااممنن ححككووممةة

 ممنن ججههةة االلخخااررجج
  –ممااددةة 77 :
ييععااققبب ببااللااععدداامم ككلل ممنن ااررتتككبب ععممددااً ففععللاا ييؤؤددىى االلىى االلممسسااسس ببااسستتققللااقق االلببللاادد ااوو ووححددتتههاا ااوو سسللااممةة 
 ااررااضضييههاا .
  –ممااددةة 77 ) أأ ( :
  ممعع ممصصرر .ييععااققبب ببااللااععدداامم ككلل ممصصرر االلتتححقق ببااىى ووججهه ببااللققووااتت االلممسسللححةة للددووللةة ففىى ححااللةة ححرربب
  –ممااددةة 77 )بب( :
ييععااققبب ببااللااععدداامم ككلل ممنن سسععىى للددىى ددووللةة ااججننببييةة ااوو تتخخااببرر ممععههاا ااوو ممعع ااححدد ممممنن ييععممللوونن للممصصللححتتههاا 
 للللققيياامم ببااععمماالل ععدداائئييةة ضضدد ممصصرر .
  –ممااددةة 77 )ججـ( :
ييععااققبب ببااللااععدداامم ككلل ممنن سسععىى للددىى ددووللةة ااججننببييةة ممععااددييةة ااوو تتخخااببرر ممععههاا ااوو ممعع ااححدد ممممنن ييععممللوونن 
 تتههاا ففىى ععممللييااتتههاا االلححررببييةة ااوو للللااضضرراارر ببااللععممللييااتت االلححررببييةة للللددووللةة االلممصصررييةة .للممصصللححتتههاا للممععااوونن
  –ممااددةة 77 ) دد ( :
ييععااققبب ببااللسسججنن ااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة ففىى ززممنن سسللمم ، ووببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااذذاا ااررتتككببتت ففىى 
 ززممنن ححرربب :
ععهه ووككاانن ممنن ششأأنن  ككلل ممنن سسععىى للددىى ددووللةة ااججننببييةة ااوو ااححدد ممممنن ييععممللوونن للممصصللححتتههاا ااوو تتخخااببرر ممععههاا ااوو مم-1
 ذذللكك االلااضضرراارر ببممررككزز ممصصرر االلححررببىى ااوو االلسسييااسسىى ااوو االلددببللووممااسسىى ااوو االلااققتتصصااددىى .
 ككلل ممنن ااتتللفف ععممددااً ااوو ااخخففىى ااوو ااخختتللسس ااوو ززوورر ااووررااققااً ااوو ووثثاائئقق ووههوو ييععللمم ااننههاا تتتتععللقق ببااممنن االلددووللةة ااوو -2
 ببااييةة ممصصللححةة ققووممييةة ااخخررىى .
 االلسسييااسسىى ااوو االلددببللووممااسسىى ااوو ففااذذاا ووققتت االلججررييممةة ببققصصدد االلااضضرراارر ببممررككزز االلببللاادد االلححررببىى ااوو
االلااققتتصصااددىى ااوو ببققصصدد االلااضضرراارر ببممصصللححةة ققووممييةة للههاا ااككننتت االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ففىى 
 ززممنن االلسسللمم ووااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ففىى ززممنن االلححرربب .
ووللاا ييججووزز تتططببييقق االلممااددةة 17 ممنن ههذذاا االلققااننوونن ببااىى ححاالل ععللىى ججررييممةة ممنن ههذذهه االلججرراائئمم ااذذاا ووققععتت ممنن ممووظظفف ععاامم 
 صص ذذىى صصففةة ننييااببييةة ععااممةة ااوو ممككللفف ببخخددممةة ععااممةة .ااوو ششخخ
  –ممااددةة 77 )ههـ( :
ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ككلل ششخخصص ككللفف ببااللممففااووضضةة ممعع ححككووممةة ااججننببييةة ففىى ششاانن ممنن ششئئوونن 
 االلددووللةة ففتتععممدد ااججرراائئههاا ضضدد ممصصللححتتههاا .
  –ممااددةة 77 ) وو ( :
مملل ععدداائئىى ااخخرر ذذدد ددووللةة ييععااققبب ببااللسسججنن ككلل ممنن ققاامم ببغغييرر ااذذنن ممنن االلححككووممةة ببججممعع االلججنندد ااوو ققاامم ببعع
 ااججننببييةة ممنن ششااننهه تتععررييضض االلددووللةة االلممصصررييةة للخخططرر االلححرربب ااوو ققططعع االلععللااققااتت االلسسييااسسييةة .



ففااذذاا تتررتتبب ععللىى االلففععلل ووققووعع االلححرربب ااوو ققططعع االلععللااققااتت االلسسييااسسييةة تتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة 
 االلممؤؤققتتةة .
  –ممااددةة 78 :
ددووللةة ااججننببييةة ااوو ممنن اادد ممممنن ييععممللوونن ككلل ممنن ططللبب للننففسسةة ااوو للغغييررةة ااوو ققببلل ااوو ااخخذذ ووللوو ببااللووااسسططةة ممنن 
للممصصللححتتههاا ننققووددااً ااوو ااييةة ممننففععةة ااخخررىى ااوو ووععددااً ببششئئ ممنن ذذللكك ببصصدد ااررتتككاابب ععمملل ضضاارر ببممصصللححةة ققووممييةة 
ييععااففبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن االلفف ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى مماا ااععططىى ااوو ووععدد ببهه 
 ععنن االلفف ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى مماا ااععططىى ااوو ووععدد ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ووغغررااممةة للاا تتققلل
ببهه ااذذاا ككاانن االلججااننىى ممووظظففااً ععااممااً ااوو ممككللففااً ببخخددممةة ععااممةة ااوو ذذاا صصففةة ننييااببييةة ععااممةة ااوو ااذذاا ااررتتككبب االلججررييممةة ففىى 
 ززممنن ححرربب .
ووييععااققبب ببننففسس االلععققووببةة ككلل مماا ااععططىى ااوو ععررضض ااوو ووععدد ببششئئ مممماا ذذككرر ببققصصدد ااررتتككاابب ععمملل ضضاارر 
 ببممصصللححةة ققووممييةة .
 ققووببةة ااييضضااً ككلل ممنن تتووسسطط ففىى ااررتتككاابب ججررييممةة ممنن االلججرراائئمم االلسسااببققةة .ووييععااققبب ببننففسس االلعع
ووااذذاا ككاانن االلططللبب ااوو االلققببوولل ااوو االلععررضض ااوو االلووععدد ااوو االلتتووسسطط ككتتااببةة ففاانن االلججررييممةة تتتتمم ببممججرردد تتصصددييرر 
 االلككتتاابب .
  –ممااددةة 78 ) أأ ( :
فف ييععااققبب ببااللااععدداامم ككلل ممنن تتددخخلل للممصصللححةة االلععددوو ففىى تتددببييرر للززععززععةة ااخخللااصص االلققووااتت االلممسسللححةة ااوو ااضضععاا
 ررووححههاا ااوو ررووحح االلششععبب االلممععننووييةة ااوو ققووةة االلممققااووممةة ععننددهه .
  –ممااددةة 78 )بب( :
ييععااققبب ببااللااععدداامم ككلل ممنن ححررضض االلججنندد ففىى ززممنن االلححرربب ععللىى االلااننخخررااطط ففىى خخددممةة ااييةة ددووللةة ااججننببييةة ااوو سسههلل 
للههمم ذذللكك ووككلل ممنن تتددخخلل ععممددااً ببااييةة ككييففييةة ففىى ججممعع االلججنندد ااوو ررججاالل ااوو اامموواالل ااوو ممؤؤنن ااوو ععتتاادد ااوو تتددببييرر 
 كك للممصصللححةة ددووللةة ففىى ححااللةة ححرربب ممعع ممصصرر .ششئئ ممنن ذذلل
  –ممااددةة 78 )ججـ( :
ييععااققبب ببااللااععدداامم ككلل ممنن سسههلل ددخخوولل االلععددوو ففىى االلببللاادد ااوو سسللممهه ممددننااً ااوو ححصصووننااً ااوو ممننششااتت ااوو ممووااققعع ااوو 
ممووااننئئ ااوو ممخخااززنن ااوو تتررسسااننااتت ااوو سسففننااً ااوو ططاائئررااتت ااوو ووسساائئلل ممووااصصللااتت ااوو ااسسللححةة ااوو ذذخخاائئرر ااوو ممههممااتت 
ااوو غغييرر ذذللكك مممماا ااععدد للللددففااعع ااوو مممماا ييسستتععمملل ففىى ذذللكك ااوو خخددممةة بباانن تتققلل االلييهه ححررببييةة ااوو ممؤؤننااً ااوو ااغغذذييةة 
 ااخخببااررااً ااوو ككاانن للهه ممررششددااً .
  –ممااددةة 78 ) دد ( :
ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة ككلل ممنن ااععاانن ععممددااً االلععددوو ببااييةة ووسسييللةة ااخخررىى غغييرر مماا ذذككرر 
 ففىى االلمموواادد االلسسااببققةة .
ععددوو خخددممةة مماا للللححصصوولل ععللىى ممننففععةة ااوو ففاائئددةة ااوو ووععدد ببههاا للننففسسهه ووييععااققبب ببااللسسججنن ككلل ممنن ااددىى للققووااتت االل
ااوو للششخخصص ععييننهه للذذللكك سسووااء ككاانن ذذللكك ببططررييقق ممببااششرر ااوو غغييرر ممببااششرر ووسسووااء ااككااننتت االلممننففععةة ااوو 
 االلففاائئددةة ممااددييةة اامم غغييرر ممااددييةة .
  –ممااددةة 78 )ههـ( :
ااوو ططاائئررااتت ااوو ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ككلل ممنن ااتتللفف ااوو ععييبب ااوو ععططلل ععممددااً ااسسللححةة ااوو سسففننااً 
ممههممااتت ااوو ممننششااتت ااوو ووسساائئلل ممووااصصللااتت ااوو ممررااففقق ععااممةة ااوو ذذخخاائئرر ااوو ممؤؤننااً ااوو ااددووييةة ااوو غغييرر ذذللكك مممماا ااععدد للللددففااعع 
ععنن االلببللاادد ااوو مممماا ييسستتععمملل ففىى ذذللكك ووييععااققبب ببااللععققووببةة ذذااتتههاا ككلل ممنن ااسسااء ععممددااً صصننععههاا ااوو ااصصللااححههاا ووككلل 
ققتتااً للللااننتتففااعع ببههاا ففييمماا ااععددتت للهه ااوو اانن ممنن ااتتىى ععممددااً ععممللااً ممنن ششااننهه اانن ييججععللههاا غغييرر صصااللححةة ووللوو ممؤؤ
 ييننششأأ ععننههاا ححااددثث .
 ووتتككوونن االلععققووببةة االلااععدداامم ااذذاا ووققععتت االلججررييممةة ففىى ززممنن ححرربب .
  –ممااددةة 78 ) وو ( :
ااذذاا ووققعع ااححدد االلااففععاالل االلممششاارر االلييههاا ففىى االلففققررةة االلااووللىى ممنن االلممااددةة االلييااببققةة ببسسبببب ااههمماالل ااوو تتققصصييرر 
 تتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن .
نن ححرربب تتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ، ووتتككوونن االلععققووببةة ففااذذاا ووققععتت االلججررييممةة ففىى ززمم
 االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااذذاا تتررتتبب ععللييههاا تتععططييلل االلععممللييااتت االلععسسككررييةة .
  –ممااددةة 79 :
ككلل ممنن ققاامم ففةة ززممنن ححرربب ببننففسسةة ااوو ببووااسسططةة غغييررهه ممببااششررةة ااوو ععنن ططررييقق ببللدد ااخخرر ببتتصصددييرر ببضضاائئعع 
 ببللدد ممععاادد ااوو ببااسستتييرراادد ششئئ ممنن ذذللكك ممننهه ييععااققبب ااوو ممننتتججااتت ااوو غغييرر ذذللكك ممنن االلمموواادد ممنن ممصصرر االلىى
ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ووببغغررااممةة تتععااددلل خخممسسةة ااممثثاالل ققييممةة االلااششييااء االلممصصددررةة ااوو االلممسستتووررددةة ععللىى االلاا 
 تتققلل االلغغررااممةة ععنن االلفف ججننييهه .



ووييححككمم ببممصصااددررةة االلااششييااء ممححلل االلججررييممةة ففاانن للمم تتضضببطط ييححككمم ععللىى االلججااننىى ببغغررااممةة ااضضااففييةة تتععااددلل 
 ء .ققييممةة ههذذهه االلااششيياا
  –ممااددةة 79 ) أأ ( :
ييععااققبب ببااللسسججنن ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن االلفف ججننييهه ووللاا تتججااووزز ععششررةة االلاافف ججننييهه ككلل ممنن ببااششرر ففىى ززممنن 
االلححرربب ااععممااللااً تتججااررييةة ااخخررىى ببااللذذااتت ااوو ببااللووااسسططةة ممعع ررععاايياا ببللدد ممععاادد ااوو ممعع ووككللااء ههذذاا االلببللدد ااوو ممننددووببييةة 
 ااوو ممممثثللييةة اايياا ككااننتت ااققااممتتههمم ااوو مم ههييئئةة ااوو ففرردد ييققييمم ففييههاا .
ووييححككمم ببممصصااددررةة االلااششييااء ممححلل االلججررييممةة ففاانن للمم تتضضببطط ييححككمم ععللىى االلججااننىى ببغغررااممةة ااضضااففييةة تتععااددلل 
 ققييممةة ههذذهه االلااششييااء .
  –ممااددةة 80 :
ييععااققبب ببااللااععدداامم ككلل ممنن سسللمم للددووللةة ااججننببييةة ااوو للااححدد ممممنن ييععممللوونن للممصصللححتتههاا ااوو ااففششىى االلييههاا ااوو االلييةة 
ععنن االلببللاادد ااوو تتووصصلل ببااييةة ططررييققةة االلىى ببااييةة صصووررةة ووععللىى ااىى ووججهه ووببااييةة ووسسييللةة سسرراا ممنن ااسسرراارر االلددففااعع 
االلححصصوولل ععللىى سسرر ممنن ههذذهه االلااسسرراارر ببققصصدد تتسسللييممةة ااوو ااففششاائئةة للددووللةة ااججننببييةة ااوو للااححدد ممممنن ييععممللوونن 
للممصصللححتتههاا ووككذذللكك ككلل ممنن ااتتللفف للممصصللححةة ددووللةة ااججننببييةة ششييئئااً ييععتتببرر سسررااً ممنن ااسسرراارر االلددففااعع ااوو 
 ججععللةة غغييرر صصااللحح للاانن ييننتتففعع ببهه .
  –ممااددةة 80 ) أأ ( :
 ممددةة للاا تتققلل ععنن سستتةة ااششههرر ووللاا تتززييدد ععللىى خخممسس سسننووااتت ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن 100 ييععااققبب ببااللححببسس
 ججننييهه ووللاا تتججااووزز 500 ججننييهه :
 ككلل ممنن ححصصلل ببااييةة ووسسييللةة غغييرر ممششررووععةة ععللىى سسرر ممنن ااسسرراارر االلددففااعع ععنن االلببللاادد ووللمم ييققصصدد تتسسللييممهه -1
 ااوو ااففششااءهه للددووللةة ااججننببييةة ااوو للااححدد ممممنن ييععممللوونن للممصصللححتتههاا .
  سسررااً ممنن ااسسرراارر االلددففااعع ععنن االلببللاادد . ككلل ممنن ااذذااعع ببااييةة ططررييققةة-2
 ككلل ممنن ننظظمم ااوو ااسستتععمملل ااييةة ووسسييللةة ممنن ووسساائئلل االلتتررااسسلل ببققصصدد االلححصصوولل ععللىى سسرر ممنن ااسسرراارر االلددففااعع -3
 ععنن االلببللاادد ااوو تتسسللييممةة ااوو ااذذااععتتهه ووتتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن ااذذاا ووققععتت االلججررييممةة ففىى ززممنن االلححرربب .
  –ممااددةة 80 )بب( :
ننييااببييةة ععااممةة ااوو ممككللفف ببخخددممةة ععااممةة ااففششىى سسررااً ممنن ييععااققبب ببااللسسججنن ككلل ممووظظفف ععاامم ااوو ششخخصص ذذىى صصففةة 
ااسسرراارر االلددففااعع ععنن االلببللاادد ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااذذاا ووققععتت االلججررييممةة ففىى ززممنن االلححرربب 
. 
  –ممااددةة 80 )ججـ( :
ييععااققبب ببااللسسججنن ككلل ممنن ااذذااعع ععممددااً ففىى ززممنن االلححرربب ااخخببااررااً ااوو ببييااننااتت ااوو ااششااععااتت ككااذذببةة ااوو ممغغررضضةة ااوو ععممدد 
ممثثييررةة ووككاانن ممنن ششاانن ذذللكك ككللهه االلححااقق االلضضرررر ببااللااسستتععددااددااتت االلححررببييةة للللددففااعع ععنن االلببللاادد ااوو االلىى ددععااييةة 
 ببااللععممللييااتت االلححررببييةة للللققووااتت االلممسسللححةة ااوو ااثثااررةة االلففززعع ببيينن االلننااسس ااوو ااضضععاافف االلججللدد ففىى االلااممةة .
 ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة ننتتييججةة االلتتخخااببرر ممعع ددووللةة ااججننببييةة .
 االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة ننتتييججةة االلتتخخااببرر ممعع ددووللةة ممععااددييةة .ووتتككوونن 
  –ممااددةة 80 ) دد ( :
ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتققلل ععنن سستتهه ااششههرر ووللاا تتززييدد ععللىى خخممسس سسننووااتت ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن 100 
جج ااخخببااررااً ااوو ججننييهه ووللاا تتججااووزز 500 ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ككلل ممصصررىى ااذذااعع ععممددااً ففىى االلخخاارر
ببييااننااتت ااوو ااششااععااتت ككااذذببةة ااوو ممغغررضضةة ححوولل االلااووضضااعع االلددااخخللييةة للللببللاادد ووككاانن ممنن ششاانن ذذللكك ااضضععاافف االلثثققةة 
االلممااللييةة ببااللددووللةة ااوو ههييببتتههاا ووااععتتببااررههاا ااوو ببااششرر ببااييةة ططررييققةة ككااننتت ننششااططااً ممنن ششااننهه االلااضضرراارر 
 ببااللممصصااللحح االلققووممييةة للللببللاادد .
 بب .ووتتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن ااذذاا ووققععتت االلججررييممةة ففىى ززممنن ححرر
  –ممااددةة 80 )ههـ( :
 ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة ووببغغررااممةة للاا تتججااووزز 500 ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن .
  ككلل ممنن ططاارر ففووقق االلااررااضضىى االلممصصررييةة ببغغييرر تتررخخييصص ممنن االلسسللططااتت االلممخختتصصةة .-1
ططةة  ككلل ممنن ققاامم ببااخخذذ صصوورر ااوو ررسسوومم ااوو خخرراائئطط للممووااضضعع ااوو ااممااككنن ععللىى خخللاافف االلححظظرر االلصصااددرر ممنن االلسسلل-2
 االلممخختتصصةة .
 ككلل ممنن ددخخلل ححصصننااً ااوو ااححدد ممننششااتت االلددففااعع ااوو ممععسسككرر ااوو ممككااننااً خخييممتت ااوو ااسستتققررتت ففييهه ققووااتت ممسسللححةة -3
ااوو سسففييننةة ححررببييةة ااوو ممككاانناا خخييممتت ااوو ااسستتققررتت ففييهه ققووااتت ممسسللححةة ااوو سسففييننةة ححررببييةة ااوو تتججااررييةة ااوو 
هه ععمملل للممصصللححةة ططاائئررةة ااوو سسييااررةة ححررببييةة ااوو تتررسسااننهه ااوو ااىى ممححلل ححررببىى ااوو ممححللااً ااوو ممصصننععااً ييببااششرر ففيي
 االلددففااعع ععنن االلببللاادد ووييككوونن االلججممههوورر ممممننووععاا ممنن ددخخووللةة .
 ككلل ممنن ااققاامم ااوو ووججدد ففىى االلممووااضضعع ووااللااممككاانن االلتتىى ححظظررتت االلسسللططااتت االلععسسككررييةة االلااققااممةة ااوو االلتتووااججدد ففييههاا -4
. 



ففااذذاا ووققععتت االلججررييممةة ففىى ززممنن االلححرربب ااوو ببااسستتععمماالل ووسسييللةة ممنن ووسساائئلل االلخخددااعع ااوو االلغغشش ااوو االلتتخخففىى 
ةة ااوو ااممللههننةة ااوو االلصصففةة ككااننتت االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتققلل ععنن سستتةة ااششههرر ووللاا ززييدد االلششخخصصييةة ااوو االلججننسسيي
ععللىى خخممسس سسننووااتت ووغغررااممةة للاا تتققلل ععنن 100 ججننييهه ووللاا تتججااووزز 500 ججننييهه ااوو ااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن 
 ووففىى ححااللةة ااججتتممااعع ههذذيينن االلظظررففيينن تتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن .
 اائئمم .ووييععااققبب ببااللععققووببااتت ننففسسههاا ععللىى االلششررووعع ففىى ااررتتككاابب ههذذهه االلججرر
  –ممااددةة 80 ) وو ( :
ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتققلل ععنن سستتةة ااششههرر وو للااززييدد ععللىى خخممسس سسننووااتت ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن 100 ججننييهه 
ووللاا تتججااووزز 500 ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ككلل ممنن سسللمم للددووللةة ااججننببييةة ااوو للااححدد ممممنن ييععممللوونن 
ااوو ااششييااء ااوو ممككااتتببااتت ااوو للممصصللححتتههاا ببااييةة صصووررةة ووععللىى ااىى ووججهه ووببااييةة ووسسييللةة ااخخبباارراا ااوو ممععللووممااتت 
ووثثاائئقق ااوو خخرراائئطط ااوو ررسسوومم ااوو صصوورر ااوو غغييرر ذذللكك مممماا ييككوونن خخااصصاا ببااللممصصااللحح االلححككووممييةة  ااوو االلههييئئااتت 
 االلععااممةة ااوو االلممؤؤسسسسااتت ذذااتت االلننققعع االلععاامم ووصصددرر ااممرر ممنن االلججههةة االلممخختتصصةة ببححظظرر ننششررةة ااوو ااذذااععتتةة .
  –ممااددةة 81 :
وو ببععضض االلااللتتززااممااتت االلتتىى ييففررضضههاا ييععااققبب ببااللسسججنن ككلل ممنن ااخخلل ععممددااً ففىى ززممنن االلححرربب ببتتننففييذذ ككلل اا
ععللييهه ععققدد تتووررييدد ااوو ااششغغاالل ااررتتببطط ببهه ممعع االلححككووممةة للححااججااتت االلققووااتت االلممسسللححةة ااوو للووققااييةة االلممددننيييينن ااوو 
تتممووييننههمم ااوو ااررتتككبب ااىى غغشش ففىى تتننففييذذ ههذذاا االلععققدد ووييسسررىى ههذذاا االلححككمم ععللىى االلممتتععااققدديينن ممنن االلببااططنن 
 االلىى ففععللههمم .ووااللووككللااء ووااللبباائئععيينن ااذذاا ككاانن االلااخخلل ببتتننففييذذ االلااللتتززاامم ررااججععااً 
ووااذذاا ووققععتت االلججررييممةة ببققصصدد االلااضضرراارر ببااللددففااعع ععنن االلببللاادد ااوو ببععممللييااتت االلققووااتت االلممسسللححةة ففتتككوونن 
 االلععققووببةة االلااععدداامم .
ووييححككمم ععللىى االلججااننىى ففىى ججممييعع االلااححوواالل ببغغررااممةة ممسسااووييةة للققييممةة مماا ااححددثثةة ممنن ااضضرراارر بباامموواالل االلححككووممةة ااوو 
 ممصصااللححههاا ععللىى االلاا تتققلل ععمماا ددخخلل ذذممتتهه ننتتييججةة االلااخخلل ااوو االلغغشش .
  -ااددةة 81 ) أأ ( :مم
ااذذاا ووققعع االلااخخلل ففىى تتننففييذذ ككلل ااوو ببععضض االلااللتتززااممااتت االلممششاارر االلييههاا ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة ببسسبببب ااههمماالل ااوو 
 تتققصصييرر ففتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ووغغررااممةة للاا تتججااووزز ثثللااثثةة االلاافف ججننييهه ااوو ااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن .
  –ممااددةة 82 )بب( :
 ههذذاا االلبباابب :ييععااققبب ببااععتتببااررهه ششررييككااً ففىى االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى 
 ككلل ممنن ككاانن ععااللممااً ببننييااتت االلججااننىى ووققددمم االلييهه ااععااننةة ااوو ووسسييللةة للللتتععييشش ااوو للللسسككننىى ااوو ممأأووىى ااوو ممككااننااً -1
للللااججتتممااعع ااوو غغييرر ذذللكك ممنن االلتتسسههييللااتت ووككذذللكك ككلل ممنن ححمملل ررسساائئللهه ااوو سسههلل للهه االلببححثث ععنن ممووضضووعع 
 االلججررييممةة ااوو ااخخففاائئةة ااوو ننققللةة ااوو ااببللااغغةة .
ععددتت للللااسستتععمماالل ففىى ااررتتككاابب االلججررييممةة ااوو تتححصصللتت ممننههاا ووههوو ععااللمم  ككلل ممنن ااخخففىى ااششييااء ااسستتععممللتت ااوو اا-2
 ببذذللكك .
 ككلل ممنن ااتتللفف ااوو ااخختتللسس ااوو ااخخففىى ااوو غغييرر ععممددااً ممسستتننددااً ممنن ششااننهه تتسسههييلل ككششفف االلججررييممةة ووااددللتتههاا ااوو -3
 ععققاابب ممررتتككببييههاا .
ذذاا ووييججووزز للللممححككممةة ففىى ههذذهه االلااححوواالل اانن تتععففىى ممنن االلععققووببةة ااققاارربب االلججااننىى ووااصصههااررهه االلىى االلددررججةة االلررااببععةة اا
 للمم ييككووننوواا ممععااققببيينن ببننصص ااخخرر ففىى االلققااننوونن .
  –ممااددةة 82 ) أأ ( :
ككلل ممنن ححررضض ععللىى ااررتتككاابب ججررييممةة ممنن االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلمموواادد 77 وو 77 )أأ( وو 77 )بب( وو 77 
)ججـ( وو 77 )دد( وو 77 )ههـ( وو 78 وو 78 )أأ( وو 78 )بب( وو 78 )ججـ( وو 78 )دد( وو 78 )ههـ( وو 80 ممنن ههذذاا االلققااننوونن ووللمم 
 ىى تتححررييضضهه ااثثرر ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتهه ااوو ببااللسسججنن .ييتتررتتبب ععلل
  –ممااددةة 82 )بب( :
ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة ككلل ممنن ااششتترركك ففىى ااتتففااقق ججنناائئىى سسووااء ككاانن االلغغررضض ممننهه 
ااررتتككاابب االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلمموواادد 77 وو 77 )أأ( وو 77 )بب( وو 77 )ججـ( وو 77 )دد( وو 77 )ههـ( وو 78 وو 
 )أأ( وو 78 )بب( وو 78 )ججـ( وو 78 )دد( وو 78 )ههـ( وو 80 ااوو ااتتخخااذذههاا ووسسييللةة للللووصصوولل االلىى االلغغررضض االلممققصصوودد 78
 ممننهه .
ووييععااققبب ببااللااععدداامم ااوو االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ككلل ممنن ححررضض ععللىى االلااتتففااقق ااوو ككاانن للهه ششاانن ففىى ااددااررةة 
اا ووسسييللةة االلىى ححررككتتهه ووممعع ذذللكك ااذذاا ككاانن االلغغررضض ممنن االلااتتففااقق ااررتتككاابب ججررييممةة ووااححددةة ممععييننةة ااوو ااتتخخااذذهه
 االلغغررضض االلممققصصوودد ييححككمم ببااللععققووببةة االلممققررررةة للههذذهه االلججررييممةة .
 ووييععااققبب ببااللححببسس ككلل ممنن ددععاا ااخخرر االلىى االلااننضضمماامم االلىى ااتتففااقق ممنن ههذذاا االلققببييلل ووللمم تتققببلل ددععووتتهه .
  –ممااددةة 82 )ججـ( :



ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننهه ووببغغررااممةة للاا تتججااووزز 500 ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن 
ببااههممااللهه ااوو ببتتققصصييررةة ااررتتككاابب ااححددىى االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلمموواادد 77 وو 77 )أأ( وو ككلل ممنن سسههلل 
 77 )بب( وو 77 )ججـ( وو 77 )دد( وو 77 )ههـ( وو 78 وو 78 )أأ( وو 78 )بب( وو 78 )ججـ( وو 78 )دد( وو 78 )ههـ( وو 80 .
ةة ففااذذاا ووققعع ذذللكك ففىى ززممنن االلححرربب ااوو ممنن ممووظظفف ععاامم ااوو ششخخصص ذذىى صصففةة ننييااببييةة ععااممةة ااوو ممككللفف ببخخددممةة ععاامم
 ضضووععففتت االلععققووببةة .
  –مماادد 83 :
ففىى االلججننااييااتت االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى ههذذاا االلبباابب ييججووزز للللممححككممةة ففىى غغييرر االلااححوواالل االلممننصصووصص ععللييههاا 
ففىى االلمموواادد 78 وو 79 وو 79 )أأ( ممنن ههذذاا االلققااننوونن اانن تتححككمم ففضضللاا ععنن االلععققووببااتت االلممققررررةة للههاا ببغغررااممةة للاا 
 تتججااووزز ععششررةة االلاافف ججننييهه .
  –ممااددةة 83 ) أأ ( :
ععدداامم ععللىى ااييةة ججررييممةة مممماا ننصص ععللييهه ففىى االلبباابب االلثثااننىى ممنن ههذذاا االلككتتاابب ااذذاا ووققععتت تتككوونن االلععققووببةة االلاا
ببققصصدد االلممسسااسس ببااسستتققللاالل االلببللاادد ااوو ووححددتتههاا ااوو سسللااممةة ااررااضضييههاا ااوو ااذذاا ووققععتت ففىى ززممنن االلححرربب ووببققصص 
ااععااننةة االلععددوو ااوو االلااضضرراارر ببااللععممللييااتت االلححررببييةة للللققووااتت االلممسسللححةة ووككاانن ممنن ششااننههاا تتححققييقق االلغغررضض 
 االلممذذككوورر .
ققووببةة االلااععدداامم ااييضضااً ععللىى ااييةة ججننااييةة ااوو ججننححةة ممننصصووصص ععللييههاا ففىى ههذذاا االلبباابب ممتتىى ككاانن ققصصدد ووتتككوونن االلعع
االلججااننىى ممننههاا ااععااننةة االلععددوو ااوو االلااضضرراارر ببااللععممللييااتت االلححررببييةة للللققووااتت االلممسسللححةة ووككاانن ممنن ششااننههاا تتححققييقق 
 االلغغررضض االلممذذككوورر .
  –ممااددةة 84 :
ااوو ببااححددىى ههااتتيينن ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للااتتززييدد ععللىى سسننةة ووببغغررااممةة للاا تتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييهه 
االلععققووببتتيينن ككلل ممنن ععللمم ببااررتتككاابب ججررييممةة ممنن االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى ههذذاا االلبباابب ووللمم ييسسااررعع 
 االلىى ااببللااغغةة االلىى االلسسللططااتت االلممخختتصصةة .
 ووتتضضااععفف االلععققووببةة ااذذاا ووققععتت االلججررييممةة ففىى ززممنن االلححرربب .
 ووييججووزز للللممححككممةة اانن تتععففىى ممنن االلععققووببةة ززووجج االلججااننىى ووااصصووللةة ووففررووععةة .
  –ممااددةة 84 ) أأ ( :
ععققىى ممنن االلععققووببااتت االلممققررررةة للللججرراائئمم االلممششاارر االلييههاا ففىى ههذذاا االلبباابب ككلل ممنن ببااددرر ممنن االلججننااةة ببااببللااغغ يي
االلسسللططااتت االلااددااررييةة ااوو االلققضضاائئييةة ققببلل االلببددء ففىى تتننففييذذ االلججررييممةة ووققببلل االلببددء ففىى االلتتححققييقق ، 
ووييججووزز للللممححككممةة االلااععففااء ممنن االلععققووببةة ااذذاا ححصصلل االلببللااغغ ببععدد تتمماامم االلججررييممةة ووققببلل االلببددء ففىى االلتتححققييقق 
ييججووزز للههاا ذذللكك ااذذاا ممككنن االلججااننىى ففىى االلتتححققييقق االلسسللططااتت ممنن االلققببضض ععللىى ممررتتككببىى االلججررييممةة ، وو
 االلااخخرريينن ااوو ععللىى ممررتتككببىى ججررييممةة ااخخررىى ممممااثثللةة للههاا ففىى االلننووعع ووااللخخططووررةة .
  –ممااددةة 85 :
 ييععتتببرر سسررااً ممنن ااسسرراارر االلددففااعع .
 االلممععللووممااتت االلححررببييةة ووااللسسييااسسييةة ووااللددببللووممااسسييةة ووااللااققتتصصااددييةة ووااللصصننااععييةة االلتتىى ببححككمم -1
ططببييععتتههاا للاا ييععللممههاا االلاا االلااششخخااصص االلذذيينن للههمم صصففةة ففىى ذذللكك ووييججبب ممررااععااةة للممصصللححةة االلددففااعع ععنن االلببللاادد 
 اانن تتببققىى سسرراا ععللىى ممنن ععدداا ههؤؤللااء االلااششخخااصص .
 االلااششييااء ووااللممككااتتببااتت ووااللممححررررااتت ووااللووثثاائئقق ووااللررسسوومم ووااللخخرراائئطط ووااللتتصصممييممااتت ووااللصصوورر ووغغييررههاا ممنن -2
 ييععللمم ببههاا االلاا ممنن ييننااطط ببههمم ححففظظههاا ااوو ااسستتععممااللههاا االلااششييااء االلتتىى ييججبب للممصصللححةة االلددففااعع ععنن االلببللاادد االلاا
ووااللتتىى ييججبب اانن تتببققىى سسررااً ععللىى ممنن ععددااههمم خخششييةة اانن تتؤؤددىى االلىى ااففششااء ممععللووممااتت مممماا ااششييرر االلييةة ففىى 
 االلففققررةة االلسسااببققةة .
 االلااخخبباارر ووااللممععللووممااتت االلممتتععللققةة ببااللققووااتت االلممسسللححةة ووتتششككييللااتتههاا ووتتححررككااتتههاا ووععتتااددههاا ووتتممووييننههاا -3
 للهه ممسسااسس ببااللششئئوونن االلععسسككررييةة ووااللااسستتررااتتييججييةة ووللمم ييككنن ققدد صصددرر ااذذنن ووااففررااددههاا ووببصصففةة ععااممةة ككلل مماا
 ككتتااببىى ممنن االلققييااددةة االلععااممةة للللققووااتت االلممسسللححةة ببننششررةة ااوو ااذذااععتتهه .
 االلااخخبباارر ووااللممععللووممااتت االلممتتععللققةة ببااللتتددااببييرر ووااللااججررااءااتت االلتتىى تتتتخخذذ للككششفف االلججرراائئمم االلممننصصووصص -4
ففييججووزز للللممححككممةة االلتتىى تتتتووللىى ععللييههاا ففىى ههذذاا االلبباابب ااوو تتححققييققههاا ااوو ممححااككممةة ممررتتككببييههاا ووممعع ذذللكك 
 االلممححااككممةة اانن تتااذذنن ببااذذااععةة مماا تتررااهه ممنن ممججررييااتتههاا .
  –ممااددةة 85 ) أأ ( :
 ففىى تتططببييقق ااححككاامم ههذذاا االلبباابب :
 ) أأ ( ييققصصدد ببععببااررةة " االلببللاادد " االلااررااضضىى االلتتىى للللددووللةة االلممصصررييةة ععللييههاا سسييااددةة ااوو سسللططاانن .
 ععااممةة ووللوو للمم ييححصصلل ععللىى االلااووررااقق ااوو )بب( ييععتتببرر ممووظظففااً ععااممااً ااوو ذذاا صصففةة ننييااببييةة ععااممةة ااوو ممككللففااً ببخخددممةة
االلووثثاائئقق ااوو االلااسسرراارر ااثثننااء تتااددييةة ووظظييففتتةة ااوو خخددممتتهه ااوو ببسسببببههاا ووككذذللكك ممنن ززااللتت ععننهه االلصصففةة ققببلل 



ااررتتككااببههاا سسووااء ككاانن ققدد ححصصلل ععللىى االلااووررااقق ااوو االلووثثاائئقق ااوو االلااسسرراارر ااثثننااء ققيياامم االلصصففةة ااوو ببععدد ااننتتههاائئههاا 
. 
 ححااللةة االلححرربب ووتتععتتببرر ممنن ززممنن االلححرربب االلففتتررةة )ججـ( تتععتتببرر ححااللةة ققططعع االلععللااققااتت االلسسييااسسييةة ففىى ححككمم
 االلتتىى ييححددقق ففييههاا خخططرر االلححرربب ممنن ااننتتههتت ببووققووععههاا ففععللااً .
) دد ( تتععتتببرر ففىى ححككمم االلددوولل االلججممااععااتت االلسسييااسسييةة االلتتىى للمم تتععتتررفف للههاا ممصصرر ببصصففةة االلددووللةة ووككااننتت 
 تتععاامملل ممععااممللةة االلممححااررببيينن .
ااوو ببععضضههاا ععللىى االلااففععاالل ووييججووزز ببققرراارر ممنن ررئئييسس االلججممههووررييةة اانن تتببسسطط ااححككاامم ههذذاا االلبباابب ككللههاا 
 االلممننصصووصص ععللييههاا ففييهه ححيينن تتررتتككبب ضضدد ددووللةة ششررييككةة ااوو ححللييففةة ااوو صصددييققةة .

 االلبباابب االلثثااننىى
 االلججننااييااتت ووااللججننحح االلممضضررةة ببااللححككووممةة ممنن ججههةة االلددااخخلل

 االلققسسمم االلااوولل
  –ممااددةة 86 :
ييققصصدد ببااللااررههاابب ففىى تتططببييقق ااححككاامم ههذذاا االلققااننوونن ككلل ااسستتخخدداامم للللققووةة ااوو االلععننفف ااوو االلتتههددييدد ااوو االلتتررووييعع 
 ييللججأأ االلييهه االلججااننىى تتننففييذذااً للممششررووعع ااججررااممىى ففررددىى ااوو ججممااععىى ، ببههددفف االلااخخللاالل ببااللننظظاامم االلععاامم ااوو ،
تتععررييضض سسللااممةة االلممججتتممعع ووااممننهه للللخخططرر ، ااذذاا ككاانن ممنن ششاانن ذذللكك ااييذذااء االلااششخخااصص ااوو االلققااء االلررععبب ببييننههمم ااوو 
وو تتععررييضض ححييااتتههمم ااوو ححررييااتتههمم ااوو ااممننههمم للللخخططرر ، ااوو االلححااقق االلضضرررر ببااللببييئئةة ااوو ببااللااتتصصااللااتت اا
االلممووااصصللااتت ااوو ببااللاامموواالل ااوو ببااللممببااننىى ااوو ببااللااممللااكك االلععااممةة ااوو االلخخااصصةة ااوو ااححتتللااللههاا ااوو االلااسستتييللااء ععللييههاا ااوو 
ممننعع ااوو ععررققللةة ممممااررسسةة االلسسللططااتت االلععااممةة ااوو ددوورر االلععببااددةة ااوو ممععااههدد االلععللمم للااععممااللههاا ، ااوو تتععططييلل تتططببييقق 
 االلددسستتوورر ااوو االلققووااننيييينن ااوو االلوواائئحح .
  –ممااددةة 86 ممككررررااً :
لل ممنن ااننششأأ ااوو ااسسسس ااوو ننظظمم ااوو اادداارر ، ععللىى خخللاافف ااححككاامم االلققااننوونن ججممييععةة ااوو ههييئئةة ااوو ممننظظممةة ييععااققبب ببااللسسججنن كك
ااوو ججممااععةة ااوو ععصصااببةة ، ييككوونن االلغغررضض ممننههاا االلددععووةة ببااييةة ووسسييللةة االلىى تتععططييلل ااححككاامم االلددسستتوورر ااوو االلققووااننيينن 
للححررييةة ااوو ممننعع ااححددىى ممؤؤسسسسااتت االلددووللةة ااوو ااححددىى االلسسللططااتت االلععااممةة ممنن ممممااررسسةة ااععممااللههاا ، ااوو االلااععتتددااء ععللىى اا
االلششخخصصييةة للللممووااططنن ااوو غغييررههاا ممنن االلححررييااتت ووااللححققووقق االلععااممةة االلتتىى ككللففههاا االلددسستتوورر ووااللققااننوونن ، ااوو 
االلااضضرراارر ببااللووححددةة االلووططننييةة ااوو االلسسللاامم االلااججتتممااععىى ووييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ككلل ممنن تتووللىى 
 ززععااممةة ااوو ققييااددةة مماا ففييههاا ااوو ااممددههاا ببممععووننااتت ممااددييةة ااوو ممااللييةة ممعع ععللممةة ببااللغغررضض االلذذىى تتددععوواا
 االلييهه .
ووييععااققبب ببااللسسججنن ممددةة للاا تتززييدد ععللىى خخممسس سسننووااتت ككلل ممنن ااننضضمم االلىى ااححددىى االلججممععييااتت ااوو االلههييئئااتت ااوو 
االلممننظظممااتت ااوو االلججممااععااتت ، ااوو االلععصصااببااتت االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلففققررةة االلسسااببققةة ، ااوو ششاارركك ففييههاا ببااييةة 
 صصووررةة ، ممعع ععللممهه ببااغغررااضضههاا .
ررووجج ببااللققوولل ااوو االلككتتااببةة ااوو ببااييةة ووييععااققبب ببااللععققووببةة االلممننصصووصص ععللييههاا ببااللففققررةة االلسسااببققةة ككلل ممنن 
ططررييققةة ااخخررىى للللااغغررااضض االلممذذككووررةة ففىى االلففققررةة االلااووللىى ، ووككذذللكك ككلل ممنن ححاازز ببااللذذااتت ااوو ببااللووااسسططةة ااوو ااححررزز 
ممححررررااتت ااوو ممططببووععااتت ااوو تتسسججييللااتت ، اايياا ككاانن ننووععههاا ، تتتتضضممنن تتررووييججااً ااوو تتححببييذذااً للششئئ مممماا تتققددمم ااذذاا 
ممنن ححاازز ااوو ااححررزز ااييةة ووسسييللةة ممنن ووسساائئلل االلططببعع ااوو ككااننتت ممععددةة للللتتووززييعع ااوو االلااططللااعع االلغغييرر ععللييههاا ، ووككلل 
االلتتسسججييلل ااوو االلععللااننييةة ، ااسستتععممللتت ااوو ااععددتت للللااسستتععمماالل ووللوو ببصصففةة ووققتتييةة للططببعع ااوو تتسسججييلل ااوو 
 ااذذااععةة ششئئ مممماا ذذككرر .
  –ممااددةة 86 ممككرررر ) أأ ( :
تتككوونن ععققووببةة االلججررييممةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلففققررةة االلااووللىى ممنن االلممااددةة االلسسااببققةة االلااععدداامم ااوو االلااششغغاالل 
ققةة االلممؤؤببددةة ، ااذذاا ككاانن االلااررههاابب ممنن االلووسساائئلل االلتتىى تتسستتخخددمم ففىى تتححققييقق ااوو تتننففييذذ االلااغغررااضض االلتتىى االلششاا
تتددععوو االلييههاا االلججممععييةة ااوو االلههييئئةة ااوو االلممننظظممةة ااوو االلججممااععةة ااوو االلععصصااببةة االلممذذككووررةة ففىى ههذذهه االلففققررةة ، ووييععااققبب 
االل ااوو ممععللووممااتت ممعع ببذذااتت االلععققووببةة ككلل ممنن ااممددههاا ببااسسللححةة ، ااوو ذذخخاائئرر ااوو ممففررققععااتت ، ااوو ممههممااتت ااوو االلااتت ااوو اامموو
 ععممللهه ببمماا تتددععوو االلييةة ووببووسساائئللههاا ففىى تتححققييقق ااوو تتننففييذذ ذذللكك .
ووتتككوونن ععققووببةة االلججررييممةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلففققررةة االلثثااننييةة ممنن االلممااددةة االلييااببققةة االلااششغغاالل االلششااققةة 
االلممؤؤققتتةة ااذذاا ككاانن االلااررههاابب ممنن االلووسساائئلل االلتتىى تتسستتخخددمم ففىى تتححققييقق ااوو تتننففييذذ االلااغغررااضض االلتتىى تتددععوو 
للههييئئةة ااوو االلممننظظممةة ااوو االلججممااععةة ااوو االلععصصااببةة االلممذذككووررةة ففىى ههذذهه االلففققررةة ، ااوو ااذذاا ككاانن االلججااننىى االلييههاا االلججممععييةة ااوو اا
ممنن ااففرراادد االلققووااتت االلممسسللححةة ، ااوو االلششررططةة . ووتتككوونن ععققووببةة االلججررييممةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلففققررةة 
االلثثااللثثةة ممنن االلممااددةة االلسسااببققةة االلسسججنن ممددةة للاا تتززييدد ععللىى ععششرر سسننووااتت ااذذاا ككااننتت االلججممععييةة ااوو االلههييئئةة ااوو 
ظظممةة ااوو االلججممااععةة ااوو االلععصصااببةة االلممذذككووررةة ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة تتسستتخخددمم االلااررههاابب للتتححققييقق االلااغغررااضض االلممنن



االلتتىى تتددععوو االلييههاا ، ااوو ككاانن االلتتررووييجج ااوو االلتتححببييذذ ددااخخلل ددوورر االلععببااددةة ااوو االلااممااككنن االلخخااصصةة ببااللققووااتت 
 االلممسسللححةة ااوو االلششررططةة ااوو ببيينن ااففررااددههمماا .
  –ممااددةة 86 ممككرررر )بب( :
 ككلل ععضضوو ببااححددىى االلججممععييااتت ااوو االلههييئئااتت ااوو االلممننظظممااتت ااوو االلججممااععااتت ااوو ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة
االلععصصااببااتت االلممذذككووررةة ففىى االلممااددةة 86 ممككرررر ، ااسستتععمملل االلااررههاابب للااججبباارر ششخخصص ععللىى االلااننضضمماامم االلىى ااىى ممننههاا 
 ، ااوو ممننععةة ممنن االلااننففصصاالل ععننههاا .
 ووتتككوونن االلععققووببةة ببااللااععدداامم ااذذاا تتررتتبب ععللىى ففععلل االلججااننىى ممووتت االلممججننىى ععللييهه .
  – )ججـ( :ممااددةة 86 ممككرررر
ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ككلل ممنن سسععىى للددىى ددووللةة ااججننببييةة ، ااوو للددىى ججممععييةة ااوو ههييئئةة ااوو ممننظظممةة ااوو 
ججممااععةة ااوو ععصصااببةة ييككوونن ممققررههاا خخااررجج االلببللاادد ، ااوو ببااححدد ممممنن ييععممللوونن للممصصللححةة ااىى ممننههاا ، ووككذذللكك ككلل ممنن 
دد ممممتتللككااتتههاا ، ااوو ممؤؤسسسسااتتههاا ، تتخخااببرر ممععههاا ااوو ممععهه ، للللققيياامم ببااىى ععمملل ممنن ااععمماالل االلااررههاابب ددااخخلل ممصصرر ، ااوو ضض
ااوو ممووظظففييههاا ااوو ممممثثللييههاا االلددببللووممااسسيييينن ، ااوو ممووااططننييههاا ااثثننااء ععممللههمم ااوو ووججووددههمم ببااللخخااررجج ، ااوو االلااششتتررااكك 
 ففىى ااررتتككاابب ششئئ مممماا ذذككرر .
 ووتتككوونن االلععققووببةة االلااععدداامم ااذذاا ووققععتت االلججررييممةة ممووضضووعع االلسسععىى ااوو االلتتخخااببرر ، ااوو ششررعع ففىى ااررتتككااببههاا .
  –ممااددةة 86 ممككرررر ) دد ( :
 ببغغييرر ااذذنن ككتتااببىى ممنن االلججههةة االلححككووممييةة –بب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ككلل ممصصرر تتععااوونن ااوو االلتتححقق ييععااقق
 ببااللققووااتت االلممسسللححةة للددووللةة ااججننببييةة ، ااوو تتععااوونن ااوو االلتتححقق ببااىى ججممييععةة ااوو ههييئئةة ااوو ممننظظممةة ااوو –االلممخختتصصةة 
بب ججممااععةة ااررههااببييةة اايياا ككااننتت تتسسممييتتههاا ، ييككوونن ممققررههاا خخااررجج االلببللاادد ، ووتتتتخخذذ ممنن االلااررههاابب ااوو االلتتددرريي
 االلععسسككررىى ووسساائئلل للتتححققييقق ااغغررااضضههاا ، ححتتىى ووللوو ككااننتت ااععممااللههاا غغييرر ممووججههةة االلىى ممصصرر .
ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااذذاا تتللققىى االلججااننىى تتددررييببااً ععسسككررييةة ففييههاا ، ااوو ششاارركك ففىى 
 ععممللييااتتههاا غغييرر االلممووججههةة االلىى ممصصرر .
  –ممااددةة 87 :
االلققووةة ققللبب ااوو تتغغييييرر ددسستتوورر االلددووللةة ااوو ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة ككلل ممنن ححااوولل بب
 ننظظااممههاا االلججممههووررىى ااوو ششككلل االلححككووممةة .
ففااذذاا ووققععتت االلججررييممةة ممنن ععصصااببةة ممسسللححةة ييععااققبب ببااللااععدداامم ممنن االلفف االلععصصااببةة ووككذذللكك ممنن تتووللىى ززععااممتتههاا ااوو 
 تتووللىى ففييههاا
 ققييااددةة مماا .
  –ممااددةة 88 :
ىى ، ااوو االلببررىى ، ااوو ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ككلل ممنن ااخختتططفف ووسسييللةة ممنن ووسساائئلل االلننققلل االلججوو
االلمماائئىى ، ممععررضضااً سسللااممةة ممنن ببههاا للللخخططرر ، ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااذذاا ااسستتخخددمم االلججااننىى 
االلااررههاابب ااوو ننششأأ ععنن االلففععلل االلممذذككوورر ججررووحح ممنن االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددتتيينن 240 وو 241 ممنن ههذذاا 
 ببااللققووةة ااوو االلععننفف االلسسللططااتت االلققااننوونن للااىى ششخخصص ككاانن ددااخخلل االلووسسييللةة ااوو خخااررججههاا ، ااوو ااذذاا ققااوومم االلججااننىى
االلععااممةة ااثثننااء تتأأددييةة ووظظييففتتاا ففىى ااسستتععااددةة االلووسسييللةة ممنن سسييططررتتهه ، ووتتككوونن االلععققووببةة االلااععدداامم ااذذاا ننششأأ ععنن 
 االلففععلل ممووتت ششخخصص ددااخخلل االلووسسييللةة ااوو خخااررججههاا .
  –ممااددةة 88 ممككرررر :
ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ككلل ممنن ققببضض ععللىى ااىى ششخخصص ، ففىى غغييرر االلااححوواالل االلممصصررحح ببههاا ففىى 
ووااننيينن ووااللللوواائئحح ، ااوو ااححتتججززهه ااوو ححببسسةة ككررههييننةة ووذذللكك ببغغييةة االلتتأأثثييرر ععللىى االلسسللططااتت االلععااممةة ففىى االلقق
 اادداائئههاا للااععممااللههاا ااوو االلححصصوولل ممننههاا ععللىى ممننففععةة ااوو ممييززةة ممنن ااىى ننووعع .
ووييععااققبب ببذذااتت االلععققووببةة ككلل ممنن ممككنن ااوو ششررعع ففىى تتممككيينن ممققببووضض ععللييهه ففىى االلججرراائئمم االلممننصصووصص 
 ععللييههاا ففىى ههذذاا االلققسسمم ممنن االلههرربب .
للععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااذذاا ااسستتخخددمم االلججااننىى االلققووةة ااوو االلععننفف ااوو االلتتههددييدد ااوو االلااررههاابب ، ووتتككوونن اا
ااوو ااتتصصفف ببصصففةة ككااذذببةة ، ااوو تتززىى ببددوونن ووججهه ححقق ببززىى ممووظظففىى االلححككووممةة ، ااوو ااببررزز ااممرراا ممززووررااً ممددععييااً 
اا صصددووررهه ععننههاا ، ااوو ااذذاا ننششأأ ععنن االلففععلل ججررووحح ممنن االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددتتيينن 240 وو 241 ممنن ههذذ
االلققااننوونن ، ااوو ااذذاا ققااوومم االلسسللططااتت االلععااممةة ااثثننااء تتأأددييةة ووظظييففتتههاا ففىى ااخخللااء سسببييلل االلررههييننةة ااوو االلممققببووضض 
 ععللييهه .
 ووتتككوونن االلععققووببةة االلااععدداامم ااذذاا ننججمم ععنن االلففععلل ممووتت ششخخصص .
  –ممااددةة 88 ممككرررر ) أأ ( :
ععددمم االلااخخللاالل ببااييةة ععققووببةة ااششدد ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ككلل ممنن تتععددىى ععللىى ااححدد االلققاائئمميينن 
ععللىى تتننففييذذ ااححككاامم ههذذاا االلققسسمم ، ووككاانن ذذللكك ببسسبببب ههذذاا االلتتننففييذذ ، ااوو ققااووممةة ببااللققووةة ااوو االلععننفف ااوو 
 ببااللتتههددييدد ببااسستتععممااللههاا ممععهه ااثثننااء تتااددييةة ووظظييففتتههاا ففىى ااخخللااء سسببييلل االلررههييننةة ااوو االلممققببووضض ععللييهه .



 ووتتككوونن االلععققووببةة االلااععدداامم ااذذاا ننججمم ععنن االلففععلل ممووتت ششخخصص .
  –ممااددةة 88 ممككرررر ) أأ ( :
ااييةة ععققووببةة ااششدد ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ككلل ممنن تتععددىى ععللىى ااححدد االلققاائئمميينن ممعع ععددمم االلااخخللاالل بب
ععللىى تتننففييذذ ااححككاامم ههذذاا االلققسسمم ، ووككاانن ذذللكك ببسسبببب ههذذاا االلتتننففييذذ ، ااوو ققااووممةة ببااللققووةة ااوو االلععننفف ااوو 
 ببااللتتههددييدد ببااسستتععممااللههاا ممععهه ااثثننااء تتااددييةة ووظظييففتتةة ااوو ببسسببببههاا .
ععنن االلتتععددىى ااوو االلممققااووممةة ععااههةة ممسستتددييممةة ، ااوو ككاانن ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااذذاا ننششأأ 
االلججااننىى ييححمملل سسللااححااً ااوو ققاامم ببخخططفف ااوو ااححتتججاازز ااىى ممنن االلققاائئمميينن ععللىى تتننففييذذ ااححككاامم ههذذاا االلققسسمم ههوو ااوو 
 ززووججةة ااوو ااححدد ممنن ااصصووللةة ااوو ففررووععةة .
 ووتتككوونن االلععققووببةة االلااععدداامم ااذذاا ننججمم ععنن االلتتععددىى ااوو االلممققااووممةة ممووتت االلممججننىى ععللييهه .
  –ممااددةة 88 ممككرررر )بب( :
سسررىى ااححككاامم االلمموواادد 82 وو 83 وو 95 وو 96 وو 97 وو 98 وو 98 )ههـ( ممنن ههذذاا االلققااننوونن ععللىى االلججرراائئمم االلممننصصووصص تت
 ععللييههاا ففىى ههذذاا االلققسسمم .
 ووييررااععىى ععنندد االلححككمم ببااللممصصااددررةة ععددمم االلااخخللاالل ببححققووقق االلغغييرر ححسسننىى االلننييةة .
ووتتخخصصصص االلااششييااء االلممححككوومم ققضضاائئييااً ببممصصااددررتتههاا للللججههةة االلتتىى ققااممتت ببااللضضببطط ممتتىى ررااىى االلووززييرر 
 خختتصص ااننههاا للااززممةة للممببااششررةة ننششااططههاا ففىى ممككااففححةة االلااررههاابب .االلمم
  –ممااددةة 88 ممككرررر )ججـ( :
للاا ييججووزز تتططببييقق ااححككاامم االلممااددةة )17( ممنن ههذذاا االلققااننوونن ععنندد االلححككمم ببااللااددااننةة ففىى ججررييممةة ممنن االلججرراائئمم 
االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى ههذذاا االلققسسمم ععدد االلااححوواالل االلتتىى ييققرررر ففييههاا االلققااننوونن ععققووببةة االلااععدداامم ااوو االلااششغغاالل 
ددةة ، ففييججووزز االلننززوولل ببععققووببةة االلااععدداامم االلىى االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ، ووااللننززوولل ببععققووببةة االلششااققةة االلممؤؤبب
 االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة االلىى االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة االلتتىى للاا تتققلل ععنن ععششرر سسننووااتت .
 
  –ممااددةة 88 ممككرررر )دد( :
ححككمم ييججووزز ففىى االلااححوواالل االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى ههذذاا االلققسسمم ، ففضضللاا ععنن االلححككمم ببااللععققووببةة االلممققررررةة ، االل
 -ببتتددببييرر ااوو ااككثثرر ممنن االلتتددااببييرر االلااتتييةة :
  ححظظرر االلااققااممةة ففىى ممككاانن ممععيينن ااوو ففىى ممننططققةة ممححددددةة .-1
  االلااللززاامم ببااللااققااممةة ففىى ممككاانن ممععيينن .-2
  ححظظرر االلتترردددد ععللىى ااممااككنن ااوو ممججاالل ممععييننةة .-3
ووففىى ججممييعع االلااححوواالل للاا ييججووزز اانن تتززييدد ممددةة االلتتددببييرر ععللىى خخممسس سسننووااتت ، ووييععااققبب ككلل ممنن ييخخااللفف 
 ككوومم ببهه ببااللححببسس ممددةة للاا تتققلل ععنن سستتةة ااششههرر .االلتتددببييرر االلممحح
  –ممااددةة 88 ممككرررر )ههـ( :
ييععففىى ممنن االلععققووببااتت االلممققررررةة للللججرراائئمم االلممششاارر االلييههاا ففىى ههذذاا االلققسسمم ككلل ممنن ببااددرر ممنن االلججننااهه ببااببللااغغ 
االلسسللططااتت االلااددااررييةة ااوو االلققضضاائئييةة ققببلل االلببددء ففىى تتننففييذذ االلججررييممةة ووققببلل االلببددء ففىى االلتتححققييقق ، 
ققووببةة ااذذاا ححصصلل االلببللااغغ ببععدد تتمماامم االلججررييممةة ووققببلل االلببددء ففىى االلتتححققييقق ووييججووزز للللممححككممةة االلااععففااء ممنن االلعع
. 
ووييججووزز للههاا ذذللكك ااذذاا ممككنن االلججااننىى ففىى االلتتححققييقق االلسسللططااتت ممنن االلققببضض ععللىى ممررتتككببىى االلججررييممةة االلااخخرريينن 
 ، ااوو ععللىى ممررتتككببىى ججررييممةة ااخخررىى ممممااثثللةة للههاا ففىى االلننووعع ووااللخخططووررةة .
  –ممااددةة 89 :
ةة ممنن االلسسككاانن ااوو ققااووممتت ببااللسسللااحح ررججاالل االلسسللططةة االلععااممةة ييععااققبب ببااللااععدداامم ككلل ممنن االلفف ععصصااببةة ههااججممتت ططاائئفف
 ففىى تتننففييذذ االلققووااننيينن ، ووككذذللكك ككلل ممنن تتووللىى ززععااممةة ععصصااببةة ممنن ههذذاا االلققببييلل ااوو تتووللىى ففييههاا ققييااددةة مماا .
 
اامماا ممنن ااننضضمم االلىى تتللكك االلععصصااببةة ووللمم ييششتترركك ففىى تتااللييففههاا ووللمم ييتتققللدد ففييههاا ققييااددةة مماا ققييععااققبب 
 ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة .

 سسمم االلثثااننىىااللقق
  –ممااددةة 89 ممككرررر :
ككلل ممنن خخرربب ععممددااً ببااىى ططررييققةة ااححددىى ووسساائئلل االلااننتتااجج ااوو ااممووااللاا ثثااببتتةة ااوو ممننققووللةة للااححددىى االلججههااتت 
االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 119 ببققصصدد االلااضضرراارر ببااللااققتتصصاادد االلققووممىى ، ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة 
 االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة .
ررتتبب ععللىى االلججررييممةة االلححااقق ضضرررر ججسسييمم ببممررككزز االلببللاادد ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااذذاا تت
 االلااققتتصصااددىى ااوو ببممصصللححةة ققووممييةة للههاا ووااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة ففىى ززممنن ححرربب .
 ووييححككمم ععللىى االلججااننىى ففىى ججممييعع االلااححوواالل ببددففعع ققييممةة االلااششييااء االلتتىى خخررببههاا .



ووييججووزز اانن ييععففىى ممنن االلععققووببةة ككلل ممنن ببااددرر ممنن االلششررككااء ففىى االلججررييممةة ممنن غغييرر االلممححررضضيينن ععللىى 
اا ببااببللااغغ االلسسللططااتت االلققضضاائئييةة ااوو االلااددااررييةة ببااللججررييممةة ببععدد تتممااممههاا ووققببلل صصددوورر االلححككمم االلننههاائئىى ااررتتككااببهه
 ففييههاا .
  –ممااددةة 90 :
ييععااققبب ببااللسسججنن ممددةة للاا تتززييدد ععللىى خخممسس سسننووااتت ككلل ممنن خخرربب ععممددااً ممببااننىى ااوو ااممللااككااً ععااممةة ااوو ممخخصصصصةة 
ررةة ققااننووننااً ذذااتت ننففعع للممصصااللحح ححككووممييةة ااوو للللممررااففقق االلععااممةة ااوو للللممؤؤسسسسااتت االلععااممةة ااوو االلججممععييااتت االلممععتتبب
 ععاامم .
ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة ااذذاا ووققععتت االلججررييممةة ففىى ززممنن ههييااجج ااوو ففتتننةة ااوو 
 ببققصصدد ااححددااثث االلررععبب ببيينن االلننااسس ااوو ااششااععةة االلففووضضىى .
 ووتتككوونن االلععققووببةة االلااععدداامم ااذذاا ننججمم ععنن االلججررييممةة ممووتت ششخخصص ككاانن ممووججووددااً ففىى تتللكك االلااممااككنن .
 ججممييعع االلااححوواالل ببددففعع ققييممةة االلااششييااء االلتتىى خخررببههاا .ووييححككمم ععللىى االلججااننىى ففىى 
" ووييضضااععفف االلححدد االلااققصصىى للللععققووببةة االلممققررررةة ففىى االلففققررةة االلااووللىى ممنن االلممااددةة 90 ااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة 
 تتننففييذذااً للغغررضض ااررههااببىى " .
  –ممااددةة 90 ممككرررر :
ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة ككلل ممنن ححااوولل ببااللققووةة ااححتتللاالل ششئئ ممنن االلممببااننىى االلععااممةة ااوو 
 ممخخصصصصةة للممصصااللحح ححككووممييةة ااوو للممررااففقق ععااممةة ااوو االلممؤؤسسسسااتت ذذااتت ننففعع ععاامم .االل
ففااذذاا ووققععتت االلججررييممةة ممنن ععصصااببةة ممسسللححةة ييععااققبب ببااللااععدداامم ممنن االلفف االلععصصااببةة ، ووككذذللكك ممنن تتووللىى ززععااممتتههاا 
 ااوو تتووللىى ففييههاا ققييااددةة مماا .
  –ممااددةة 91 :
ممنن االلااسسططوولل ااوو ييععااققبب ببااللااععدداامم ككلل ممنن تتووللىى للغغررضض ااججررااممىى ققييااددةة ففررققةة ااوو ققسسمم ممنن االلججييشش ااوو ققسسمم 
سسففييننةة ححررببييةة ااوو ططاائئررةة ححررببييةة ااوو ننققططةة ععسسككررييةة ااوو ممييننااء ااوو ممددييننةة ببغغييرر تتككللييفف ممنن االلححككووممةة ااوو 
ببغغييرر سسبببب ممششررووعع ووييععااققبب ككذذللكك ببااللااععدداامم ككلل ممنن ااسستتممرر ررغغمم االلااممرر االلصصااددرر للهه ممنن االلححككووممةة ففىى 
ععدد ققييااددةة ععسسككررييةة اايياا ككااننتت ووككلل ررئئييسس ققووةة ااسستتببققىى ععسسااككررهه تتححتت االلسسللااحح " ااوو ممججتتممععةة " بب
 صصددووررهه ااممرر االلححككووممةة ببتتسسررييححههاا " .
  –ممااددةة 92 :
ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ككلل ششخخصص للهه ححقق االلااممرر ففىى ااففرراادد االلققووااتت االلممسسللححةة ااوو االلببووللييسس 
ططللبب االلييههمم ااوو ككللففههمم االلععمملل ععللىى تتععططييلل ااووااممرر االلححككووممةة ااذذاا ككاانن ذذللكك للغغررضض ااججررااممىى ، ففااذذاا تتررتتبب ععللىى 
تت االلععققووببةة االلااععدداامم ااوو االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ، اامماا ممنن ددووننهه االلججررييممةة تتععططييلل تتننففييذذ ااووااممرر االلححككووممةة ككاانن
 ممنن ررؤؤسسااء االلععسسااككرر ااوو ققووااددههمم االلذذيينن ااططااععووهه ففييععااققببوونن ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة .
  –ممااددةة 93 :
ييععااققبب ببااللااععدداامم ككلل ممنن ققللدد ننففسسهه ررئئااسسةة ععصصااببةة ححااممللةة للللسسللااحح ااوو تتووللىى ففييههاا ققييااددةة مماا ووككاانن ذذللكك 
ىى ااوو االلاامموواالل االلممممللووككةة للللححككووممةة ااوو االلججممااععةة ممنن االلننااسس ااوو ممققااووممةة االلققووةة ببققصصدد ااغغتتصصاابب ااوو ننههبب االلااررااضض
 االلععسسككررييةة االلممككللففةة ببممططااررددةة ممررتتككببىى ههذذهه االلججننااييااتت .
 ووييععااققبب ممنن ععدداا ههؤؤللااء ممنن ااففرراادد االلععصصااببةة ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة .
  –ممااددةة 94 :
ااددةة االلسسااببققةة ااوو ننظظممههاا ااوو ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ككلل ممنن اادداارر ححررككةة االلععصصببةة االلممذذككووررةة ففىى االلمم
ااععططااههاا ااوو ججللبب االلييههاا ااسسللححةة ااوو ممههممااتت ااوو االلااتت تتسستتععيينن ببههاا ععللىى ففععلل االلججننااييةة ووههوو ييععللمم ذذللكك ااوو ببععثث 
االلييههاا ببممؤؤووننااتت ااوو ددخخلل ففىى ممخخااببررااتت ااججررااممييةة ببااىى ككييففييةة ممعع ررؤؤووسسااء تتللكك االلععصصببةة ااوو ممددييررييههاا ووككذذللكك 
 ههاا ووههوو ييععللمم غغااييتتههمم ووصصففتتههمم .ككلل ممنن ققددمم للههاا ممسسااككنن ااوو ممححللااتت ييااوووونن االلييههاا ااوو ييججتتممععوونن ففيي
  –ممااددةة 95 :
ككلل ممنن ححررضض ععللىى ااررتتككاابب ججررييممةة ممنن االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلمموواادد 87 وو 89 وو 90 وو 90 ممككرررر وو 
91 وو 92 وو 93 وو 94 ممنن ههذذاا االلققااننوونن ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااوو ببااللسسججنن ااذذاا للمم ييتتررتتبب ععللىى 
 ههذذاا االلتتححررييضض ااثثرر .
  –ممااددةة 96 :
ععققووببااتت االلممتتققددمم ذذككررههاا ككلل ممنن ااششتترركك ففىى ااتتففااقق ججنناائئىى سسووااء ككاانن االلغغررضض ممننهه ااررتتككاابب ييععااققبب بباالل
االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلمموواادد 87 وو 89 وو 90 وو 90 ممككرررر وو 91 وو 92 وو 93 وو 94 ممنن ههذذاا االلققااننوونن ااوو 
ااتتخخااذذههاا ووسسييللةة للللووصصوولل االلىى االلغغررضض االلممققصصوودد ممننهه ، ووييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ممنن ححررضض 
 اا االلااتتففااقق ااوو ككاانن للهه ششأأنن ففىى ااددااررةة ححررككتتةة .ععللىى ههذذ



ووييععااققبب ببااللااششغغاالل االلممؤؤققتتةة ااوو ببااللسسججنن ككلل ممنن ششججعع ععللىى ااررتتككاابب ااححددىى االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا 
ففىى االلمموواادد 87 وو 89 وو 90 وو 90 ممككرررر وو 91 وو 92 وو 93 وو 94 ممنن ههذذاا االلققااننوونن ببممععااووننةة ممااددييةة ااوو ممااللييةة ددوونن اانن 
 تتككاابب تتللكك االلججرراائئمم .تتككوونن للددييةة ننييةة االلااششتتررااكك ممببااششررةة ففىى اارر
  –ممااددةة 97 :
ككلل ممنن ددععاا ااخخرر االلىى االلااننضضمماامم االلىى ااتتففااقق ييككوونن االلغغررضض ممنن ااررتتككاابب ججررييممةة ممنن االلججرراائئمم االلممننصصووصص 
ععللييههاا ففىى االلمموواادد 87 وو 89 وو 90 وو 90 ممككرررر وو 91 وو 92 وو 93 وو 94 ممنن ههذذاا االلققااننوونن ييععااققبب ببااللححببسس ااذذاا للمم 
 تتققببلل ددععووتتهه .
ججوودد ممششررووعع للااررتتككاابب ججررييممةة ممنن االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا  ييععااققبب ببااللححببسس ككلل ممنن ععللمم ببوو–ممااددةة 98 
ففىى االلمموواادد 87 وو 89 وو 90 وو 90 ممككرررر وو 91 وو 92 وو 93 وو 94 ممنن ههذذاا االلققااننوونن ووللمم ييببللغغةة االلىى االلسسللططااتت 
 االلممخختتصصةة .
 ووللاا ييججررىى ححككمم ههذذهه االلممااددةة ععللىى ززووجج ااىى ششخخصص للهه ييدد ففىى ذذللكك االلممششررووعع ووللاا ععللىى ااصصووللةة ووففررووععةة .
  –ممااددةة 98 ) أأ ( :
ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ممددةة للاا تتززييدد ععللىى ععششرر سسننسسنن ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن مماائئةة ججننييهه ووللاا ييععااققبب 
تتججااووزز االلفف ججننييهه ككلل ممنن أأننششأأ ااوو ااسسسس ااوو ننظظمم وواادداارر ججممععييااتت ااوو ههييئئااتت ااوو ممننظظممااتت تتررممىى ععللىى ططببققةة 
ااججتتممااععييةة ااوو االلىى ققللبب ننظظمم االلددووللةة االلااسسااسسييةة االلااججتتممااععييةة ااوو االلىى سسييططررةة ططببققةة ااججتتممااععييةة ععللىى غغييررههاا 
نن االلططببققااتت ، ااوو االلىى االلققضضااء ععللىى االلننظظمم االلااققتتصصااددييةة ااوو االلىى ههددمم ااةة ننظظاامم ممنن االلننظظمم االلااسسااسسييةة للللههييئئةة مم
االلااججتتممااععييةة ، ااوو االلىى تتححببييذذ ششئئ مممماا تتققددمم ااوو االلتتررووييجج للهه ممتتىى ككاانن ااسستتععمماالل االلققووةة ااوو االلااررههاابب ااوو ااييةة 
 ووسسييللةة ااخخررىى غغييرر ممششررووععهه ممللححووظظااً ففىى ذذللكك .
ييمم ففىى ممصصرر وومملل ممصصررىى ووللوو ككاانن ممققييمماا ففىى االلخخااررجج ااذذاا ووييععااققبب ببننففسس االلععققووببااتت ، ككلل ااججننببىى ييقق
أأننششأأ ااوو ااسسسس ااوو ننظظمم ااوو اادداارر ففررععااً ففىى االلخخااررجج للااححددىى االلججممععييااتت ااوو االلههييئئااتت ااوو االلممننظظممااتت االلممذذككووررةة ، 
ووككذذللكك ككلل ممنن أأننششأأ ااوو ااسسسس ااوو ننظظمم ااوو اادداارر ففىى ممصصرر ففررععاا للممثثلل ااححددىى ههذذهه االلججممععييااتت ااوو االلههييئئااتت ااوو 
 ااررجج .االلممننظظممااتت ووللوو ككاانن ممققررههاا ففىى االلخخ
ووييععااققبب ببااللسسججنن ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسيينن ججننييههااً ووللاا تتززييدد ععللىى مماائئتتىى ججننييهه ككلل ممنن ااننضضمم االلىى 
ااححددىى االلججممععييااتت ااوو االلههييئئااتت ااوو االلممننظظممااتت ااوو االلففررووعع االلممذذككووررةة ففىى االلففققررتتيينن االلسسااببققتتيينن ااوو ااششتترركك 
 ففييههاا ببااييةة صصووررةة .
للووااسسططةة ببااللججممععييااتت ااوو ووييععااققبب ببااللسسججنن ممددةة للاا تتززييدد ععللىى خخممسس سسننيينن ككلل ممنن ااتتصصلل ببااللذذااتت ااوو بباا
االلههييئئااتت ااوو االلممننظظممااتت ااوو االلففررووعع االلممتتققددمم ذذككررههاا للااغغررااضض غغييرر ممششررووععةة ااوو ششججعع غغييررهه ععللىى ذذللكك ااوو سسههللهه 
 للهه .
  -ممااددةة 98 ) أأ ( ممككرررر :
ييععااققبب ببااللسسججنن ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن مماائئةة ججننييةة ووللاا تتججااووزز االلفف ججننييةة ككلل ممنن أأننششأأ ااوو ننظظمم ااوو دداارر ججممييععةة 
ككوونن االلغغررضض ممننههاا االلددععووةة ببااييةة ووسسييللةة االلىى ممننااههضضةة االلممببااددئئ االلااسسااسسييةة االلتتىى ااوو ههييئئةة ااوو ممننظظممةة ااوو ججممااععةة يي
ييققوومم ععللييههاا ننظظاامم االلححككمم االلااششتتررااككىى ففىى االلددووللةة ، ااوو االلححضض ععللىى ككررااههييتتههاا ااوو االلااززددررااء ببههاا ااوو االلددععووةة 
ضضدد تتححااللفف ققووىى االلششععبب االلععااممللةة ، ااوو االلتتححررييضض ععللىى ممققااووممةة االلسسللططااتت االلععااممةة ااوو تتررووييجج ااوو تتححببييذذ 
 ششئئ ممنن ذذللكك .
وونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ووغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسمماائئةة ججننييهه ووللاا تتججااووزز االلففىى ججننييهه ، ووتتكك
 ااذذاا ككاانن ااسستتععمماالل االلققووةة ااوو االلععننفف ااوو االلااررههاابب ممللححووظظااً ففىى ذذللكك .
ووييععااققبب ببااللسسججنن ممددةة للاا تتززييدد ععللىى خخممسس سسننووااتت ووغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسيينن ججننييههااً ووللاا تتججااووزز 
ىى ههذذهه االلججممععييااتت ااوو االلههييئئااتت ااوو االلممننظظممااتت ااوو االلججممااععااتت ممعع ععللممةة خخممسسمماائئةة ججننييهه ككلل ممنن ااننضضمم االلىى ااححدد
 ببااللغغررضض االلذذىى تتددععوو االلييهه ااوو ااششتترركك ففييههاا ببااييةة صصووررةة .
ووييععااققبب ببااللععققووببةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلففققررةة االلسسااببققةة ككلل ممنن ررووجج ببااييةة ططررييققةة للممننااههضضةة 
ععللىى ككررااههييةة ههذذهه االلممببااددئئ االلااسسااسسييةة االلتتىى ييققوومم ععللييههاا ننظظاامم االلححككمم االلااششتتررااككىى ففىى االلددووللةة ، ااوو ححررضض 
االلممببااددئئ ااوو االلااززددررااء ببههاا ، ااوو ححببذذ االلددععووةة ضضدد تتححااللفف ققووىى االلششععبب االلععااممللةة ، ااوو ححررضض ععللىى ممققااووممةة 
االلسسللططااتت االلععااممةة ، ووككذذللكك ككلل ممنن ججاازز ببااللذذااتت ااوو ببااللووااسسططةة ااوو ااححررزز ممححررررااتت ااوو ممططببووععااتت تتتتضضممنن 
ععللييههاا ، ووككلل ممنن ححاازز ااوو تتررووييججااً ااوو تتححببييذذااً للششئئ مممماا تتققددمم ااذذاا ككااننتت ممععددةة للللتتووززييعع ااوو للااططللااعع االلغغييرر 
ااححررزز ااييةة ووسسييللةة ممنن ووسساائئلل االلططببعع ااوو االلتتسسججييلل ااوو االلععللااننييةة ممخخصصصصةة ووللوو ببصصففةة ووققتتييةة للططببعع ااوو 
 تتسسججييلل ااوو ااذذااععةة ششئئ مممماا ذذككرر .
 -ممااددةة 98 )بب( :
ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتتتججااووزز خخممسس سسننووااتت ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسيينن ججننييههااً ووللاا تتززييدد ععللىى 
ججممههووررييةة االلممصصررييةة ببااييةة ططررييققةة ممنن االلططررقق للتتغغييييرر ممببااددئئ االلددسستتوورر خخممسسمماائئةة ججننييهه ككلل ممنن ررووجج ففىى االل
االلااسسااسسييةة ااوو االلننظظمم االلااسسااسسييةة للللههييئئةة االلااججتتممااععييةة ااوو للتتسسووييدد ططببققةة ااججتتممااععييةة ععللىى غغييررههاا ممنن 



االلططببققااتت ااوو للللققضضااء ععللىى ططببققةة ااججتتممااععييةة ااوو للققللبب ننظظمم االلددووللةة االلااسسااسسييةة االلااججتتممااععييةة ااوو 
سسااسسييةة للللههييئئةة االلااججتتممااععييةة ممتتىى ككاانن ااسستتععمماالل االلققووةة ااوو االلااققتتصصااددييةة ااوو للههددمم ااىى ننظظاامم ممنن االلننظظمم االلاا
 االلااررههاابب ااوو ااييةة ووسسييللةة ااخخررىى غغييرر ممششررووععةة ممللححووظظاا ففىى ذذللكك .
 ووييععااققبب ببننففسس االلععققووببااتت ككلل ممنن ححببذذ ببااييةة ططررييققةة ممنن االلططررقق االلااففععاالل االلممذذككووررةة .
 -ممااددةة 98 )بب( ممككرررر :
ننييههااً ووللاا تتججااووزز ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى خخممسس سسننووااتت ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسيينن جج
خخممسسمماائئةة ججننييةة ككلل ممنن ححاازز ببااللذذااتت ااوو ببااللووااسسططةة ااوو ااححررزز ممححررررااتت ااوو ممططببووععااتت تتتتضضممنن تتححببييذذااً ااوو 
تتررووييججااً للششئئ مممماا ننصص ععللييهه ففىى االلممااددتتيينن 98 )بب( وو 174 ااذذاا ككااننتت ممععددةة للللتتووززييعع ااوو للااططللااعع االلغغييرر 
ممخخصصصصةة ووللوو ببصصففةة ععللييههاا ، ووككلل ممنن ححاازز ببااييةة ووسسييللةة ممنن ووسساائئلل االلططببعع ااوو االلتتسسججييلل ااوو االلععللااننييةة 
ووققتتييةة للططببعع ااوو تتسسججييلل ااوو ااذذااععةة ننددااءااتت ااوو ااننااششييدد ااوو ددععااييةة خخااصصةة ببممذذههبب ااوو ججممععييةة ااوو ههييئئةة ااوو ممننظظممةة 
 تتررممىى االلىى غغررضض ممنن االلااغغررااضض االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددتتيينن االلممذذككووررتتيينن .
 -ممااددةة 98 )ججـ( :
االلححككووممةة ججممععييااتت ااوو ككلل ممنن ااننششاا ااوو ااسسسس ااوو ننظظمم ااوو اادداارر ففىى االلججممههووررييةة االلممصصررييةة ممنن غغييرر تتررخخييصص ممنن 
ههييئئااتت ااوو ااننظظممةة ممنن ااىى ننووعع ككاانن ذذااتت صصففةة ددووللييةة ااوو ففررووععاا للههاا ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سستتةة 
 ااششههرر ااوو ببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييهه .
 ووييضضااععفف االلححدد االلااققصصىى للللععققووببةة ااذذاا ككاانن االلتتررخخييصص ببننااء ععللىى ببييااننااتت ككااذذببةة .
وو ببغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى ثثللااثثمماائئةة ججننييهه ككلل ممنن ووييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى ثثللااثثةة ااششههرر اا
ااننضضمم االلىى االلججممععييااتت ااوو االلههييئئااتت ااوو االلااننظظممةة االلممذذككووررةة ووككذذللكك ككلل ممصصررىى ممققييمم ففىى االلججممههووررييةة 
االلممصصررييةة ااننضضمم ااوو ااششتترركك ببااييةة صصووررةة ممنن غغييرر تتررخخييصص ممنن االلححككووممةة االلىى تتششككييللااتت مممماا ذذككرر ييككوونن 
 ممققررههاا ففىى االلخخااررجج .
 -ممااددةة 98 ) دد ( :
اا تتززييدد ععلل خخممسس سسننووااتت ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن مماائئةة ججننييهه ووللاا تتججااووزز االلفف ججننييهه ييععااققبب ببااللسسججنن ممددةة لل
ككلل ممنن تتسسللمم ااوو ققببلل ممببااششررةة ااوو ببااللووااسسططةة ببااييةة ططررييققةة ااممووااللااً ااوو ممننااففعع ممنن ااىى ننووعع ككااننتت ممنن ششخخصص ااوو 
ههييئئةة ففىى خخااررجج االلججممههووررييةة ااوو ففىى ددااخخللههاا ممتتىى ككاانن ذذللكك ففىى سسببييلل ااررتتككاابب ججررييممةة ممنن االلججرراائئمم 
 مموواادد 98 )أأ( وو 98 )أأ( ممككرررر وو 98 )بب( وو 98 )ججـ( وو 174 ممنن ههذذاا االلققااننوونن .االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االل
ووييععااققبب ببااللععققووببااتت ذذااتتههاا ككلل ممنن ششججعع ببططررييقق االلممسسااععددةة االلممااللييةة ااوو االلممااددييةة ععللىى ااررتتككاابب ججررييممةة ممنن 
االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلمموواادد االلممششاارر االلييههاا ففىى االلففققررةة االلسسااببققةة ددوونن اانن ييككوونن ققااصصددااً 
 ااررتتككااببههاا .االلااششتتررااكك ممببااششررةة ففىى 
 -ممااددةة 98 )ههـ( :
تتققضضىى االلممححككممةة ففىى االلااححوواالل االلممببييننةة ففىى االلمموواادد 98 )أأ( وو 98 )أأ( ممككرررر وو 98 )ججـ( ببححلل االلججممععييااتت ااوو 
االلههييئئااتت ااوو االلممننظظممااتت ااوو االلججممااععااتت ااوو االلففررووعع االلممذذككووررةة ووااغغللااقق ااممككننتتههاا ، ووممصصااددررةة االلاامموواالل ووااللااممتتععةة 
ااررتتككاابب االلججررييممةة ااوو ااععدد للااسستتععممااللهه ففييههاا ااوو ييككوونن ووااللااددووااتت ووااللااووررااقق ووغغييررههاا مممماا ييككوونن ققدد ااسستتععمملل ففىى 
ممووججووددااً ففىى االلااممككننةة االلممخخصصصصةة للااججتتممااعع ااععضضااء ههذذهه االلججممععييااتت ااوو االلههييئئااتت ااوو االلممننظظممااتت ااوو االلججممااععااتت ااوو 
االلففررووعع ككمماا تتققضضىى ببممصصااددررةة ككلل مماالل ييككوونن ممتتححصصللاا ممنن االلججررييممةة ااوو ييككوونن ففىى االلظظااههرر ددااخخللااً ضضممنن 
ئئنن تتؤؤددىى االلىى اانن ههذذاا االلمماالل ههوو ففىى االلووااققعع مموورردد ممخخصصصص للللصصررفف ااممللااكك االلممححككوومم ععللييهه ااذذاا ككااننتت ههننااكك ققرراا
 ممننهه ععللىى االلججممععييااتت ااوو االلههييئئااتت ااوو االلممننظظممااتت ااوو االلججممااععااتت ااوو االلففررووعع االلممذذككووررةة .
 -ممااددةة 98 ) وو ( :
ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتققلل ععنن سستتةة ااششههرر ووللاا تتججااووزز خخممسس سسننووااتت ااوو ببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسمماائئةة 
نن ااسستتغغلل االلدديينن ففىى االلتتررووييجج ااوو االلتتححببييذذ ببااللققوولل ااوو ببااللككتتااببةة ااوو ججننييهه ووللاا تتججااووزز االلفف ججننييةة ككلل مم
ببااييةة ووسسييللةة ااخخررىى للااففككاارر ممتتططررففةة ببققصصدد ااثثااررةة االلففتتننةة ااوو تتححققييرر ااوو ااززددررااء ااححدد االلاادديياانن االلسسممااووييةة 
 ااوو االلططوواائئفف االلممننتتممييةة االلييههاا ااوو االلااضضرراارر ببااللووححددةة االلووططننييةة ااوو االلسسللاامم االلااججتتممااععىى .
 -ممااددةة 99 :
ممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة ككلل ممنن للججأأ االلىى االلععننفف ااوو االلتتههددييدد ااوو ااييةة ووسسييللةة ااخخررىى ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االل
غغييرر ممششررووععةة للححمملل ررئئييسس االلججممههووررييةة ععللىى ااددااء ععمملل ممنن خخصصاائئصصةة ققااننووننااً ااوو ععللىى االلااممتتننااعع ععننهه 
ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااوو االلسسججنن ااذذاا ووققعع االلففععلل ععللىى ووززييررااً ااوو ععلل نناائئبب ووززييرر ااوو 
  االلششععبب .ععللىى ااححدد ااععضضااء ممججللسس
 -ممااددةة 100 :
للاا ييححككمم ببععققووببةة مماا ببسسبببب ااررتتككاابب االلففتتننةة ععللىى ككلل ممنن ككاانن ففىى ززممررةة االلععصصااببااتت االلممننصصووصص 
ععللييههاا ففىى ااححككاامم ههذذاا االلبباابب ووللمم ييككنن للهه ففييههاا ررئئااسسةة ووللاا ووظظييففةة ووااننففصصلل ععننههاا ععنندد ااوو تتننببييهه ععللييهه 
ييددااً ععنن ااممااككنن ممنن االلسسللططااتت االلممددننييةة ااوو االلععسسككررييةة ااوو ببععدد االلتتننببييةة ااذذاا للمم ييككنن ققببضض ععللييهه االلاا ببعع



االلااججتتممااعع االلثثووررىى ببللاا ممققااووممةة ووللمم ييككنن ححااممللااً سسللااححااً ، ففففىى ههااتتيينن االلححااللتتيينن للاا ييععااققبب االلاا ععمماا 
 ييككوونن ققدد ااررتتككببةة ششخخصصييااً ممنن االلججننااييااتت االلخخااصصةة .
 -ممااددةة 101 :
ييععففىى ممنن االلععققووببااتت االلممققررررةة للللببغغااةة ككلل ممنن ببااددرر ممننههمم ببااخخبباارر االلححككووممةة ععممنن ااججررىى ذذللكك االلااغغتتصصاابب ااوو 
ررككةة ففييهه ققببلل ححصصوولل االلججننااييةة االلممققصصوودد ففععللههاا ووققببلل ببححثث ووتتففتتييشش االلححككووممةة ععنن ااغغررىى ععللييهه ششاا
ههؤؤللااء االلببغغااةة ، ووككذذللكك ييععففىى ممنن تتللكك االلععققووببااتت ككلل ممنن ددلل االلححككووممةة ععللىى االلووسساائئلل االلممووصصللةة للللققببضض 
 ععللييههمم ببععدد ببددئئههاا ففىى االلببححثث ووااللتتففتتييشش .
 -ممااددةة 102 :
 للاا تتززييدد ععللىى سسننةة ااوو ببغغررااممةة للاا ككلل ممنن ججههرر ببااللصصييااحح ااوو االلغغننااء للااثثااررةة االلففتتنن ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة
 تتززييدد ععللىى مماائئتتىى ججننييهه .
 -ممااددةة 102 ممككرررر :
ييععااققبب ببااللححببسس ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسيينن ججننييههااً ووللاا تتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه ككلل ممنن ااذذااعع ععممددااً ااخخببااررااً 
ااوو ببييااننااتت ااوو ااسسااععااتت ككااذذببةة ااوو ممغغررضضةة ااوو ببثث ددععااييااتت ممثثييررةة ااذذاا ككاانن ممنن ششاانن ذذللكك تتككددييرر االلااممنن االلععاامم ااوو 
 ااء االلررععبب ببيينن االلننااسس ااوو االلححااقق االلضضرررر ببااللممصصللححةة االلععااممةة .االلقق
ووتتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن ووغغررااممةة للاا تتققلل ععنن مماائئةة ججننييهه ووللاا تتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييهه ااذذاا ووققععتت االلججررييممةة 
 ففىى ززممنن االلححرربب .
ووييععااققبب ببااللععققووببااتت االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلففققررةة االلااووللىى ككاا ممنن ححاازز ببااللذذااتت ااوو ببااللووااسسططةة ااوو ااححررزز 
 تتتتضضممنن ششييئئااً مممماا ننصص ععللييهه ففىى االلففققررةة االلممذذككووررةة ااذذاا ككااننتت ممععددةة للللتتووززييعع ااوو ممححررررااتت ااوو ممططببووععااتت
للااططللااعع االلغغييرر ععللييههاا ، ووككلل ممنن ححاازز ااوو ااححررزز ااييةة ووسسييللةة ممنن ووسساائئلل االلططبب ااوو االلتتسسججييلل ااوو االلععللااننييةة 
 ممخخصصصصةة ووللوو ببصصففةة ووققتتييةة للططببعع ااوو تتسسججييلل ااوو ااذذااععةة ششئئ مممماا ذذككرر .

 االلبباابب االلثثااننىى ممككررررااً
 االلممففررققععااتت

 -: (ممااددةة 102 ) أأ 
ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة ككلل ممنن ااححررزز ممففررققععااتت ااوو ححااززههاا ااوو صصننععههاا ااوو ااسستتووررددههاا 
 ققببلل االلححصصوولل ععللىى تتررخخييصص ببذذللكك .
ووييععتتببرر ففىى ححككمم االلممففررققععااتت ككلل ممااددةة تتددخخلل ففىى تتررككييببههاا ووييصصددرر ببتتححددييددههاا ققرراارر ممنن ووززييرر 
 ععههاا ااوو للااننففججااررههاا .االلددااخخللييةة ووككذذللكك االلااججههززةة ووااللااللااتت ووااللااددووااتت االلتتىى تتسستتخخددمم ففىى صصنن
 -ممااددةة 102 )بب( :
ييععااققبب ببااللااععدداامم ككلل ممنن ااسستتععمملل ممففررققععااتت ببننييةة ااررتتككاابب االلججررييممةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 87 ااوو 
ببغغررضض ااررتتككاابب ققتتلل سسييااسسىى ااوو تتخخررييبب االلممببااننىى ووااللممننششااتت االلممععددةة للللممصصااللحح االلععااممةة ااوو للللممؤؤسسسسااتت 
 ااننىى ااوو االلااممااككنن االلممععددةة للااررتتيياادد االلججممههوورر .ذذااتت االلننففعع االلععاامم ااوو للللااججتتممااععااتت االلععااممةة ااوو غغييررههاا ممنن االلممبب
 -ممااددةة 102 )ججـ( :
ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلممؤؤببددةة ككلل ممنن ااسستتععمملل ااوو ششررعع ففىى ااسستتععمماالل االلممففررققععااتت ااسستتععممااللااً ممنن ششااننهه 
 تتععررييضض ححييااةة االلننااسس
 للللخخططرر .
 ففااذذاا ااححددثث االلااننففججاارر ممووتت ششخخصص ااوو ااككثثرر ككاانن االلععققاابب االلااععدداامم .
  -ممااددةة 102 ) دد ( :
ششااققةة ممنن ااسستتععمملل ااوو ششررعع ففىى ااسستتععمماالل االلممففررققععااتت ااسستتععممااللااً ممنن ششااننهه ييععااققبب ببااللااششغغاالل االل
 تتععررييضض اامموواالل االلغغييرر للللخخططرر .
 ففااذذاا ااححددثث االلااننففججاارر ضضرررراا ببتتللكك االلاامموواالل ككاانن االلععققاابب االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة .
 -ممااددةة 102 )ههـ( :
االلييةة ااسسثثننااء ممنن ااححككاامم االلممااددةة 17 للاا ييججووزز ففىى تتططببييقق االلمموواادد االلسسااببققةة االلننززوولل ععنن االلععققووببةة االلتت
 ممببااششررةة للللععققووببةة االلممققررررةة
 للللججررييممةة .
 -ممااددةة 102 )وو( :
 ييععااققبب ببااللححببسس ععللىى ممخخااللففةة ششررووطط االلتتررخخييصص االلممششاارر االلييههاا ففىى االلممااددةة 102 ) أأ ( .

 
 االلبباابب االلثثااللثث
 االلررششووةة



 -ممااددةة 103 :
ككلل ممووظظفف ععممووممىى ططللبب للننففسسةة ااوو للغغييررةة ااوو ققببلل ااوو ااخخذذ ووععددااً ااوو ععططييةة للااددااء ااععمماالل ووظظييففتتةة ييععدد 
بب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن االلفف ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى مماا ااععططىى ممررتتششييااً ووييععااقق
 ااوو ووععدد ببهه .
 -ممااددةة 103 ممككرررر :
ييععتتببرر ممررتتششييااً ووييععااققبب ببننففسس االلععققووببةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة ككلل ممووظظفف ععممووممىى 
مم ااننهه ممنن اامماالل ططللبب للننففسسةة ااوو للغغييررةة ااوو ققببلل ااوو ااخخذذ ووععددااً ااوو ععططييةة للااددااء ععمملل ييععتتققدد خخططأأ ااوو ييززعع
 ووظظييففتتةة ااوو للللااممتتننااعع ععننهه .
 -ممااددةة 104 :
ككلل ممووظظفف ععممووممىى ططللبب للننففسسةة ااوو للغغييررةة ااوو ققببلل ااوو ااخخذذ ووععددااً ااوو ععططييةة للللااممتتننااعع ععنن ععمملل ممنن ااععمماالل 
ووظظييققتتةة ااوو للللااخخللاالل ببووااججببااتتههاا للوو للممككااففأأتتهه ععللىى مماا ووققعع ممنن ذذللكك ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة 
  103 ممنن ههذذاا االلققااننوونن .ووضضععفف االلغغررااممةة االلممذذككووررةة ففىى االلممااددةة
 -ممااددةة 104 ممككرررر :
ككلل ممووظظفف ععممووممىى ططللبب للننففسسةة ااوو للغغييررةة ااوو ققببلل ااوو ااخخذذ ووههددااً ااوو ععططييةة للااددااء ععمملل ممنن ااععمماالل ووظظييففتتةة ااوو 
ييععتتققدد خخططأأ ااوو ييززععمم ااننهه ممنن ااععمماالل ووظظييففتتةة ااوو للللااممتتننااعع ععننهه ااوو للللااخخللاالل ببووااججببااتت االلووظظييففةة ييععااققبب 
ثثثث االلسسااببققةة ححسسبب االلااححوواالل ححتتىى ووللوو ككاانن ييققصصدد ببععققووببةة االلررششووةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلمموواادد االل
 ععددمم االلققيياامم ببذذللكك االلععمملل ااوو ععددمم االلااممتتننااعع ععننهه ااوو ععددمم االلااخخللاالل ببووااججببااتت االلووظظييففةة .
 -ممااددةة 105 :
ككلل ممووظظفف ععممووممىى ققببلل ممنن ششخخصص ااددىى للعع ععممللااً ممنن ااععمماالل ووظظييففتتةة ااوو ااممتتننعع ععنن ااددااء ععمملل ممنن ااععممااللههاا ااوو ااخخلل 
االلععمملل ااوو االلااممتتننااعع ععننهه ااوو االلااخخللاالل ببووااججببااتت ووظظييففتتةة ببققصصدد ببووااججببااتتههاا ههددييةة ااوو ععططييةة ببععدد تتمماامم ذذللكك 
االلممككااففااةة ععللىى ذذللكك ووببغغييرر ااتتففااقق سسااببقق ييععااققبب ببااللسسججنن ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن مماائئةة ججننييةة ووللاا تتززييدد 
 ععنن خخممسسمماائئةة ججننييهه .
 -ممااددةة 105 ممككرررر :
تتههاا ككلل ممووظظفف ععممووممىى ققاامم ببععمملل ممنن ااععمماالل ووظظييففتتةة ااوو ااممتتننعع ععنن ععمملل ممنن ااععمماالل ووظظييففتتةة ااوو ااخخلل ببووااججبباا
ننتتييججةة للررججااء ااوو تتووصصييةة ااوو ووسسااططةة ييععااققبب ببااللسسججنن ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن مماائئتتىى ججننييهه ووللاا تتززييدد 
 ععللىى خخممسسمماائئةة ججننييةة .
 -ممااددةة 106 :
ككلل ممسستتخخددمم ططللبب للننففسسةة ااوو للغغييررةة ااوو ققببلل ااوو ااخخدد ووععددااً ااوو ععططييةة ببغغييرر ععللمم ممخخددووممةة ووررضضاائئةة للااددااء ععمملل 
ووييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى ممنن االلااععمماالل االلممككللفف ببههاا ااوو للللااممتتننااعع ععننهه ييصصببحح ممررتتششيياا 
سسننتتيينن ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن مماائئتتىى ججننييةة ووللاا تتززييدد ععللىى خخممسسمماائئةة ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن 
 االلععققووببتتيينن .
 -ممااددةة 106 ممككرررر :
ككلل ممنن ططللبب للننففسسةة ااوو للغغييررةة ااوو ققببلل ااوو ااخخدد ووععددااً ااوو ععططييةة للااسستتععمماالل ننففووذذ ححققييققىى ااوو ممززععوومم 
ممةة ععللىى ااععمماالل ااوو ااووااممرر ااوو ااححككاامم ااوو ققررااررااتت ااوو ننييااششيينن ااوو للللححصصوولل ااوو للممححااووللةة االلححصصوولل ممنن ااييةة سسللططةة ععاا
االلتتززاامم ااوو تتررخخييصص ااوو ااتتففااقق تتووررييدد ااوو ممققااووممللةة ااوو ععللىى ووظظييففةة ااوو خخددممةة ااوو ااييةة ههووييةة ممنن ااىى ننووعع ييععدد ففىى 
ححككمم االلممررتتششىى ووييععااققبب ببااللععققووببةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 104 ممنن ههذذاا االلققااننوونن اانن ككاانن ممووظظففااً 
اا تتققلل ععنن مماائئتتىى ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى خخممسسمماائئةة ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن ععممووممييااً ووببااللححببسس ووببغغررااممةة لل
 االلععققووببتتيينن ففققطط ففىى االلااححوواالل االلااخخررىى .
 ووييععتتببرر ففىى ححككمم االلسسللططةة االلععااممةة ككلل ججههةة خخااضضععةة للااششررااففههاا .
 -ممااددةة 106 ممككرررر ) أأ ( :
ةة ككلل ععضضوو ببممججللسس ااددااررةة ااححددىى االلششررككااتت االلممسسااععددةة ااوو ااححددىى االلججممععييااتت االلتتععااووننييةة ااوو االلننققااببااتت االلممننششأأ
ططببققااً للللققووااععدد االلممققررررةة ققااننووننااً ااوو ببااححددىى االلممؤؤسسسسااتت ااوو االلججممععييااتت االلممععتتببررةة ققااننووننااً ذذااتت ننففعع ععاامم ، 
ووككذذللكك ككلل ممددييرر ااوو ممسستتخخددمم ففىى ااححددااههاا ططللبب للننففسسةة ااوو للغغييررةة ااوو ققببلل ااوو ااخخذذ ووععددااً ااوو ععططييةة للااددااء ععمملل ااوو 
ففتتةة ااوو للللااخخللاالل للللااممتتننااعع ععنن ععمملل ممنن ااععمماالل ووظظييففتتهه ااوو ييععتتققدد خخططأأ ااوو ييززععمم ااننهه ممنن ااععمماالل ووظظيي
ببووااججببااتتههاا ييععدد ممررتتششييااً ووييععااققبب ببااللسسججنن ممددىى للاا تتززييدد ععللىى سسببعع سسننيينن ووغغررااممةة للاا تتققلل ععنن 
خخممسسمماائئةة ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى مماا ااععططىى ااوو ووععدد ببهه ووللوو ككاانن االلججااننىى ييققصصدد ععددمم االلققيياامم ببااللععمملل ااوو ععددمم 
 االلااممتتننااعع ععننهه ااوو ععددمم االلااخخللاالل ببووااججببااتت ووظظييففتتهه .
 ااذذاا ككاانن االلططللبب ااوو االلققببوولل ااوو االلااخخذذ للااححققاا للااددااء االلععمملل ااوو للللااممتتننااعع ووييععااققبب االلججااننىى ببااللععققووببااتت ذذااتتههاا
 ععننهه ااوو للللااخخللاالل ببووااججببااتت االلووظظييففةة ووككاانن ييققصصدد االلممككااففااةة ععللىى ذذللكك ووببغغييرر ااتتففااقق سسااببقق .



 -ممااددةة 107 :
ييككوونن ممنن ققببييلل االلووععدد ااوو االلععططييةة ككلل ففاائئددةة ييححصصلل ععللييههاا االلممررتتششىى ااوو االلششخخصص االلذذىى ععييننهه للذذللكك ااوو 
 يياا ككاانن ااسسممههاا ااوو ننووععههاا ووسسووااء ااككااننتت ههذذهه االلففاائئددةة ممااددييةة ااوو غغييرر ممااددييةة .ععللمم ببهه ووووااففقق ععللييهه اا
 -ممااددةة 107 ممككرررر :
ييععااققبب االلررااششىى ووااللووسسييطط ببااللععققووببةة االلممققررررةة للللممررتتششىى ووممعع ذذللكك ييععففىى االلررااششىى ااوو االلووسسييطط ممنن 
 االلععققووببةة ااذذاا ااخخببرر االلسسللططااتت ببااللججررييممةة ااوو ااععتتررفف ببههاا .
 -ممااددةة 108 :
ععلل ييععااققبب ععللييهه االلققااننوونن ببععققووببةة ااششدد ممنن االلععققووببةة االلممققررررةة ااذذاا ككاانن االلغغررضض ممنن االلررششووةة ااررتتككاابب فف
للللررششووةة ففييععااققبب االلررااششىى ووااللممررتتششىى ووااللووسسييطط ببااللععققووببةة االلممققررررةة للذذللكك االلففععلل ممعع االلغغررااممةة االلممققررررةة 
للللررششووةة ووييععففىى االلررااششىى ااوو االلووسسييطط ممنن االلععققووببةة ااذذاا ااخخببرر االلسسللططااتت ببااللججررييممةة ططببققااً للننصص االلففققررةة 
 . االلااخخييررةة ممنن االلممااددةة 48 ممنن ههذذاا االلققااننوونن
 -ممااددةة 108 ممككرررر :
ككلل ششخخصص ععيينن للااخخذذ االلععططييةة ااوو االلففاائئددةة ااوو ععللمم ببهه ووووااففقق ععللييهه االلممررتتششىى ااوو ااخخذذ ااوو ققببلل ششييئئااً ممنن 
ذذللكك ممعع ععممللةة ببسسببببةة ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتققلل ععنن سسننةة ووببغغررااممةة ممسسااووييةة للققييممةة مماا ااععططىى ااوو ووععدد ببهه 
 ووذذللكك ااذذاا للمم ييككنن ققدد تتووسسطط ففىى االلررششووةة .
  االلغغييتت-ممااددةة 109 :
 - ممككرررر :ممااددةة 109
ممنن ععررضض ررششووةة ووللمم تتققببلل ممننهه ييععااققبب ببااللسسججنن ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسمماائئةة ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى 
االلفف ججننييهه ووذذللكك ااذذاا ككاانن االلععررضض ححااصصللااً للممووظظفف ععاامم ففااذذاا ككاانن االلععررضض ححااصصللااً للغغييرر ممووظظفف ععاامم تتككوونن 
 االلععققووببةة االلححببسس للممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننتتيينن ااوو غغررااممةة للاا تتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه .
 -رررر ثثااننييااً :ممااددةة 109 ممكك
ممععدد ععددمم االلااخخللاالل ببااييةة ععققووببةة ااششدد ييققضضىى ببههاا ققااننوونن االلععققووببااتت ااوو ااىى ققااننوونن ااخخرر ييععااققبب ببااللححببسس 
ووببغغررااممةة للاا تتققلل نن مماائئتتىى ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى خخممسسمماائئةة ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ككلل ممنن 
 ععررضض ااووققببلل االلووسسااططةة ففىى ررششووةة ووللمم ييتتععدد ععممللةة االلععررضض ااوو االلققببوولل .
 ممووظظفف ععممووممىى ففببععااققبب االلججااننىى ببااللععققووببةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 104.ففااذذاا ووققعع ذذللكك ممنن 
ووااذذااككاانن ببققصصدد االلووسسااططةة للددىى ممووظظفف ععممووممىى ييععااققبب ببااللععققووببةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 105 ممككرررراا 
. 
 -ممااددةة 110 :
ييححككمم ففىى ججممييعع االلااححوواالل ببممصصااددررةة مماا ييددففععةة االلررااششىى ااوو االلووسسييطط ععللىى سسببييلل االلررششووةة ططببققاا للللمموواادد 
 االلسسااببققةة .
  -ااددةة 111 :مم
 ييععدد ففىى ححككمم االلممووظظففيينن ففىى تتططببييقق ننصصووصص ههذذاا االلففصصلل .
  االلممسستتخخددمميينن ففىى االلممصصااللحح االلتتااببععةة للللححككووممةة ااوو االلممووضضععااتت تتححتت ررققااببتتههاا .-1
  ااععضضااء االلممججااللسس االلننييااببييةة االلععااممةة ااوو االلممححللييةة سسووااء ااككااننوواا ممننتتخخببيينن ااوو ممععييننيينن .-2
 االلققضضاائئييوونن . االلممححككمموونن ااوو االلخخببررااء ووووككللااء االلننييااببةة ووااللممصصففوونن ووااللححررااسس -3
  االلغغىى .-4
  ككلل ششخخصص ممككللفف ببخخددممةة ععممووممييةة .-5
 ااععضضااء ممججااللسس ااددااررةة ووممددييرروو ووممسستتخخددمموو االلممؤؤسسسسااتت ووااللششررككااتت ووااللججممععييااتت ووااللممننظظممااتت ووااللممننششااتت ااذذاا -6
 ككااننتت االلددووللةة ااوو ااححددىى االلههييئئااتت االلععااممةة تتسسااههمم ففىى ممااللههاا ببننصصييبب مماا ببااييةة صصففةة ككااننتت .

 االلبباابب االلررااببعع
 ععللييةة ووااللغغددررااخختتللااسس االلمماالل االلععاامم ووااللععددوواانن 

 -ممااددةة 112 :
ككلل ممووظظفف ععاامم ااخختتللسس ااممووااللااً ااوو ااووررااققااً ااوو غغييررههاا ووججددتت ففىى ححييااززتتةة ببسسبببب ووظظييففتتةة ييععااققبب 
 ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة .
 ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ففىى االلااححوواالل االلااتتييةة :
االلوودداائئعع ااوو االلصصييااررففةة ) أأ ( ااذذاا ككاانن االلججااننىى ممنن ممااممووررىى االلتتححصصييلل ااوو االلممننددووببيينن للهه ااوو االلااممننااء ععللىى 
 ووسسللمم االلييةة االلمماالل ببههذذهه االلصصففةة .
)بب( ااذذاا ااررتتببططتت ججررييممةة االلااخختتللااسس ببججررييممةة تتززووييرر ااوو ااسستتععمماالل ممححرررر ممززوورر ااررتتببااططااً للاا ييققببلل 
 االلتتججززئئةة .



)ججـ( ااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة ففىى ززممنن ححرربب ووتتررتتبب ععللييههاا ااضضرراارر ببممررككزز االلببللاادد االلااققتتصصااددىى ااوو 
 ببممصصللححةة ققووممييةة للههاا .
 -ممااددةة 113 :
فف ععاامم ااسستتووللىى ببغغييرر ححقق ععللىى مماالل ااوو ااووررااقق ااوو غغييررههاا للااححددىى االلججههااتت االلممببييننةة ففىى االلممااددةة 119 ، ااوو ككلل ممووظظ
 سسههلل ذذللكك للغغييررةة ببااييةة ططررييققةة ككااننتت ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااوو االلسسججنن .
ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة ااذذاا ااررتتببططتت االلججررييممةة ببججررييممةة تتززووييرر ااوو 
وورر ااررتتببااططاا للاا ييققببلل االلتتججززئئةة ااوو ااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة ففىى ززممنن ححرربب ووتتررتتبب ااسستتععمماالل ممححرررر ممزز
 ععللييههاا ااضضرراارر ببممررككزز االلببللاادد االلااققتتصصااددىى ااوو ببممصصللححةة ققووممييةة للههاا .
ووتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ووااللغغررااممةة االلتتىى للاا تتززييدد ععللىى خخممسسمماائئةة ججننييهه ااوو ااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ااذذاا 
 ووققعع االلففععلل غغييرر ممصصححووبب ببننييةة االلتتممللييكك .
ققووببااتت االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلففققررااتت االلسسااببققةة ححسسبب االلااححوواالل ككلل ممووظظفف ععاامم ااسستتووللىى ووييععااققبب ببااللعع
ببغغييرر ححقق ععللىى مماالل خخااصص ااوو ااووررااقق ااوو غغييررههاا تتححتت ييدد ااححددىى االلججههااتت االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 119 ااوو 
 سسههلل ذذللكك للغغييررهه ببااةة ططررييققةة
 ككااننتت .
 -ممااددةة 113 ممككرررر :
ددييرر ااوو ععاامملل ببههاا ااخختتللسس ااممووااللااً ااوو ااووررااققااً ااوو ككلل ررئئييسس ااوو ععضضوو ممججللسس ااددااررةة ااححددىى ششررككااتت االلممسسااععممةة ااوو مم
غغييررههاا ووججددتت ففىى ححييااززتتهه ببسسبببب ووظظييففتتهه ااوو ااسستتووللىى ببغغييرر ححقق ععللييههاا ااوو سسههلل ذذللكك للغغييررهه ببااييةة 
 ططررييققةة ككااننتت ييععااققبب ببااللسسججنن ممددىى للاا تتززييدد ععللىى خخممسس سسننيينن .
ووتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننتتيينن ووااللغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى مماائئتتىى ججننييهه ااوو ااححددىى 
 ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ااذذاا ووققعع ففععلل االلااسستتييللااء غغييرر ممصصححووبب ببننييةة االلتتممللكك .
 -ممااددةة 114 :
ككلل ممووظظفف ععاامم للهه ششأأنن ففىى تتححصصييلل االلضضرراائئبب ااوو االلررسسوومم ااوو االلععوواائئدد ااوو االلغغررااممااتت ااوو ننححووههاا ، ططللبب ااوو ااخخذذ 
مماا للييسس ممسستتححققااً ااوو مماا ييززييدد ععللىى االلممسستتححقق ممعع ععللممةة ببذذللكك ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااوو 
 االلسسججنن .
 -ممااددةة 115 :
ككلل ممووظظفف ععاامم ححصصلل ااوو ححااوولل اانن ييححصصلل للننففسسةة ااوو ححصصلل ااوو ححااوولل اانن ييححصصلل للغغييررهه ، ببددوونن ححقق ععللىى 
 ررببحح ااوو ممننففععةة ممنن ععمملل ممنن ااععمماالل ووظظييففتتهه ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة .
 -ممااددةة 115 ممككرررر :
 االلججههااتت ككلل ممووظظفف ععاامم تتععددىى ععللىى ااررضض ززررااععييةة ااوو ااررضض ففضضااء ااوو ممبباانن ممممللووككةة للووققفف خخييررىى ااوو للااححددىى
االلممببييننةة ففىى االلممااددةة 119 ووذذللكك ببززررااععتتههاا ااوو غغررسسههاا ااوو ااققااممةة ااننششااءااتت ببههاا ااوو ششغغللههاا ااوو ااننتتففعع ببههاا ببااييةة 
صصووررةة ااوو سسههلل ذذللكك للغغييررهه ببااييةة ططررييققةة ييععااققبب ببااللسسججنن ممتتىى ككاانن ذذللكك االلععققاارر ييتتببعع االلججههةة االلتتىى 
ااوو االلممؤؤققتتةة ااذذاا ييععمملل ببههاا ااوو ججههةة ييتتصصلل ببههاا ببححككمم ععممللهه ، ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة 
 ااررتتببططتت االلججررييممةة ببججررييممةة تتززووييرر ااوو ااسستتععمماالل ممححرررر ممززوورر ااررتتببااططااً للاا ييققببلل
 االلتتججززئئةة .
ووييححككمم ععللىى االلججااننىى ففىى ججممييعع االلااححوواالل ببااللععززلل ممنن ووظظييففتتهه ااوو ززوواالل صصففتتهه ووييرردد االلععققاارر االلممغغتتصصبب 
غغررااممةة ببمماا ييككوونن ععللييهه ممنن ممبباانن ااوو غغررااسس ااوو ببررددهه ممعع ااززااللةة مماا ععللييةة ممتت تتللكك االلااششييااء ععللىى ننففققتتهه ووبب
 ممسسااووييةة للققييممةة مماا ععاادد ععللييهه ممنن ممننففععةة ععللىى االلاا تتققلل ععنن خخممسسمماائئةة ججننييهه .
 -ممااددةة 116 :
ككلل ممووظظفف ععاامم ككاانن ممسسئئووللااً ععنن تتووززييعع سسللععةة ااوو ععههدد االلييهه ببتتووززييععههاا ووففققااً للننظظاامم ممععيينن ففااخخلل ععممددااً 
 ببننظظاامم تتووززييععههاا ييععااققبب ببااللححببسس .
ااححتتييااججااتتهه ااوو ااذذاا ووققععتت ووتتككوونن االلععققووببةة ببااللسسججنن ااذذاا ككااننتت االلسسللععةة ممتتععللققةة ببققووتت االلششععبب ااوو 
 االلججررييممةة ففىى ززممنن ححرربب .
 -ممااددةة 116 ممككرررر :
ككلل ممووظظفف ععاامم ااضضرر ععممددااً بباامموواالل ااوو ممصصااللحح االلججههةة االلتتىى ييععمملل ببههاا ااوو ييتتصصلل ببههاا ببححككمم ععممللهه ااوو بباامموواالل 
 االلغغييرر ااوو ممصصااللححههمم االلممععههوودد ببههاا االلىى تتللكك االلججههةة ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة .
 للةة غغييرر ججسسييمم ججاازز االلححككمم ععللييهه ببااللسسججنن .ففااذذاا ككاانن االلضضرررر االلذذىى تتررتتبب ععللىى ففعع
 -ممااددةة 116 ممككرررر ) أأ ( :
ككلل ممووظظفف ععاامم تتسسبببب ببخخططئئةة ففىى االلححااقق ضضرررر ججسسييمم بباامموواالل ااوو ممصصااللحح االلججههةة االلتتىى ييععمملل ببههاا ااوو 
ييتتصصلل ببههاا ببححككمم ووظظييففتتةة ااوو بباامموواالل االلغغييرر ااوو ممصصااللححههمم االلممععههوودد ببههاا االلىى تتللكك االلججههةة بباانن ككاانن ذذللكك 



وو ععنن ااخخللاالل ببووااججببااتتههاا ااوو ععنن ااسسااءةة ااسستتععمماالل االلسسللططةة ، ييععااققبب ننااششئئاا ععنن ااههمماالل ففىى ااددااء ووظظييففتتهه اا
 ببااللححببسس ووببغغررااممةة للاا تتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييةة ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن .
ووتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ممددىى للاا تتققلل ععنن سسننةة ووللاا تتززييدد ععللىى سستت سسننووااتت ووغغررااممةة للاا تتججااووزز االلفف ججننييهه 
 وو ببممصصللححةة ققووممييةة للههاا .ااذذاا تتررتتبب ععللىى االلججررييممةة ااضضرراارر ببممررككزز االلببللاادد االلااققتتصصااددىى اا
 -ممااددةة 116 ممككرررر )بب( :
ككلل ممنن ااههمملل ففىى صصييااننةة ااوو ااسستتخخدداامم ااىى مماا ممنن االلاامموواالل االلععااممةة ممععههوودد ببهه االلييةة ااوو تتددخخلل صصييااننتتهه ااوو ااسستتخخددااممةة 
ففىى ااخختتصصااصصةة ووذذللكك ععللىى ننححوو ييععططلل االلااننتتففااعع ببهه ااوو ييععررضض سسللااممتتهه ااوو سسللااممةة االلااششخخااصص للللخخططرر 
 اا تتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييةة ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن .ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتججااووزز سسننةة ووببغغررااممةة لل
ووتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتققلل ععنن سسننةة ووللاا تتززييدد ععللىى سستت سسننووااتت ااذذاا تتررتتبب ععللىى ههذذاا االلااههمماالل 
 ووققووعع ححررييقق ااوو ححااددثث ااخخرر ننششااتت ععننهه ووففااةة ششخخصص ااوو ااككثثرر ااوو ااصصااببةة ااككثثرر ممنن ثثللااثثةة ااششخخااصص .
ننةة ببااللففققررةة االلسسااببققةة ففىى ززممنن ححرربب ععللىى ووسسييللةة ووتتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن ، ااذذاا ووققععتت االلججررييممةة االلممببيي
 ممنن ووسساائئلل االلااننتتااجج االلممخخصصصصةة للللممججههوودد االلححررببىى .
 -ممااددةة 116 ممككرررر )ججـ( :
ككلل ممنن ااخخلل ععممددااً ببتتننففييذذ ككلل ااوو ببععضض االلااللتتززااممااتت االلتتىى ييففررضضههاا ععللييهه ععققدد ااوو ننققلل ااوو تتووررييدد ااوو 
 ممعع ااححددىى ششررككااتت االلممسسااههممةة االلتتززاامم ااوو ااششغغاالل ععااممةة ااررتتببطط ببهه ممعع ااححددىى االلججااتت االلممببييننةة ففىى االلممااددةة 119 ااوو
 ووتتررتتبب ععللىى ذذللكك ضضرررر ججسسييمم ، ااوو ااذذاا ااررتتككبب ااىى غغشش ففىى تتننففييذذ ههذذاا االلععققدد ييععااققبب ببااللسسججنن .
ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة وو االلممؤؤققتتةة ااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة ففىى ززممنن ححرربب ووتتررتتبب 
 ععللييههاا ااضضرراارر ببممررككزز االلببللاادد ااققتتصصااددىى ااوو ببممصصللححةة ققووممييةة للههاا .
 وورردد ببضضااععةة ااوو مموواادد ممغغششووششةة ااوو ففااسسددةة تتننففييذذااً للااىى ممنن االلععققوودد سسااللففةة االلذذككرر ، ووللمم ووككلل ممننةةااسستتععمملل ااوو
ييثثببتت غغششةة للههاا ااوو ععممللةة ببغغششههاا ااوو ااففسسااددههاا ييععااققبب ببااللححببسس ووااللغغررااممةة االلتتىى للااتتججااووزز االلفف ججننييهه ااوو 
 ااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ووذذللكك ممااللمم ييثثببتت ااننهه للمم ييككنن ففىى ممققددووررةة االلععللمم ببااللغغشش ااوو االلففسساادد .
 ىى ببغغررااممةة تتسسااووىى ققييممةة االلضضرررر االلممتتررتتبب ععللىى االلججررييممةة .ووييححككمم ععللىى االلججاانن
ووييععااققبب ببااللععققووببااتت ييااللففةة االلذذككرر ععللىى ححسسبب االلااححوواالل ، االلممتتععااققددوونن ممنن االلببااططنن ووااللووككللااء ووااللووسسططااء 
 ااذذاا ككاانن االلااخخلل ببتتننففييذذ االلااللتتززاامم ااوو االلغغشش ررااججععااً االل ففععللههمم .
 -ممااددةة 117 :
ممببييننةة ففىى االلممااددةة 119 ، ااوو ااححتتججزز ببغغييرر ككلل ممووظظفف ععاامم ااسستتخخددممةة سسخخررةة ععممااللااً ففىى ععمملل للااححددىى االلججههااتت االل
 ممببرررر ااججووررههمم ككللههاا ااوو ببععضضههاا ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة .
 ووتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ااذذاا للمم ييككنن االلججااننىى ممووظظففاا ععااممااً .
 -ممااددةة 117 ممككرررر :
ككلل ممووظظفف ععاامم خخرربب ااوو ااتتللفف ااوو ووضضعع االلنناارر ععممددااً ففىى اامموواالل ثثااببتتةة ااوو ممننققووللةة ااوو ااووررااقق ااوو غغييررههاا للللججههةة 
للتتىى ييععمملل ببههاا ااوو ييتتصصلل ببههاا ببححككمم ععممللهه ، ااوو للللغغييرر ممتتىى ككاانن ممععههووددااً ببههاا االلىى تتللكك االلججههةة ييععااققبب اا
 ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة .
ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلممؤؤببددةة ااذذاا ااررتتككببتت ااححددىى ههذذهه االلججرراائئمم ببققصصدد تتسسههييلل ااررتتككاابب ججررييممةة ممنن 
 13 ممككرررر ااوو للااخخففااء ااددااتتههاا .االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى ففىى االلمموواادد 112 ، 113 ، 1
 ووييححككمم ععللىى االلججااننىى ففىى ججممييعع االلااححوواالل ببددففعع ققييممةة االلاامموواالل االلتتىى خخررببههاا ااوو ااتتللففههاا ااووااححررققههاا .
 -ممااددةة 118 :
ففضضللاا ععنن االلععققووببااتت االلممققررررةة ببااللججرراائئمم االلممذذككووررةة ففىى االلمموواادد 112 ، 113 ، ففققررةة ااووللىى ووثثااننييةة ووررااببععةة 
ممككرررر وو117 ففققررةة ااووللىى ييععززلل االلججااننىى ممنن ووظظييففتتةة وو 113 ممككرررر ففققررةة ااووللىى وو 114 وو 115 وو 116 وو 116 
ااوو تتززوولل ثثققتتهه ككمماا ييححككمم ععللييهه ففىى االلججرراائئمم االلممذذككووررةة ففىى االلمموواادد 112 وو 113 ققررةة ااووللىى ووثثااننييةة ووررااببععةة 
وو 113 ممككرررر ففققررةة ااووللىى وو 114 وو 115 ببااللرردد ووببغغررااممةة ممسسااووييةة للققييممةة مماا ااخختتللففةة ااوو ااسستتووللىى ععللييهه ااوو 
 تتققلل ععنن خخممسسمماائئةة ججننييهه .ححصصللهه ااووططللببةة ممنن مماالل ااوو ممننففععةة ععللىى االلاا 
 -ممااددةة 118 ممككرررر :
ممعع ععددمم االلااخخللاالل ببااححككاامم االلممااددةة االلسسااببققةة ييججووزز ففضضللااً ععنن االلععققووببااتت االلممققررررةة للللججرراائئمم االلممننصصووصص 
 ععللييههاا ففىى ههذذاا االلبباابباا االلححككمم ببككلل ااوو ببععضض االلتتددااببييرر االلااتتييةة :
  االلححررمماانن ممنن ممززااووللةة االلممههننةة ممددةة للاا تتززييدد ععللىى ثثللااثث سسننووااتت .-1
 االلااققتتصصااددىى االلذذىى ووققععتت االلججررييممةة ببممننااسسببتتهه ممددةة للاا تتززييدد ععللىى ثثللااثث سسننووااتت . ححظظرر ممززااووللةة االلننششااطط -2
  ووققفف االلممووظظفف ععنن ععممللةة ببغغييرر ممررتتبب ااوو ببممررتتبب ممخخففضض ببممددةة للاا تتززييدد ععنن 6 ااششههرر .-3
 االلععززلل ممددةة للاا تتققلل ععنن سسننهه ووللاا تتززييدد ععللىى ثثللااثث سسننووااتت تتببددأأ ممنن ننههااييةة تتننففييذذ االلععققووببةة ااوو -4
 ااننققضضاائئههاا للااىى سسبببب ااخخرر .
 للححككمم االلصصااددرر ببااللااددااننةة ببااللووسسييللةة االلممننااسسببةة ووععللىى ننففققةة االلممححككوومم ععللييهه . ننششرر ممننططووقق اا-5



 -ممااددةة 118 ممككرررر )أأ( :
ييججووزز للللممححككممةة ففىى االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى ههذذاا االلبباابب ووففققااً للمماا تتررااهه ممنن ظظررووفف االلججررييممةة 
ووممللااببسستتههاا ااذذاا ككاانن االلمماالل ممووضضووعع االلججررييممةة ااوو االلضضرررر االلننااججمم ععننههاا للاا تتججااووزز ققييممتتهه 500 ججننييهه اانن 
 ببععققووببةة االلححببسس ااوو ببووااححدد ااوو ااككثثرر ممنن االلتتددااببييرر – ببددللااً ممنن االلععققووببااتت االلممققررررةة  للههاا –ىى ففييههاا تتققضض
 االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة .
ووييججبب ععللىى االلممححككممةة اانن تتققضضىى ففضضللااً ععنن ذذللكك ببممصصااددررةة ووااللرردد اانن ككاانن للههمماا ممححلل ، ووببغغررااممةة ممسسااووييةة 
  تتححققييققةة ممنن ممننففععةة ااوو ررببحح .للققييممةة مماا تتمم ااخختتللااسسةة ااوو االلااسستتييللااء ععللييةة ممنن مماالل ااوو مماا تتمم
 -ممااددةة 118 ممككرررر )بب( :
ييععففىى ممنن االلععققووببااتت االلممققررررةة للللججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى ههذذاا االلبباابب ككللااً ممنن ببااددرر ممنن االلششررككااء 
ففىى االلججررييممةة ممنن غغييرر االلممححررضضيينن ععللىى ااررتتككااببههاا ببااببللااغغ االلسسللططااتت االلققضضاائئييةة ااوو االلااددااررييةة ببااللججررييممةة 
 ببععدد تتممااممههاا ووققببلل ااككتتششااففههاا .
 ممنن االلععققووببااتت االلممذذككووررةة ااذذاا ححصصلل االلااببللااغغ ببععدد ااككتتششاافف االلججررييممةة ووققببلل صصددوورر االلححككمم ووييججووزز االلااععففااء
 االلننههاائئىى ففييههاا .
ووللاا ييججووزز ااععففااء االلممببللغغ ممنن االلععققووببةة ببققااً للللففققررتتيينن االلسسااببققتتيينن ففىى االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا 
ييععففىى ففىى االلمموواادد 112 وو 113 وو 113 ممككرررر ااذذاا للمم ييؤؤدد االلااببللااغغ االلىى رردد االلمماالل ممووضضووعع االلججررييممةة ووييججووزز اانن 
ممنن االلععققاابب ككلل ممنن ااخخففىى ممااللااً ممتتححصصللاا ممنن ااححددىى االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى ههذذاا االلبباابب ااذذاا ااببللغغ ععننههاا 
 ووااددىى ذذللكك االلىى ااككتتششااففههاا وورردد ككلل ااوو ببععضض االلمماالل االلممتتححصصلل ععننههاا .
 -االلممااددةة 119 :
ييققصصدد ببااللاامموواالل االلععااممةة ففىى تتططببييقق ااححككاامم ههذذاا االلبباابب مماا ييككوونن ككللهه ااوو ببععضضهه ممممللووككااً للااححددىى االلججههااتت 
 -ااتتييةة ااوو خخااضضععااً للااششررااففههاا ااوو للااددااررتتههاا :االل
 ) أأ ( االلددووللةة ووووححددااتت االلااددااررةة االلممححللييةة .
 )بب( االلههييئئااتت االلععااممةة ووااللممؤؤسسسسااتت االلععااممةة ووححددااتت االلققططااعع االلععاامم .
 )ججـ( االلااتتححاادد االلااششتتررااككىى ووااللممؤؤسسسسااتت االلتتااببععةة للهه .
 )دد( االلننققااببااتت ووااللااتتححااددااتت .
 )ههـ( االلممؤؤسسسسااتت ووااللججممععييااتت االلخخااصصةة ذذااتت االلننففعع االلععاامم .
  وو ( االلججممييععااتت االلتتععااووننييةة .)
) زز ( االلششررككااتت ووااللججممععييااتت ووااللووححددااتت االلااققتتصصااددييةة ووااللممننششااتت االلتتىى تتسسااههمم ففييههاا ااححددىى االلججههااتت 
 االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلففققررااتت االلسسااببققةة .
 ) حح ( ااىى ججههةة ااخخررىى ييننصص االلققااننوونن ععللىى ااععتتبباارر ااممووااللههاا ممنن االلاامموواالل االلععااممةة .
 -ممااددةة 119 ممككرررر :
 -اا االلبباابب :ييققصصدد ببااللممووظظفف االلععاامم ففىى ححككمم ههذذ
 ) أأ ( االلققاائئمموونن ببااععببااء االلسسللططةة االلععااممةة ووااللععااممللوونن ةةففىى االلددووللةة ووووححددااتت االلااددااررةة االلممححللييةة .
)بب( ررؤؤووسسااء ووااععضضااء االلممججااللسس ووااللووححددااتت وو االلتتننظظييممااتت االلششععببييةة ووغغييررههمم  ممممنن للههمم صصففةة ننييااببييةة ععااممةة 
 سسووااء ككااننوواا ممننتتخخببيينن ااوو ممععييننيينن .
 )ججـ( ااففرراادد االلققووااتت االلممسسللححةة .
 ااححددىى االلسسللططااتت االلععااممةة ففىى االلققيياامم ببععمملل ممععيينن ووذذللكك ففىى ححددوودد االلععمملل االلممففووضض ) دد ( ككلل ممنن ففووضضتتهه
 ففييهه .
)ههـ( ررؤؤسسااء ووااععضضااء ممججاالل االلااددااررةة ووااللممددييرروونن ووسساائئرر االلععاامملليينن ففىى االلججههااتت االلتتىى ااععتتببررتت ااممووااللههاا ااممووااللااً 
 ععااممةة ططببققااً للللممااددةة االلسسااببققةة .
 صصااددرر االلييهه ببممققتتضضىى ) وو ( ككلل ممنن ييققوومم ببااددااء ععمملل ييتتصصلل ببااللخخددممةة االلععااممةة ببننااء ععللىى تتككللييفف
االلققووااننيييينن ااوو ممنن ممووظظفف ععاامم ببححككمم االلففققررااتت االلسسااببققةة ممتتىى ككاانن ييممللكك ههذذاا االلتتككللييفف ببممققتتضضىى 
 االلققووااننيييينن ااوو االلننظظمم االلممققررررةة ووذذللكك ببااللننسسببةة للللععمملل االلذذىى ييتتمم االلتتككللييفف ببهه .
 ووييسستتووىى اانن تتككوونن االلووظظييففةة ااوو االلخخددممةة دداائئممةة ااوو ممؤؤققتتةة ببااججرر ااوو ببغغييرر ااججرر ططووااععييةة ااوو ججببررااً .
ااننتتههااء االلخخددممةة ااوو ززوواالل االلصصففةة ددوونن تتططببييقق ااححككاامم ههذذاا االلبباابب ممتتىى ووققعع االلععمملل ااثثننااء االلخخددممةة ااوو ووللاا ييححوولل 
 تتووااففرر االلصصففةة .

 االلبباابب االلخخااممسس
 تتججااووزز االلممووظظففوونن ححددوودد ووظظاائئففههمم ووتتققصصييررههمم

  ففىى ااددااء االلووااججببااتت االلممتتععللققةة ببههاا



 -ممااددةة 120 :
ططررييقق االلااممرر ااوو االلططللبب ككلل ممووظظفف تتووسسطط للددىى ققااضض ااوو ممححككممةة للصصااللحح ااححدد االلخخصصوومم ااوو ااضضرراارر ببهه سسووااء بب
ااوو االلررججااء ااوو االلتتووصصييةة ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سستتةة ااششههرر ااوو ببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز خخممسسمماائئةة 
 ججننييهه .
 -ممااددةة 121 :
ككلل ققااضض ااممتتننعع ععنن االلححككمم ااوو صصددرر ممننهه ححككمم ثثببتت اانن غغييرر ححقق ووككاانن ذذللكك ببننااء ععللىى سسبببب ممنن االلااسسبباابب 
 صصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 105 ممككرررر ووببااللععززلل .االلممذذككووررةة ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة ييععااققبب ببااللععققووببةة االلممنن
 -ممااددةة 122 :
ااذذاا ااممتتننعع ااححدد االلققضضااةة ففىى غغييرر االلااححوواالل االلممذذككووررةة ععنن االلححككمم ييععااققبب ببااللععززلل ووببغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى 
 مماائئتتىى ججننييهه .
ووييععدد ممممتتننععاا ععنن االلححككمم ككلل ققااضض ااببىى ااوو تتووققفف ععنن ااصصدداارر ححككمم ببععدد تتققددييمم ططللبب االلييهه ففىىققااننوونن 
هه وو االلتتججااررييهه ووللوو ااححتتجج ببععددمم ووججوودد ننصص ففىى االلققااننوونن ااوو بباانن االلننصص غغييرر االلممررااففععااتت ففىىااللمموواادد االلممددننيي
 صصررييحح ااوو ببااىى ووججهه ااخخرر,
 -ممااددهه 123:
ييععااققبب ببااللححببسس ووااللععززلل ككلل ممووظظفف ععممووممىى ااسستتععمملل سسللططهه ووظظييففتتهه ففىى ووققفف تتننففييذذ االلااووااممرر 
االلصصااددررهه ممنن االلححككووممهه ااوو ااااححككاامم االلققووااننيينن وو االلللوواائئحح ااوو تتااخخييرر تتححصصييلل االلاامموواالل ووااللررسسوومم ااوو ووققفف 
 ففييذذ ححككمم ااووااممرر صصااددرر ممنن االلممححككممهه ااوو ممنن ااببهه ججهههه ممخختتصصهه,تتنن
ككذذللكك ييععااققبب ببااللححببسس ووااللععززلل ككلل ممووظظفف ععممووممىى ااممتتننعع ععممدداا ععنن تتننففييذذ ححككمم ااوو ااممرر مممماا ذذككرر ببععدد ممضضىى 
 ثثممااننييهه اايياامم ممنن ااننذذااررهه ععللىى ييدد ممححضضرر ااذذاا ككاانن تتننففييذذ االلححككمم ااوو االلااممرر ددااخخللاا ففىى ااخختتصصااصص االلممووظظفف,
 -ممااددهه 124 :
ااققلل ممنن االلووظظففيينن ااوو االلممسسخخددمميينن االلععمموومميينن ععممللههمم ووللوو ففىى صصووررهه االلااسستتققااللهه ااوو ااذذاا تترركك ثثللااثثهه ععللىى االل
ااممتتننععوواا ععممدداا ععنن تتااددببهه ووااججبب ممنن ووااججببااتت ووظظييففتتههمم ممتتففققيينن ععللىى ذذللكك ااووممببتتغغيينن ممننهه تتححققييقق غغررضض 
ممششتترركك ععووققبب ككلل ممننههمم ببااللححببسس ممددهه للاا تتققلل ععنن ثثللااثثهه ااششههرر ووللاا تتججااووزز سسننهه ووببغغررااممهه للاا تتززببدد ععللىى 
 مماائئهه ججننييهه,
ححدد االلااققصصىى للههذذهه االلققووببهه ااذذاا ككاانن االلتتللرركك ااوو االلااممتتننااعع ممنن ششااننهه اانن ييججععلل ححييااهه االلننااسس ااوو ووييضضااععفف االل
صصححتتههمم ااوو ااممننههمم ففىى خخططرر ,ااووككاانن ممنن ششااننهه  اانن ييححددثث ااضضططرراابباا ااووففتتننهه ببيينن االلتتااسس ااوو ااضضرر ببممصصللححهه 
 ععااممهه,
ووككلل ممووظظفف ااوو ممسستتخخددمم ععممووممىى تترركك ععممللهه ااووااممتتننعع ععنن ععمملل ممنن ااععمماالل ووظظييففتتهه ببققصصدد ععررققللهه سسييرر 
ااوو االلااخخللاالل ببااننتتظظااممهه ييععااققبب ببااللححببسس ممددهه للاا تتججااووزز سستتهه ااششههرر ااوو ببغغررااممهه للاا تتججااووزز خخممسسمماائئهه االلععمملل 
ججننييهه,ووببضضااععفف االلححدد االلااققصصىى للههذذةة االلععققووببهه ااذذاا ككاانن االلتتللرركك ااوو االلااممتتننااعع ممنن ششااننهه ااننييججععلل ححييااهه االلننااسس 
ااووصصححتتههمم ااوو ااممننههمم ففىى خخططرر ااوو ككاانن ممنن ششااننهه اانن ييححددثث ااضضططرراابباا ااوو ففتتننهه ببيينن االلننااسس ااوو ااذذاا ااضضرر 
 ببصصللححهه ععااممهه,
  -ممااددهه 124 ) أأ ( :
ييععااققبب ببضضععفف االلععققووببااتت االلممققررررهه ببااللممااددهه 124 ككلل ممنن ااششتترركك ببططررييقق االلتتححررييضض ففىى ااررتتككاابب 
 ججررييممهه ممنن االلججرراائئمم االلممببييننهه ببههاا,
ووببععااققبب ببااللععققووببااتت االلممققررررهه االلااووللىى ممنن االلممااددهه االلممذذككووررهه ككاا ممنن ححررضض ااوو ششججعع ممووظظففاا ااوو ممسستتددمماا ععمموومميياا 
 ببااييهه ططررييققهه ككااننتت ععللىى تترركك االلععمملل ااوو االلااممتتننااعع ععنن تتااددييهه ووااججبب ممنن ااوو ممووظظففببنن ااوو ممسستتخخددمميينن ععمموومميينن
 ووااججببااتت االلووظظييففهه ااذذاا للمم ييتتررتتبب ععللىى تتححررييضضهه ااوو تتششججييععهه ااييهه ننتتييججهه .
ووييععااققبب ببننففسس االلععققووببةة ككلل ممنن ححببذذ ججررييممةة ممنن االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلففققررتتيينن 
ىى ووججهه االلخخصصووصص ممنن ووسساائئلل االلسسااببققتتيينن ممنن ههذذهه االلممااددةة ااوو االلففققررةة االلااووللىى ممنن االلممااددةة 124 ووييععدد ععلل
االلتتححببييذذ ااذذااععةة ااخخبباارر صصححييححةة ااوو ككااذذببةة ععنن ههذذهه االلججرراائئمم ببااححددىى االلططررقق االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 
171 . 
ووففضضللااً ععنن االلععققووببااتت االلممتتققددمم ذذككررههاا ييححككمم ببااللععززلل ااذذاا ككاانن ممررتتككبب االلججررييممةة ممنن االلممووظظففيينن ااوو 
 االلممسستتخخددمميينن االلععمموومميييينن .
 -ممااددةة 124 )بب( :
ننةة ففىى االلففققررةة االلثثااننييةة ممنن االلممااددةة 124 ككلل ممنن ااععتتددىى ااوو ششررعع ففىى االلااععتتددااء ييععااققبب ببااللععققووببااتت االلممببيي
ععللىى ححقق االلممووظظففيينن ااوو االلممسستتخخددمميينن االلععمموومميييينن ففىى االلععمملل ببااسستتععمماالل االلققووةة ااوو االلععننفف ااوو االلااررههاابب ااوو 
 االلتتههددييدد ااوو االلتتددااببييرر غغييرر االلممششررووععةة ععللىى االلووججهه االلممببيينن ففىى االلممااددةة 375 .



 -ممااددةة 124 )ججـ( :
مموواادد االلثثللااثث االلسسااببققةة ، ييععدد ككااللممووظظففيينن ووااللممسستتخخددمميينن االلععمموومميييينن ففييمماا ييتتععللقق ببتتططببييقق االل
ججممييعع االلااججررااء االلذذيينن ييششغغللوونن ببااييةة صصففةة ككااننتت ففىى خخددممةة االلححككووممةة ااوو ففىى خخددممةة سسللططةة ممنن االلسسللططااتت 
االلااققللييممييةة ااوو االلببللددييةة ااوو االلققررووييةة ووااللااششخخااصص االلذذيينن ييننددببوونن للتتأأددييةة ععمملل ممععيينن ممنن ااععمماالل االلححككووممةة ااوو 
 االلسسللططااتت االلممذذككووررةة .
 -: 25ممااددةة 1
ككلل ممنن سسععىى ممنن اارربباابب االلووظظاائئفف االلععممووممييةة ووغغييررههمم ببططررييقق االلغغشش ففىى ااضضرراارر ااوو تتععططييلل سسههووللةة 
االلممززااييددااتت االلممتتععللققةة ببااللححككووممةة ييععااققبب ففضضللااً ععنن ععززللةة ووببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننتتيينن ممعع 
 االلززااممةة بباانن ييددففعع للللححككووممةة ببددلل االلخخسساائئرر االلتتىى ننششأأتت ععنن ففععللةة االلممذذككوورر .

 االلبباابب االلسسااددسس
 للممععااممللةة ممنن االلممووظظففيينن للااففرراادد االلننااسسااللااككررااهه ووسسووء اا

 -ممااددةة 126 :
ككلل ممووظظفف ااوو ممسستتخخددمم ععممووممىى ااممرر ببتتععذذييبب ممتتههمم ااوو ففععلل ذذللكك ببننففسسةة للححممللةة ععللىى االلااععتترراافف ييععااققبب 
 ببااللااششغغاالل االلششااققةة ااوو االلسسججنن ممنن ثثللااثث سسننووااتت االلىى ععششرر سسننووااتت .
 ووااذذاا ممااتت االلممججننىى ععللييهه ييححككمم ببااللععققووببةة االلممققررررةة للللققتتلل ععممددااً .
 -ممااددةة 127 :
 ببااللسسججنن ككلل ممووظظفف ععاامم ووككلل ششخخصص ممككللفف ببخخددممةة ععااممةة ااممرر ببععققاابب االلممححككوومم ععللييهه ااوو ععااققببةة ييععااققبب
 ببننففسسةة ببااششدد ممنن االلععققووببةة االلممححككوومم ببههاا ععللييةة ققااننووننااً ااوو ببععققووببةة للمم ييححككمم ببههاا ععللييةة .
 -ممااددةة 128 :
ااذذاا ددخخلل ااححدد االلممووظظففيينن ااوو االلممسستتخخددمميينن االلععمموومميييينن ااوو ااىى ششخخصص ممككللفف ببخخددممةة ععممووممييةة ااععتتممااددااً ععللىى 
ممننززلل ششخخصص ممنن ااححاادد االلننااسس ببغغييرر ررضضاائئةة ففييمماا ععدداا االلااححوواالل ااااللممببييننةة ففىى االلققااننوونن ااوو ببددوونن ووظظييففةة 
 ممررااععااةة االلققووااععدد االلممققررررةة ففييهه ييععااققبب ببااللححببسس ااوو ببغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى مماائئتتىى ججننييهه .
 -ممااددةة 129 :
ككلل ممووظظفف ااوو ممسستتخخددمم ععممووممىى ووككلل ششخخصص ممككللفف ببخخددممةة ععممووممييةة ااسستتععمملل االلققسسووةة ممعع االلننااسس ااععتتمماادداا ععللىى 
هه ببححييثث ااننهه ااخخلل ببششررففههمم ااوو ااححددثث االلاامماا ببااببددااننههمم ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة ااوو ووظظييففتت
 ببغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى مماائئتتىى ججننييهه .
 -ممااددةة 130 :
ككلل ممووظظفف ععممووممىى ااوو ممسستتخخددمم ععممووممىى ووككلل ااننسساانن ممككللفف ببخخددممةة ععممووممييةة ااششتتررىى ببننااء ععللىى سسططووررةة 
 ااسستتووللىى ععللىى ذذللكك ببغغييرر ححقق ااوو ااككررهه االلممااللكك ووظظييففتتةة ممللككااً ععققااررااً ككاانن ااوو ممننققووللااً ققههررااً ععنن ممااللككةة ااوو
ععللىى ببييعع مماا ذذككرر للششخخصص ااخخرر ييععااققبب ببححسسبب ددررججةة ذذننببةة ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننتتيينن 
 ووببااللععززلل ففضضللااً ععنن رردد االلششئئ االلممغغتتصصبب ااوو ققييممتتهه اانن للمم ييووججدد ععييننااً .
 -ممااددةة 131 :
وونن ذذللكك ااوو ااسستتخخددمم ككلل ممووظظفف ععممووممىى ااووججبب ععللىى االلننااسس ععممللااً ففىى غغييرر االلححااللااتت االلتتىى ييححييزز ففييههاا االلققاانن
ااششخخااصصااً ففىى غغييرر االلااععمماالل االلتتىى ججممععوواا للههاا ببممققتتضضىى االلققااننوونن ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى 
 سسننتتيينن ووببااللععززلل ففضضللااً ععنن االلححككمم ععللييهه ببققييممةة االلااججوورر االلممسستتححققةة للممنن ااسستتخخددممههمم ببغغييرر ححقق .
 -ممااددةة 132 :
 االلككاائئننةة ممسسااككننههمم ككلل ممووظظفف ععممووممىى ااوو ممسستتخخددمم ععممووممىى تتععددىى ففىى ححااللةة ننززووللةة ععنندد ااححممدد ممنن االلننااسس
ببططررييقق ممأأممووررييتتهه بباانن ااخخذذ ممننهه ققههررااً ببددوونن ثثممنن ااوو ببثثممنن ببخخسس ممأأككووللااً ااوو ععللففااً ييححككمم ععللييهه ببااللححببسس 
ممددةة للاا تتززييدد ععللىى ثثللااثثةة ششههوورر ااوو ببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه ووببااللععززلل ففىى االلححااللتتيينن ففضضللااً 
 ععنن االلححككمم ببرردد ثثممنن االلااششييااء االلممأأخخووذذةة للممسستتححققييههاا .

 
 

 االلبباابب االلتتااسسعع
  االلححككاامم ووععددمم االلااممتتثثاالل للااووااممررههممممققااووممةة
 ووااللتتععددىى ععللييههمم ببااللسسبب ووغغييررهه



 -ممااددةة 133 :
ممنن ااههاانن ببااللااششااررةة ااوو االلققوولل ااوو االلننههددييدد ممووظظففااً ععمموومميياا ااوو ااححدد ررججاالل االلضضببطط ااوو ااىى ااننسساانن ممككللفف ببخخددممةة 
ععممووممييةة ااثثننااء تتأأددييةة ووظظييففتتةة ااوو ببسسبببب تتااددييتتههاا ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سستتةة ااششههرر ااوو 
 ججااووزز مماائئتتىى ججننييهه .ببغغررااممةة للاا تتتت
ففااذذاا ووققععتت االلااههااننةة ععللىى ممححككممةة ققضضاائئييةة ااوو ااددااررييةة ااوو ممججللسس ااوو ععللىى ااححدد ااععضضاائئههاا ووككاانن ذذللكك ااثثننااء ااننععققاادد 
 االلججللسسةة تتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة ااوو غغررااممةة للاا تتتتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييهه .
 -ممااددةة 134 :
ققةة ااذذاا ووججههتت االلااههااننةة ببووااسسططةة االلتتللغغرراافف ااوو ييححككمم ببااللععققووببةة االلممققررررةة ببااللففققررةة االلااووللىى ممنن االلممااددةة االلسساابب
 االلتتللييففوونن ااوو االلككتتااببةة ااوو االلررسسمم .
 -ممااددةة 135 :
ككلل ممنن ااززععجج ااححددىى االلسسللططااتت االلععااممةة ااوو االلججههااتت االلااددااررييةة ااوو االلااششخخااصص االلممككللففيينن ببخخددممةة ععممووممييةة بباانن ااخخببرر 
ااووزز ببااىى ططررييققةة ككااننتت ععنن ووققووعع ككووااررثث ااوو ححووددااثث ااوو ااخخططاارر للاا ووججوودد للههاا ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتتتجج
 ثثللااثثةة ااششههرر ووببغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى مماائئىى ججننببةة ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن .
 
 ووتتققضضىى االلممححككممةة ففووقق ذذللكك ببااللممصصااررييفف االلتتىى تتسسببببتت ععنن ههذذاا االلااززععااجج .
 -ممااددةة 136 :
ككلل ممنن تتععددىى ععللىى ااححدد االلممووظظففيينن االلععمموومميينن ااوو ررججاالل االلضضببطط ااوو ااىى ااننسساانن ممككللفف ببخخددممةة ععممووممييةة ااوو ققااووممةة 
 تتأأددييةة ووظظييففتتةة ااوو ببسسبببب تتأأددييتتههاا ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للااتتززييدد ععللىى سستتةة ببااللققووةة ااوو االلععننفف ااثثننااء
 ششههوورر ااوو ببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه .
 -ممااددةة 137 :
ووااذذاا ححصصلل ممعع االلتتععددىى ااوو االلممققااووممةة ضضرربب ااوو ننششأأ ععننههمماا ججررحح تتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى 
 سسننتتيينن ااوو غغررااممةة للاا تتتتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه .
للججررحح ببااسستتععمماالل ااييةة ااسسللححةة ااوو ععصصىى ااوو االلااتت ااوو ااددووااتت ااخخررىى ااوو ببللغغ االلضضرربب ااوو ففااذذاا ححصصلل االلضضرربب ااوو اا
 االلججررحح ددررججةة االلججسسااممةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 241 تتككوونن االلععققووببةة االلححببسس .
 -ممااددةة 137 ممككرررر :
ييككوونن االلححدد االلااددننىى للللععققووببااتت ففىى االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلمموواادد 133 وو 136 وو 137 خخممسسةة 
ىى ععققووببةة االلححببسس ووععششرر ججننييههااتت ببااللننسسببةة االلىى ععققووببةة االلغغررااممةة ااذذاا ككاانن ععششرر ييووممااً ببااللننسسببةة االل
االلممججننىى ععللييهه ففييههاا ممووظظففااً ععمموومميياا ااوو ممككللففاا ببخخددممااتت ععااممةة ببااللسسكككك االلححددييددييةة ااوو غغييررههاا ممنن ووسساائئلل 
 االلننققلل االلععاامم ووووققعع ععللييةة االلااععتتددااء ااثثننااء سسييررههاا ااوو تتووققففههاا ببااللممححططااتت .
 -ممااددةة 137 ممككرررر ) أأ ( :
دد ععللىى خخممسس سسننيينن ككلل ممنن ااسستتععمملل االلققووةة ااوو االلععننفف ااوو االلتتههددييدد ممعع ممووظظفف ييععااققبب ببااللسسججنن ممددةة للاا تتززيي
ععاامم ااوو ششخخصص ممككللفف ببخخددممةة ععااممةة للييححممللةة ببغغييرر ححقق ععللىى ااددااء ععمملل ممنن ااععمماالل ووظظييففتتةة ااوو ععللىى االلااممتتننااعع 
ععننهه ووللمم ييببللغغ ببذذللكك ممققصصددهه ، ففااذذاا ببللغغ االلججااننىى ممققصصددهه تتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن ممددةة للاا تتززييدد ععللىى 
 ععششرر سسننيينن .
  االلسسججنن ففىى االلححااللتتيينن ااذذاا ككاانن االلججااننىى ييححمملل سسللااححاا .ووتتككوونن االلععققووببةة
ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااذذاا ااففضضىى االلضضرربب ااوو االلججررحح االلممششاارر االلييهه ففىى االلففققررةة 
 االلسسااببققةة االلىى ممووتت .

 االلبباابب االلثثااممنن
 ههرربب االلممححببووسسيينن ووااخخففااء االلججننااهه

 -ممااددةة 138 :
 ععللىى سستتةة ششههوورر ااوو ببغغررااممةة للاا ككلل ااننسساانن ققببضض ععللييهه ققااننووننااً ففههرربب ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد
 تتتتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه .
ففااذذاا ككاانن صصااددررااً ععللىى االلممتتههمم ااممرر ببااللققببضض ععللييهه ووااييددااععةة ففىى االلسسججنن ووككاانن ممححككووممااً ععللييهه ببااللححببسس ااوو 
ببععققووببةة ااششدد ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننتتيينن ااوو ببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييهه 
 ممصصررىى .
 
ااححددىى االلححااللتتيينن االلسسااببققتتيينن ممصصححووببااً ببااللققووةة ااوو ببججررييممةة ووتتتتععدددد االلععققووببااتت ااذذاا ككاانن االلههررووبب ففىى 
 ااخخررىى .



 -ممااددةة 139 :
ككلل ممنن ككاانن ممككللففاا ببححررااسسةة ممققببووضض ععللييهه ااوو ببممررااففققتتةة ااوو ببننققللةة ووههرربب ببااههمماالل ممننهه ييععااققبب ببااللححببسس 
ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننتتيينن ااوو ببغغررااممةة للاا تتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييهه ممصصرر ااذذاا ككاانن االلممققببووضض ععللييهه االلذذىى ههرربب 
ببةة ججنناائئييةة ااوو ممتتههمماا ببججننااييةة ، وواامماا ففىى االلااححوواالل االلااخخررىى ففتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ممدد ممححككوومماا ععللييهه ببععققوو
 للاا تتززييدد ععللىى سستتةة ااششههرر ااوو غغررااممةة للاا تتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه ممصصررىى .
 -ممااددةة 140 :
ككلل ممنن ككاانن ممككللففاا ببححررااسسةة ممققببووضض ععللييهه ااوو ببممررااففققتتةة ااوو ببننققللةة ووسسااععددةة ععللىى ههررببهه ااوو سسههللةة للهه ااوو 
 مم االلااتتييةة :تتغغااففلل ععننهه ييععااققبب ططببققااً للللااححككاا
 * ااذذاا ككاانن االلممققببووضض ععللييهه ممححككوومماا ععللييهه ببااللااععدداامم تتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة .
* ووااذذاا ككاانن ممححككوومماا ععللييهه ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة ااوو ككاانن ممتتههمماا ببججررييممةة ععققووببتتههاا االلااععدداامم 
 تتككوونن االلععققووببةة
 االلسسججنن .
 * ووففىى االلااححوواالل االلااخخررىى تتككوونن االلععققووببةة االلححببسس .
 -: 41ممااددةة 1
ككلل ممووظظفف ااوو ممسستتخخددمم ععممووممىى ممككللفف ببااللققببضض ععللىى ااننسساانن ووييههمملل ففىى االلااججررااءااتت االلللااززممةة للذذللكك ببققصصدد 
ممععااووننتتةة ععللىى االلففرراارر ممنن ووججهه االلققضضااء ييججااززىى ببااللععققووببااتت االلممددووننةة ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة ببححسسبب االلااححوواالل 
 االلممببييننةة ففييههاا .
 -ممااددةة 142 :
 للهه ففىى غغييرر االلااححوواالل االلسسااللففةة ييععااققبب ككلل ممنن ممككنن ممققببووضضاا ععللييهه ممنن االلههرربب ااوو سسااععددهه ععللييهه ااوو سسههللةة
 ططببققااً للللااححككاامم االلااتتييةة :
ااذذاا ككاانن االلممققببووضض ععللييهه ممححككوومماا ععللييهه ببااللااععدداامم تتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة ااوو االلسسججنن ممنن ثثللااثث 
سسننووااتت االلىى سسببعع ففااذذاا ككاانن ممححككوومماا ععللييهه ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة ااوو ككاانن ممتتههمماا ببججررييممةة 
ععققووببةة االلسسججنن ممنن ثثللااثث سسننووااتت االلىى سسببعع ، وواامماا ففىى االلااححوواالل االلااخخررىى ععققووببتتههاا االلااععدداامم تتككوونن االل
 ففتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس .
 -ممااددةة 143 :
ككلل ممنن ااععططىى ااسسللححةة للممققببووضض ععللييهه للممسسااععددتتهه ععللىى االلههرربب ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة ممنن ثثللااثث 
 سسننووااتت االلىى سسببعع .
 -ممااددةة 144 :
وو ممتتههممااً ببججننااييةة ااوو ججننححةة ااوو ككلل ممنن ااخخففىى ببننففسسةة ااوو ببووااسسططةة غغييررهه ششخخصصااً ففرر ببععدد االلققببضض ععللييهه اا
صصااددرراا ففىى ححققةة ااممرر ببااللققببضض ععللييهه ووككذذاا ككلل ممنن ااععااننةة ببااىى ططررييققةة ككااننتت ععللىى االلففرراادد ممنن ووججهه االلققضضااء 
 ممعع ععللممهه ببذذللكك ييععااققبب ططببققاا للللااححككاامم
 االلااتتييةة :
* ااذذاا ككاانن ممنن ااخخففىى ااوو سسووععدد ععللىى االلااخختتففااء ااوو االلففرراارر ممنن ووججهه االلققضضااء ققدد ححككمم ععللييهه ببااللااععدداامم تتككوونن 
  ممنن ثثللااثث سسننووااتت االلىى سسببعع .االلععققووببةة االلسسججنن
* ووااذذاا ككاانن ممححككوومماا ععللييةة ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة ااوو ككاانن ممتتههمماا ببججررييممةة ععققووببتتههاا االلااععدداامم 
 تتككوونن االلععققووببةة
 االلححببسس .
 * وواامماا ففىى االلااححوواالل االلااخخررىى ففتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننتتيينن .
ااوو سسووععدد ععللىى االلااخختتففااء ااوو االلففرراارر ممنن ووججهه االلققضضااء * ووللاا تتسسررىى ههذذهه االلااححككاامم ععللىى ززووجج ااوو ززووججةة ممنن ااخخففىى 
 ووللاا ااببووييهه ااوو ااججددااددهه ااوو ااووللااددةة ااوو ااححففااددةة .
 -ممااددةة 145 :
ككلل ممنن ععللمم ببووققووعع ججننااييةة ااوو ججننححةة ااوو ككاانن للددييةة مماا ييححممللةة ععللىى االلااععتتققاادد ببووققووععههاا ووااععاانن االلججااننىى ببااىى 
ااخخففااء ااددللةة االلججررييممةة وواامماا ططررييققةة ككااننتت ععللىى االلففرراارر ممنن ووججهه االلققضضااء اامماا ببااييووااء االلججااننىى االلممذذككوورر وواامماا بب
ببتتققددييمم ممععللووممااتت تتتتععللقق ببااللججررييممةة ووههوو ييععللمم ببععددمم صصححتتههاا ااوو ككاانن للددييةة مماا ييححممللةة ععللىى االلااععتتققاادد 
 -ببذذللكك ييععااققبب ططببققااً للللااححككاامم االلااتتييةة :
* ااذذاا ككااننتت االلججررييممةة االلتتىى ووققععتت ييععااققبب ععللييههاا ببااللااششغغاالل االلششااققةة ااوو االلسسججنن تتككوونن االلععققووببةة ببااللححببسس 
 ممددةة للاا تتتتججااووزز سسننةة .
ىى االلااححوواالل االلااخخررىى ففتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس للممددةة للاا تتججااووزز سستتةة ششههوورر ووععللىى ككلل ححاالل للاا ييججووزز * اامماا فف
 اانن تتتتععددىى االلععققووببةة االلححدد االلااققصصىى االلممققرررر للللججررييممةة ننففسسههاا .
 ووللاا تتننططببقق ااححككاامم ههذذهه االلممااددةة ععللىى االلززووجج ااوو االلززووججةة ااوو ااصصوولل ااوو ففررووعع االلججااننىى .



 -ممااددةة 146 :
رريينن ممنن االلخخددممةة االلععسسككررييةة ااوو سسااععددةة ممعع ععللممةة ببذذللكك ككلل ممنن ااخخففىى ببننففسسةة ااوو ببووااسسططةة غغييررهه ااححدد االلففاا
ععللىى االلففرراارر ممنن ووججهه االلققضضااء ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععنن سسننتتيينن وو تتسسررىى ههذذهه االلااححككاامم ععللىى 
 ززووججةة االلففاارر ممنن االلخخددممةة االلععسسككررييةة .

 االلبباابب االلتتااسسعع
 ففكك االلااخختتاامم ووسسررققةة االلممسستتننددااتت
 ووااللااووررااقق االلررسسممييةة االلممووددععةة

 -ممااددةة 147 :
ااخختتاامم االلممووضضووععةة للححففظظ ممححلل ااوو ااووررااقق ااوو ااممتتععةة ببننااءاا ععللىى ااممرر صصااددرر ممنن ااححددىى ااذذاا صصاارر ففكك خختتمم ممنن االل
ججههااتت االلححككووممةة ااوو ممنن ااححددىى االلممححااككمم ففىى ممااددةة ممنن االلمموواادد ييححككمم ععللىى االلححررااسس للااههممااللههمم ببددففعع غغررااممةة للاا 
 تتتتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييهه اانن ككاانن ههننااكك ححررااسس .
 -ممااددةة 148 :
مم ففىى ججننااييةة ااوو للممححككوومم ععللييهه ففىى ججننااييةة ييععااققبب ااذذاا ككااننتت االلااخختتاامم ممووضضووععةة ععللىى ااووررااقق ااوو ااممتتععةة للممتتهه
 االلححااررسس ووققعع ممننهه االلااههمماالل ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة ااوو ببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييةة .
 -ممااددةة 149 :
ككلل ممنن ففكك خختتمم ممنن االلااخختتاامم االلممووضضووععةة للححففظظ ااووررااقق ااوو ااممتتععةة ممنن ققببييلل مماا ذذككرر ببااللممااددةة االلسسااببققةة ييععااققبب 
اانن ككاانن االلففااععلل للذذللكك ههوو االلححااررسس ننففسسهه ييععااققبب ببااللسسججنن ممنن ثثللااثثةة ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة فف
 االلىى سسببعع سسننووااتت .
 -ممااددةة 150 :
ااذذاا ككااننتت االلااخختتاامم االلتتىى صصاارر ففككههاا ممووضضووععةة للااممرر غغييرر مماا ذذككرر ييععااققبب ممنن ففككههاا ببااللححببسس للممددةة للاا تتززييدد 
بب ععللىى سستتةة ششههوورر ااوو ببغغررااممةة للاا تتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه ووااذذاا ككاانن االلففااععلل للذذللكك ههوو االلححااررسس ننففسسهه ففييععااقق
 ببااللححببسس ممددهه للااتتتتججااووزز سسننهه,
 -ممااددهه 151
ااذذاا سسررققتت ااووررااقق ااوو سسننددااتت ااووسسججللااتت ااوو ددففااتترر ممتتععللققهه ببااللححككووممهه ااوو ااووررااقق ممررااففععهه ققضضاائئييهه ااوو 
ااخختتللسستت ااوو ااتتللففتت ووككااننتت ممححففووظظهه ففىى االلممخخااززنن االلععممووممييهه االلممععددهه للههلل ااوو ممسسللممهه االلىى ششخخصص مماامموورر 
للححببسس ممددهه للاا تتتتججااووزز ثثللااثثهه ششههوورر ببححففظظههاا ييععااققبب ممنن ككااننتت ففىى ععههددتتهه ببسسبببب ااههممااللهه ففىى ححففظظههاا بباا
 ااووببغغررااممهه للاا تتززييدد ععللىى ثثللااثثمماائئهه ججننييهه,
 -ممااددهه 152
 وواامماا ممنن سسررقق ااوو ااخختتللسس ااووااتتللفف ششييئئاا مممماا ذذككرر ففىى االلممااددهه االلسسااببققهه ففييععااققبب ببااللححببسس,
 -ممااددهه 153 :
ااذذااححصصلل ففكك االلااخختتاامم ااووسسررققهه االلااووررااقق ااووااخختتللااسسههاا ااووااتتللااففههاا ممعع ااككررااهه االلححااففظظيينن للههلل ييععااققبب ففااععلل ذذللكك 
 ااششغغاالل االلششااققهه االلممووققتتهه,بباالل
 -ممااددهه 154 :
ككلل ممنن ااخخففىى ممنن ممووظظففىى االلححككووممهه ااوو ممصصللححهه االلتتللغغررااففااتت ااوومماامموورر ييههمماا تتللغغررااففاا ممنن االلتتللغغررااففااتت 
 االلممسسللممهه االلىى االلممصصللححهه االلممذذككررهه ااوو ااففششااهه ااووسسههلل ذذللكك للغغييررهه ييععااققبب ببااللععققووببتتيينن االلممذذككووررتتيينن,

 االلبباابب االلععااششرر
 ااخختتللااسس االلااللققاابب ووااللووظظاائئفف ووااللااتتصصاافف ببههاا ببددوونن ححقق

 -ممااددهه 155 :
ككلل ممنن تتددااخخلل ففىى ووظظييففةة ممنن االلووظظاائئفف االلععممووممييةة ممللككييةة ككااننتت ااوو ععسسككررييةة ممنن غغييرر اانن تتككوونن للهه صصففةة 
 ررسسممييةة ممنن االلححككووممةة ااوو ااذذنن ممننههاا ببذذللكك ااوو ااججررىى ععممللاا ممنن ممققتتضضااتت ااححددىى ههذذهه االلووظظاائئفف ييععااققبب ببااللححببسس .
 -ممااددةة 156 :
 تتخخووللةة ذذللكك ااوو ححمملل ععللااننييةة ككلل ممنن للببسس ععللااننييةة ككسسووررةة ررسسممييةة ببغغييرر اانن ييككوونن ححاائئززاا للللررتتببةة االلىى
 االلععللااممةة االلممممييززةة للععمملل ااوو للووظظييففةة ممنن غغييرر ححقق ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة .
 -ممااددةة 157 :
ييععااققبب ببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه ككلل ممنن تتققللدد ععللااننييةة ننششاانناا للمم ييممننححةة ااوو للققبب ننففسسهه ككذذللكك 
 ممنن غغييرر ححقق .ببللققبب ممنن االلققاابب االلششررفف ااوو ببررتتببةة ااوو ببووظظييففةة ااوو ببصصففةة ننييااببييةة ععااممةة 



 -ممااددةة 158 :
ييععااققبب ببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه ككلل ممصصررىى تتققللدد ععللااننييةة ببغغييرر ححقق ااوو ببغغييرر ااذذنن ررئئييسس 
 االلججممههووررييةة ننششاانناا ااججننببيياا ااوو للققبب ننففسسهه ككذذللكك ببللققبب ششررفف ااججننببىى ااوو ببررتتببةة ااججننببييةة .
 -ممااددةة 159 :
ببننششرر االلححككمم ففىى االلااححوواالل االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددتتيينن االلسسااببققتتيينن ييججووزز للللممححككممةة اانن تتااممرر 
 ببااككممللةة ااوو ببننششرر ممللخخصصةة ففىى االلججرراائئدد االلتتىى تتخختتااررههاا ووييككوونن االلننششرر ععللىى ننففققةة االلممححككوومم ععللييةة .

 االلبباابب االلححااددىى ععششرر
 االلججننحح االلممتتععللققةة ببااللاادديياانن

 -ممااددةة 160 :
ييععااققبب ببااللححببسس ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن مماائئةة ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى خخممسسمماائئةة ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن 
 -االلععققووببتتيينن :
 شش ععللىى ااققااممةة ششععاائئرر ممللةة ااوو ااححتتففاالل ددييننىى خخااصص ببههاا ااوو ععططللههاا ببااللععننفف ااوو االلتتههددييدد .ااووللااً : ككلل ممنن ششوو
ثثااننييااً : ككلل ممنن خخرربب ااوو ككسسرر ااوو ااتتللفف ااوو ددننسس ممببااننىى ممععددةة للااققااممةة ششععاائئرر دديينن ااوو ررممووززاا ااوو ااششييااء ااخخررىى 
 للههاا ححررممةة ععنندد ااببننااء ممللةة ااوو ففررييقق ممنن االلننااسس .
 ددننسسههاا .ثثااللثثااً : ككلل ممنن ااننتتههكك ححررممةة االلققببوورر ااوو االلججببااننااتت ااوو 
" ووتتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن االلذذىى للاا تتززييدد ممددتتهه ععللىى خخممسسةة سسننووااتت ااذذاا ااررتتككببتت ااىى ممنن االلججرراائئنن 
 االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 160 تتننففييذذاا للغغررضض ااررههااببىى .
 -ممااددةة 161 :
ييععااققبب ببتتللكك االلععققووببااتت ععللىى ككلل تتععدد ييققعع ببااححددىى االلططررقق االلممببييننةة ببااللممااددةة 171 ععللىى ااححدد االلاادديياانن 
 ييققعع تتححتت ااححككاامم ههذذهه االلممااددةة .االلتتىى تتؤؤددىى ششععاائئررههاا ععللنناا وو
ااووللااً : ططببعع ااوو ننششرر ككتتاابب ممققددسس ففىى ننظظرر ااههلل دديينن ممنن االلاادديياانن االلتتىى تتؤؤددىى ششععاائئررههاا ععللنناا ااذذاا ححررفف ععممدداا 
 ننصص ههذذاا االلككتتاابب تتححررييففاا ببغغييرر ممنن ممععننااهه .
ثثااننييااً : تتققللييدد ااححتتففاالل ددييننىى ففىى ممككاانن ععممووممىى ااوو ممججتتممعع ععممووممىى ببققصصدد االلسسخخررييةة ببهه ااوو للييتتففررجج 
 ععللييهه االلححضضوورر .

  االلثثااننىى ععششررااللبباابب
 ااتتللاافف االلممببااننىى ووااللااثثاارر ووغغييررههاا ممنن االلااششييااء االلععممووممييةة

 -ممااددةة 162 :
ككلل ممنن ههددمم ااوو ااتتللفف ععممدداا ششييئئاا ممنن االلممببااننىى ااوو االلااممللااكك ااوو االلممننششااتت االلممععددةة للللننففعع االلععاامم ااوو االلااععمماالل االلممععددةة 
للممععددةة للللززييننةة ذذااتت االلققييممةة االلتتذذككااررييةة ااوو االلففننييةة ، ووككلل ممنن ققططعع ااوو ااتتللفف ااششججاارراا ممغغررووسسةة ففىى االلااممااككنن اا
للللععببااددةة ااوو ففىى االلششووااررعع ااوو ففىى االلممننتتززههااتت ااوو ففىى االلااسسووااقق ااوو ففىى االلمميياادديينن االلععااممةة ييععااققبب ببااللححببسس 
ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن مماائئةة ججننييةة ووللاا تتززييدد ععللىى خخممسسمماائئةة ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ففضضللاا 
 ععنن االلححككمم ععللييهه ببددففعع ققييممةة االلااششييااء االلتتىى ههددممههاا ااوو ااتتللففههاا ااوو ققططععههاا .
للااققصصىى للللععققووببةة االلممققررررةة ففىى االلممااددةة 162 ااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة تتننففييذذااً للغغررضض " ووييضضااععفف االلححدد اا
 ااررههااببىى "
 -ممااددةة 162 ممككرررر :
ييععااققبب ببااللسسججنن ككلل ممنن تتسسبببب ععممدداا ففىى ااتتللاافف خخطط ممنن خخططووطط االلككههررببااء االلتتىى تتممللككههاا االلححككووممةة ااوو 
ةة ووذذللكك االلههييئئااتت ااوو االلممؤؤسسسسااتت االلععااممةة ااوو االلووححددااتت االلتتااببععةة للههاا ، ااوو تتررخخصص ففىى ااننششاائئههاا للممننففععةة ععاامم
ببققططععةة االلااسسللااكك االلممووصصللةة للللتتيياارر االلككههرربباائئىى ااوو االلككااببللااتت ااوو ككسسرر ششئئ ممنن االلععدددد ااوو االلااللااتت ااوو ععااززللااتت 
االلااسسللااكك ااوو ااتتللاافف االلااببررااجج ااوو االلممححططااتت ااوو االلششببككااتت االلممتتصصللةة ببااللخخططووطط االلككههرربباائئييةة االلممذذككووررةة ااوو 
كك ااننققططااعع ججععللههاا ككللههاا ااوو ببععضضههاا غغييرر صصااللححةة للللااسستتععمماالل ببااىى ككييففييةة ككااننتت ، ببححييثث تتررتتبب ععللىى ذذلل
 االلتتيياارر االلككههرربباائئىى ووللوو ممؤؤققتتاا .
ووااذذاا ححددثث ففععلل ممنن االلااففععاالل االلممششاارر االلييههاا ففىى االلففققررةة االلسسااببققةة ننتتييججةة ااههمماالل ااوو ععددمم ااححتتررااسس ففتتككوونن 
 االلععققووببةة االلححببسس االلذذىى للاا ييججااووزز ششتتةة ااششههرر ااوو االلغغررااممةة االلتتىى للاا تتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييهه .
 ههاا االلممححككوومم ععللييهه ااوو ققططععههاا ااوو ككسسررههاا .ووففىى ججممييعع االلااححوواالل ييججبب االلححككمم ببددففعع ققييممةة االلااششييااء االلتتىى ااتتللفف
 -ممااددةة 162 ممككرررر )ااووللاا( :
ككلل ممنن ااررتتككبب ففىى ممنن ههييااجج ااوو ففتتننةة ففععللاا ممنن االلااففععاالل االلممششاارر االلييههاا ففىى االلففققررةة االلااووللىى ممنن االلممااددةة 
االلسسااببققةة ااوو ققاامم ببااللااسستتييللااء ععللىى ااححدد ممررااففقق تتووللييدد ااوو تتووصصييلل االلتتيياارر االلككههرربباائئىى االلممذذككووررةة ففىى 
ةة االلججببررييةة ااوو ببااييةة ططررييققةة ككااننتت ببححييثث تتررتتبب ععللىى ذذللكك ااننققططااعع االلتتيياارر االلففققررةة االلممششاارر االلييههاا ببااللققوو



االلككههرربباائئىى ووككذذاا ككلل ممنن ممننعع ققههرراا ااصصللااحح ششئئ مممماا ذذككرر ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ففضضللاا ععنن 
 االلححككمم ععللييهه ببددففعع ققييممةة االلااششييااء االلتتىى ااتتللففههاا ااوو ققططععههاا ااوو ككسسررههاا .

 االلبباابب االلثثااللثث ععششرر
 تتععططييلل االلممووااصصللااتت

 -ممااددةة 163 :
نن ععططلل االلممخخااببررااتت االلتتللغغررااففييةة ااوو ااتتللفف ششييئئااً ممنن االلااتتههاا سسووااء ببااههممااللهه ااوو ععددمم ااككتتررااسسةة ببححييثث ككلل مم
 تتررتتبب ععللىى ذذللكك ااننققططااعع االلممخخااببررااتت ييععااققبب ببددففعع غغررااممةة للاا تتتتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييةة .
ووففىى ححااللةة ححصصوولل ذذللكك ببسسووء ققصصدد ثثااببتت تتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن ممعع ععددمم االلااخخلل ففىى ككللتتاا االلححااللتتيينن 
 ببااللححككمم ببااللتتععووييضض .
 -ااددةة 164 :مم
ككلل ممنن تتسسبببب ععممددااً ففىى ااننققططااعع االلممررااسسللااتت االلتتللغغررااففييةة ببققططععةة االلااسسللااكك االلممووصصللةة ااوو ككسسرر ششييئئااً 
ممنن االلععدددد ااوو ععووااززلل االلااسسللااكك ااوو االلققوواائئمم االلررااففععةة للههاا ااوو ببااىى ككييففييةة ككااننتت ييععااققبب ببااللسسججنن ممعع ععددمم 
 االلااخخللاالل ببااللززااممةة ببااللتتععووييضض ععنن االلخخسسااررةة .
 -ممااددةة 165 :
 ففتتننةة خخططاا ممنن االلخخططووطط االلتتللغغررااففييةة ااوو ااككثثرر ااوو ججععللههاا ووللوو ممؤؤققتتاا غغييرر ككلل ممنن ااتتللفف ففىى ززممنن ههييااجج ااوو
صصااللححةة للللااسستتععمماالل ببااىى ككييففييةة ككااننتت ااوو ااسستتووللىى ععللييههاا ببااللققووةة االلااججببااررييةة ااوو ببططررييققةة ااخخررىى 
ببححييثث تتررتتبب ععللىى ذذللكك ااننققططااعع االلممخخااببررااتت ببيينن ذذووىى االلسسللططةة االلععممووممييةة ااوو ممننعع تتووصصييلل ممخخااببررااتت 
طط تتللغغررااففىى ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ففضضللاا ععنن ااححاادد االلننااسس ووككذذاا ممنن ممننعع ققههرراا تتصصللييحح خخ
 االلززااممةة ببججببرر االلخخسسااررةة االلممتتررتتببةة ععللىى ففععللةة االلممذذككوورر .
 -ممااددةة 166 :
تتسسررىى ااححككاامم االلمموواادد االلثثللااثث االلسسااببققةة ععللىى االلخخططووطط االلتتللييففووننييةة االلتتىى تتننششئئههاا االلححككووممةة ااوو تتررخخصص 
 ببااننششاائئههاا للممننففععةة ععممووممييةة .
 -ممااددةة 166 ممككرررر :
جج غغييررهه ببااسسااءةة ااسستتععمماالل ااججههززةة االلممووااصصللااتت االلتتللييففووننييةة ييععااققبب ككلل ممنن تتسسبببب ععممدداا ففىى ااززععاا
 ببااللححببسس ممددةة للاا تتججااووزز سسننةة ووببغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى مماائئةة ججننييةة ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن .
 -ممااددةة 167 :
ككلل ممنن ععررضض للللخخططرر ععممدداا سسللااممةة ووسساائئلل االلننققلل االلععااممةة االلببررييةة ااوو االلمماائئييةة ااوو االلججووييةة ااوو ععططلل سسييررههاا 
  االلممؤؤققتتةة ااوو ببااللسسججنن .ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة
 -ممااددةة 168 :
ااذذاا ننششاا ععنن االلففععلل االلممذذككوورر ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة ججررووحح ممنن االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 240 ااوو 241 
تتككووننااللععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة اامماا ااذذاا ننششاا ععننهه ممووتت ششخخصص ففييععااققبب ممررتتككببةة ببااللااععدداامم ااوو 
 ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة .
 -ممااددةة 169 :
رر ععممدد ففىى ححصصوولل ححااددثث للااححددىى ووسساائئلل االلننققلل االلععااممةة االلببررييةة ااوو االلمماائئييةة ااوو االلججووييةة ككلل ممنن تتسسبببب ببغغيي
ممنن ششااننهه تتععررييضض االلااششخخااصص االلذذيينن ببههاا للللخخططرر ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتتتججااووزز سستتةة ششههوورر ااوو ببغغررااممةة 
 للاا تتتتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه اامماا ااذذاا ننششاا ععننهه ممووتت ششخخصص ااوو ااصصااببااتت ببددننييةة ففتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس .
 -ممااددةة 170 :
 ننققلل ااوو ششررعع ففيي ننققلل ممففررققععااتت ااوو مموواادد ققااببللةة للللااللتتههاابب ففيي ققططااررااتت االلسسككةة االلححددييددييةة ااوو ففيي ككلل ممنن
ممررككببااتت ااخخررىى ممععددةة للننققلل االلججممااععااتت ممخخااللففاا ففيي ذذللكك للوواائئحح االلببووللييسس االلخخااصصةة ببااللققططااررااتت ااوو 
االلممررككببااتت االلممذذككووررهه ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتتتججااووزز ششههرراا ووببغغررااممةة للاا تتززييدد ععلليي مماائئتتىى ججننييةة ااوو 
 االلععققووببتتيينن ففققطط .ببااححددىى ههااتتيينن 
ووييععااققبب ببننففسس االلععققووببةة االلممننصصووصص ععللييههاا االلففققررةة االلسسااببققةة ككلل ممنن ننققلل ااوو ششررعع ففيي ننققلل 
ممففررققععااتت ااوو مموواادد ققااببللةة للللااللتتههاابب ففيي االلررسساائئلل االلببررييددييةة ففيي غغييرر االلححااللااتت االلممصصررحح ففييههاا ببننققلل 
 ممثثلل ههذذهه االلااششييااء .
 -ممااددةة 170 ممككرررراا :
لل ععنن ععششررةة ججننييههااتت ووللاا تتززييدد ععلليي مماائئتتىى ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتججااووزز سستتةة ااششههرر ووببغغررااممةة للاا تتقق
 ججننييةة ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن :
ااووللاا :ككلل ممنن ررككبب ففيي ععررببااتت االلسسكككك االلححددييددييةة ااوو غغييررههاا ممنن ووسساائئلل االلننققلل االلععاامم ووااممتتننعع ععنن ددففعع 
 االلااججررةة ااوو االلغغررااممةة ااوو ررككبب ففيي ددررججةة ااععلليي ممنن ددررججةة االلتتذذككررةة االلتتيي ييححممللههاا ووااممتتننعع ععنن ددففعع االلففررقق .



 بب ففيي غغييرر االلااممااككنن االلممععددةة للللررككووبب ببااححددىى ووسساائئلل االلننققلل االلععاامم .ثثااننيياا : ككلل ممنن رركك
 االلبباابب االلررااببعع ععششرر

 االلججرراائئمم االلتتىى تتققعع ببووااسسططةة االلصصححفف ووغغييررههاا
  –ممااددةة 171 :
ككلل ممنن ااغغررىى ووااححدداا ااوو ااككثثرر ببااررتتككاابب ججننااييةة ااوو ججننححةة ببققوولل ااوو صصييااحح ااوو ججههرر ببهه ععللنناا ااوو ببففععلل ااوو ااييممااء 
 صصوورر ششممسسييةة ااوو ررممووزز ااوو ااييةة ططررييققةة ااخخررىى ممنن ططررقق صصددرر ممننهه ععللنناا ااوو ببككتتااببةة ااوو ررسسوومم ااوو صصوورر ااوو
االلتتممثثييلل ججععللههاا ععللننييةة ااوو ببااييةة ووسسييااةة ااخخررىى ممنن ووسساائئلل االلععللااننييةة ييععدد ششررييككاا ففيي ففععللههاا ووييععااققبب 
 ببااللععققاابب االلممققرررر للههاا ااذذاا تتررتتبب ععلليي ههذذاا االلااغغررااء ووققووعع تتللكك االلججننااييةة ااوو االلججننححةة ببااللففععلل .
ففييططببقق االلققااضضىى االلااححككاامم االلققااننووننييةة ففيي اامماا ااذذاا تتررتتببتت ععلليي االلااغغررااء ممججرردد االلششررووعع ففيي االلججررييممةة 
 االلععققاابب ععلليي االلششررووعع .
ووييععتتببرر االلققوولل ااوو االلصصييااحح ععللننيياا ااذذاا ححصصلل االلججههرر ببهه ااوو تتررددييددةة ببااححددىى االلووسساائئلل االلممييككااننييككييةة ففيي 
ممححففلل ععاامم ااوو ااىى ممككاانن ااخخرر ممططررووقق ااوو ااذذاا ححصصلل االلججههرر ببههااوو تتررددييددةة ببححييثث ييسستتططييعع سسممااعع ممننككاانن ففيي 
 ذذييعع ببططررييقق االلللااسسككىى ااوو ببااييةة ططررييققةة ااخخررىى .ممثثلل ذذللكك االلططررقق ااوو االلممككاانن ااوو ااذذاا اا
ووييككوونن االلففععلل ااوو االلااييممااء ععللننيياا ااذذاا ووققعع ببححييثث ييسستتططييعع ررؤؤييتتهه ممنن ككاانن ففيي ممثثلل ذذللكك االلططررييقق ااوو 
 االلممككاانن .
ووتتععتتببرر االلككتتااببةة ووااللررسسوومم ووااللصصوورر ووااللصصوورر االلششممسسييةة ووااللررممووزز ووغغييررههاا ممنن ططررقق االلتتممثثييلل ععللننييةة 
ووععررضضتت ببححييثث ييسستتططييعع اانن ببييررااههاا ممنن ييككوونن ففيي ااذذاا ووززععتت ببغغييرر تتممييييزز ععلليي ععدددد ممنن االلننااسس ااوو ااذذاا 
 االلططررييقق االلععاامم ااوو ااىى ممككاانن ممططررووقق ااوو ااذذاا ببييععتت ااوو ععررضضتت للللببييعع ففيي ااىى ممككاانن .
  –ممااددةة 172 :
ككلل ممنن ححررضض ممببااششررةة ععلليي ااررتتككاابب ججننااييااتت االلققتتلل ااوو االلننههبب ااوو االلححررقق ااوو ججننااييااتت ممخخللةة ببااممنن االلححككووممةة 
 ووللمم تتتتررتتبب ععلليي تتححررييضضةة ااييةة ننتتييججةة ببووااسسططةة ااححددىى االلططررقق االلممننصصووصص ععللييههاا ففيي االلممااددةة االلسسااببةة
 ييععااققبب ببااللححببسس .
  االلغغييتت .–ممااددةة 173 
  –ممااددةة 174 :
ييععااققبب ببااللسسججنن ممددةة للاا تتتتججااووزز خخممسس سسننيينن ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسةة االلاافف ججننييةة ووللاا تتززييدد ععلليي 
 -ععششررةة االلاافف ججننييةة ككلل ممنن ااررتتككبب ببااححددىى االلططررقق االلممتتققددمم ذذككررههاا ففععللاا ممنن االلااففععاالل االلااتتييةة :
 ععللىى ققللبب ننظظاامم االلححككووممةة االلممققرررر ففىى االلققططرر االلممصصررىى ااوو ععللىى ككررااههتتةة ااوو االلااززددررااء ببهه .ااووللااً : االلتتححررييضض 
ثثااننييااً : تتححببييذذ ااوو تتررووييجج االلممذذااههبب االلتتىى تتررممىى االلىى تتغغييييرر ممببااددئئ االلددسستتوورر االلااسسااسسييةة ااوو االلننظظمم 
 االلااسسااسسييةة للللههييئئةة االلااججتتممااععييةة ببااللققووةة ااوو ببااللااررههاابب ااوو ببااييةة ووسسييللةة ااخخررىى غغييرر ممششررووععةة .
تت ككلل ممنن ششججعع ببططررييقق االلممسسااععددةة االلممااددييةة ااوو االلممااللييةة ععللىى ااررتتككاابب ججررييممةة ممنن ووييععااققبب ببننففسس االلععققووبباا
االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععننههاا ففىى االلففققررتتيينن االلسسااببققتتيينن ددوونن اانن ييككوونن ققااصصددااً االلااششتتررااكك ممببااششررةة ففىى 
 ااررتتككااببههاا .
 -ممااددةة 175 :
ييععااققبب ببننففسس االلععققووببااتت ككلل ممنن ححررضض االلججنندد ببااححددىى االلططررقق االلممتتققددمم ذذككررههاا ععللىى االلخخررووجج ععنن االلططااععةة ااوو 
 ععللىى االلتتححوولل ععنن ااددااء ووااججببااتتههمم االلععسسككررييةة .
 -ممااددةة 176 :
ييععااققبب ببااللححببسس ككلل ممنن ححررضض ببااححددىى االلططررقق االلممتتققددمم ذذككررههاا ععللىى ببععضض ططاائئففةة ااوو ططوواائئفف ممنن االلننااسس ااوو 
 ععللىى االلااززددررااء ببههاا ااذذاا ككاانن ممنن ششاانن ههذذاا االلتتححررييضض تتددييرر االلسسللمم االلععاامم .
 -ممااددةة 177 :
 االلممتتققددمم ذذككررههاا ععللىى ععددمم االلااننققيياادد ييععااققبب ببننففسس االلععققووببااتت ككلل ممنن ححررضض غغييررهه ببااححددىى االلططررقق
 للللققووااننيينن ااوو ححسسنن ااممرراا ممنن االلاامموورر االلتتىى تتععدد ججننااييةة ااوو ججننححةة ببححسسبب االلققااننوونن .
  -ممااددةة 178 :
" ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننتتيينن ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسةة االلاافف ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى 
صصدد االلااتتججاارر ااوو ااتتللووززييعع ااوو ععششررةة االلاافف ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ككلل ممنن صصننعع ااوو ححاازز ببقق
االلااييججاارر ااوو االلللصصقق ااوو االلععررضض ممططببووععااتت ااوو ممححففووظظااتت ااوو ررسسووممااتت ااوو ااععللااننااتت ااوو صصوورراا ممححففووررةة ااوو 
ممننققووششةة ااوو ررسسووممااتت ييددووييةة ااوو ففووتتووغغررااففييةة ااوو ااششااررااتت ررممززييةة ااوو غغييرر ذذللكك ممنن االلااششييااء ااوو االلصصوورر ععاامم ااذذاا 
 ككااننتت ممننااففييةة للللاادداابب االلععااممةة " .



 -ممااددةة 178 ممككرررر :
ببتت االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة ععنن ططررييقق االلصصححفف ييككوونن ررؤؤسسااء ااذذاا ااررتتكك
 االلتتححررييرر ووااللننااششرروونن ممسسئئوولليينن ككففااععلليينن ااصصلليييينن ببممججرردد االلننششرر .
ووففىى ججممييعع االلااححوواالل االلتتىى للاا ييممككنن ففييههاا ممععررففةة ممررتتككبب االلججررييممةة ييععااققبب ببصصففتتههمم ففااععلليينن 
 ااصصلليييينن االلططااببععوونن ووااللععااررضضوونن ووااللممووززععوونن .
دديينن ووااللممصصددرريينن ووااللووسسططااء ببصصففتتههمم ففااععلليينن ااصصلليييينن ااذذاا سسااههمموواا ععممدداا ووييججووزز ممععااققببةة االلممسستتوورر
 ففىى ااررتتككاابب االلججننحح االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة ممتتىى ووققععتت ببططررييققةة االلصصححااففةة .
 -ممااددةة 178 ثثااللثثااً :
ييععااققبب ببااللححببسس ككلل ممنن صصننعع ااوو ححاازز ببققصصدد االلااتتججاارر ااوو االلتتووززييعع ااوو االلااييججاارر ااوو االلللصصقق ااوو للععررضض 
 االلىى سسممععةة االلببللاادد سسووااء ااككاانن ذذللكك ببممخخااللففةة االلححققييققةة ااوو ااععططااء ووصصفف غغييرر صصوورراا ممنن ششااننههاا االلااسسااءةة
 صصححييحح ااوو ببااببرراازز ممظظااههرر غغييرر للاائئققةة ااوو ببااييةة ططررييققةة ااخخررىى .
ووييععااققبب ببههذذهه االلععققووببةة ككلل ممنن ااسستتوورردد ااوو صصددرر ااوو ننققلل ععممدداا ببننففسسةة ااوو ببغغييررةة ششييئئااً مممماا تتققددمم 
ااوو ببااععةة ااوو ااججررةة ااوو ععررضضةة للللببييعع ااوو للللغغررضض االلممذذككوورر ، ووككلل ممنن ااععللنن ععننهه ااوو ععررضضةة ععللىى ااننظظاارر االلججممههوورر 
االلااييججاارر ووللوو ففىى غغييرر ععللااننييةة ، ووككلل ممنن ققددممةة ععللااننييةة ببططررييققةة ممببااششررةة ااوو غغييرر ممببااششررةة ووللوو ببااللممججاانن 
 ووففىى ااىى صصووررةة ممنن االلصصوورر ووككلل ممنن ووززععةة ااوو سسللممةة للللتتووززييعع ببااييةة ووسسييللةة .
 ححككمم االلممااددةة ففااذذاا ااررتتككببتت االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى ههذذهه االلممااددةة ععنن ططررييقق االلصصححفف سسررىى ففىى ششااننههاا
 االلسسااببققةة .
 -ممااددةة 179 :
 ييععااققبب ببااللححببسس ككلل ممنن ااههاانن ررئئييسس االلججممههووررييةة ببووااسسططةة ااححددىى االلططررقق االلممتتققددمم ذذككررههاا .
  االلغغييتت-ممااددةة 180 :
 -ممااددةة 181 :
 ييععااققبب ببااللححببسس ككلل ممنن ععاابب ببااححددىى االلططررقق االلممتتققددمم ذذككررههاا ففىى ححقق ممللكك ااوو ررئئييسس ددووللةة ااججننببييةة .
 -ممااددةة 182 :
زز سسننةة ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسس االلاافف ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى ععششررةة االلاافف " ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتججااوو
ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ككلل ممنن ععاابب ببااححددىى االلططررقق االلممتتققددمم ذذككررههاا ففىى ححقق ممممثثلل للددووللةة 
 ااججننببييةة ممععتتممدد ففىى ممصصرر ببسسبببب اامموورر تتتتععللقق ببااددااء ووظظييففتتةة " .
  االلغغييتت -ممااددةة 183 :
 -ممااددةة 184 :
لل ععنن خخممسسةة االلاافف ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى ععششررةة االلاافف ججننييهه ااوو ببااححددىى " ببععااققبب ببااللححببسس ووببغغررااممةة للاا تتقق
ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ككلل ممنن ااههاانن ااوو سسبب ببااححددىى االلططررقق االلممتتققددمم ذذككررههاا ممججللسس االلششععبب ااوو ممججللسس االلششووررىى 
 ااوو غغييررةة ممنن االلههييئئااتت االلننظظااممييةة ااوو االلججييشش ااوو االلممححااككمم ااوو االلسسللططااتت ااوو االلممصصااللحح االلععااممةة " .
 -ممااددةة 185 :
تتججااووزز سسننةة ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسةة االلاافف ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى ععششررةة االلاافف " ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا
ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ككلل ممنن سسبب ممووظظففاا ععاامماا ااوو ششخخصصاا ذذاا صصففةة ننييااببييةة ععااممةة ااوو ممككللففاا 
ببخخددممةة ععااممةة ببسسبببب ااددااء االلووظظييففةة ااوو االلننييااببةة ااوو االلخخددممةة االلععااممةة ووذذللكك ممعع ععددمم االلااخخللاالل ببتتططببييقق االلففققررةة 
ممااددةة 302 ااذذاا ووججدد ااررتتببااطط ببيينن االلسسبب ووججررييممةة ققذذفف ااررتتككببههاا ذذااتت االلممتتههمم ضضدد ننففسس ممنن االلثثااننييةة ممنن االل
 ووققععتت ععللييهه ججررييممةة االلسسبب " .
 -ممااددةة 186 :
" ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للااتتججااووزز سستتةة ااششههرر ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسةة االلاافف ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى 
قق االلممتتققددمم ذذككررههاا ببممققاامم ععششررةة االلاافف ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ككلل ممنن ااخخلل ببططررييققةة ممنن االلططرر
 ققااضض ااوو ههييببتتهه ااوو سسللططتتهه ففىى صصدددد
 ددععووىى " .
 -ممااددةة 187 :
ييععااققبب ببننففسس االلععققووببااتت ككلل ممنن ننششرر ببااححددىى االلططررقق االلممتتققددمم ذذككررههاا اامموورراا ممنن ششااننههاا االلتتأأثثييرر ففىى 
االلققضضااهه االلذذيينن ييننااطط ببههمم االلففصصلل ففىى ددععووىى ممططررووححةة اامماامم ااييةة ججههةة ممنن ججههااتت االلققضضااء ففىى االلببللاادد ااوو ففىى 
االلننييااببةة ااوو غغييررههمم ممنن االلممووظظففيينن االلممككللففيينن ببتتححققييقق ااوو االلتتااثثييرر ففىى االلششههوودد ررججاالل االلققضضااء ااوو 
االلذذيينن ققدد ييططللببوونن للااددااء االلششههااددةة ففىى تتللكك االلددععووىى ااوو ففىى ذذللكك االلتتححققييقق ااوو اامموورراا ممنن ششااننههاا ممننعع ششخخصص 
ممنن االلااففضضااء ببممععللووممااتت للااووللىى االلااممرر ااوو االلتتااثثييرر ففىى االلررااىى االلععاامم للممصصللححةة ططررفف ففىى االلددععووىى ااوو 
 االلتتححققييقق ااوو ضضددةة .



 -ةة 188 :مماادد
" ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتججااووزز سسننةة ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسةة االلاافف ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى ععششرريينن 
االلفف ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ككلل ممنن ننششرر ببسسووء ققصصدد ببااححددىى االلططررقق االلممتتققددمم ذذككررههاا 
، ااذذاا ككاانن ممنن ااخخبباارراا ااوو ببييااننااتت ااوو ااششااععااتت ككااذذببةة ااوو ااووررااققاا ممصصططننععةة ااوو ممززووررةة ااوو ممننسسووببةة ككذذبباا االلىى االلغغييرر 
 ششاانن ذذللكك تتككددييرر االلسسللمم االلععاامم ااوو ااثثااررةة االلففززعع ببيينن االلننااسس ااوو االلححااقق االلضضرررر ببااللممصصللححةة االلععااممةة " .
  االلغغييتت-ممااددةة 188 ممككرررر :
 -ممااددةة 189 :
" ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتججااووزز سسننةة ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسةة االلاافف ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى ععششررةة 
نن ننششرر ببااححددىى االلططررقق االلممتتققددمم ذذككررههاا مماا ججررىى ففىى االلاافف ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ككلل مم
االلددععااووىى االلممددننييةة ااوو االلججنناائئييةة االلتتىى ققررررتت االلممححااككمم سسممااععههاا ففىى ججللسسةة سسررييةة ااوو ففىى االلددععااووىى االلممتتععللققةة 
ببااللججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى ههذذاا االلبباابب ااوو ففىى االلبباابب االلسسااببعع ممنن االلككتتاابب االلثثااللثث ممنن ههذذاا االلققااننوونن 
" 
وو ععللىى ممججرردد ننششرر االلححككمم . ممعع ذذللكك ففففىى االلددععااووىى االلتتىى للاا ووللاا ععققاابب ععللىى ممججرردد ننششرر ممووضضووعع االلششككووىى اا
ييججووزز ففييههاا ااققااممةة االلددللييلل ععللىى االلاامموورر االلممددععىى ببههاا ييععااققبب ععللىى ااععللاانن االلششككووىى ااوو ععللىى ننششرر االلححككمم 
ببااللععققووببااتت االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلففققررةة االلااووللىى ممنن ههذذهه االلممااددةة مماا للمم ييككنن ننششرر االلححككمم ااوو االلششككووىى ققدد 
 .ححصصلل ببننااء ععللىى ططللبب االلششااككىى ااوو ببااذذننةة 
 -ممااددةة 190 :
" ففىى غغييرر االلددععااووىى االلتتىى تتققعع ففىى ححككمم االلممااددةة االلسسااببققةة ييججووزز للللممححااككمم ننظظرراا للننووعع ووققاائئعع االلددععووىى اانن 
تتححظظرر ففىى سسببييلل االلممححااففظظةة ععللىى االلننظظاامم االلععاامم ااوو االلاادداابب ننششرر االلممررااففععااتت االلققضضاائئييةة ااوو االلااححككاامم ككللههاا 
للححببسس ممددةة للاا تتججااووزز ااوو ببععضضههاا ببااححددىى االلططررقق االلممببييننةة ففىى االلممااددةة 171 ، ووممنن ييخخااللفف ذذللكك ييععااققبب بباا
سسننةة ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسةة االلاافف ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى ععششررةة االلاافف ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن 
 االلععققووببتتيينن " .
 -ممااددةة 191 :
ييععااققبب ببننففسس االلععققووببااتت ككلل ممنن ننششرر ببااححددىى االلططررقق االلممتتققددمم ذذككررههاا مماا ججررىى ففىى االلممددااووللااتت االلسسررييةة 
 ججللسسااتت االلععللننييةة ببااللممححااككمم .ببااللممححااككمم ااوو ننششرر ببغغييرر ااممااننةة ووببسسووء ققصصدد مماا ججررىى ففىى االل
 -ممااددةة 192 :
ييععااققبب ببننففسس االلععققووببااتت ككلل ممنن ننششرر ببااححددىى االلططررقق االلممتتققددمم ذذككررههاا مماا ججررىى ممنن االلممننااققششااتت ففىى 
االلججللسسااتت االلسسررببةة للممججللسس االلششععبب ااوو ننششرر ببغغييرر ااممااننهه ووببسسووء ققصصدد مماا ججررىى ففىى االلججللسسااتت االلععللننييةة 
 للللممججللسس االلممذذككوورر .
 -ممااددةة 193 :
 سستتةة ششههوورر ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسةة االلاافف ججننييهه ووللاا تتززييدد ععنن " ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى
 ععششررةة االلاافف ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ككلل ممنن ششننرر ببااححددىى االلططررقق االلممتتققددمم ذذككررههاا :
) أأ ( ااخخبباارر ببششاانن تتححققييقق ججنناائئىى ققاائئمم ااذذاا ككااننتت سسللططةة االلتتححققييقق ققدد ققررررتت ااججررااءةة ففىى غغييببةة االلخخسسوومم 
 للننظظاامم االلععاامم ااوو للللاادداابب ااوو للظظههوورر االلححققييققةة .ااوو ككااننتت ققدد ححظظررتت ااذذااععةة ششئئ ممننهه ممررااععااةة لل
 )بب( ااوو ااخخبباارراا ببششاانن االلتتححققييققااتت ااوو االلممررااففععااتت ففىى ددععااووىى االلططللااقق ااوو االلتتففررييقق ااوو االلززنناا " .
 -ممااددةة 194 :
"ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتججااووزز سسننةة ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسةة االلاافف ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى ععششررةة االلاافف 
نن ففتتحح ااككتتتتاابباا ااوو ااععللنن ببااححددىى االلططررقق االلممتتققددمم ذذككررههاا ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ككلل مم
ببققصصدد االلتتععووييضض ععنن االلغغررااممااتت ااوو االلممصصااررييفف ااوو االلتتضضممييننااتت االلممححككوومم ببههاا ققضضاائئييااً ففىى ججننااييةة ااوو 
 ججننححةة .
ووككذذللكك ككلل ممنن ااععللنن ببااححددىى تتللكك االلططررقق ققييااممةة ااوو ققيياامم ااخخرر ببااللتتععووييضض االلممششاارر االلييهه ااوو ببععضضةة ااوو ككللهه 
 ااوو ععززممهه ععللىى ذذللكك .
 -ممااددةة 195 :
 ععددمم االلااخخللاالل ببااللممسسئئووللييةة االلججنناائئييةة ببااللننسسببةة للممؤؤللفف االلككتتااببةة ااوو ووااضضعع االلررسسمم ااوو غغييرر ذذللكك ممنن ممعع
ططررقق االلتتممثثييلل ييععااققبب ررئئييسس تتححررييرر االلججررييددةة ااوو االلممححرررر االلممسسئئوولل ععنن ققسسممههاا االلذذىى ححصصلل ففييهه 
االلننششرر ااذذاا للمم ييككنن ثثممةة ررئئييسس تتححررييرر ببصصففتتهه ففااععللاا ااصصلليياا للللججرراائئمم االلتتىى تتررتتككبب ببووااسسططةة 
 صصححييففتتهه .
 ىى ممنن االلممسسئئووللييةة االلججنناائئييةة :ووممعع ذذللكك ييععفف
 ااذذاا ااثثببتت اانن االلننششرر ححصصلل ببددوونن ععللممهه ووققددمم ببددء االلتتححققييقق ككلل مماا للددييهه ممنن االلممععللووممااتت ووااللااووررااقق -1
 للللممسسااععددةة ععللىى ممععررففةة االلممسسئئوولل ععمماا ننششرر .



 ااوو ااذذاا ااررششدد ففىى ااثثننااء االلتتححققييقق ععنن ممررتتككبب االلججررييممةة ووققددمم ككلل مماا للددييةة ممنن االلممععللووممااتت ووااللااووررااقق -2
 ففووقق ذذللكك ااننهه للوو للمم ييققمم ببااللننششرر للععررضض ننففسسةة للخخسسااررةة ووظظييففتتةة ففىى للااثثببااتت ممسسئئووللييتتةة ووااثثببتت
 االلججررييددةة ااوو للضضرررر ججسسييمم ااخخرر .
 -ممااددةة 196 :
ففىى االلااححوواالل االلتتىى تتككوونن ففييههاا االلككتتااببةة ااوو االلررسسمم ااوو االلصصوورر ااوو االلصصوورر االلششممسسييةة ااوو االلررممووزز ااوو ططررقق 
للااححوواالل االلتتممثثييلل االلااخخررىى االلتتىى ااسستتععممللتت ففىى ااررتتككاابب االلججررييممةة ققدد ننششررتت ففىى االلخخااررجج ووققىى ججممييعع اا
االلتتىى للاا ييممككنن ففييههاا ممععررففةة ممررتتككبب االلججررييممةة ييععااققبب ، ببصصففتتههمم ففااععلليينن ااصصلليييينن ، االلممسستتووررددوونن 
ووااللططااببععوونن ففاانن تتععذذرر ذذللكك ففااللبباائئععوونن ووااللممووززععوونن ووااللممللصصققوونن ووذذللكك مماا للمم ييظظههرر ممنن ظظررووفف االلددععووىى 
زز ااننهه للمم ييككنن ففىى ووسسععههمم ممععررففةة ممششتتممللااتت االلككتتااببةة ااوو االلررسسمم ااوو االلصصوورر ااوو االلصصوورر االلششممسسييةة ااوو االلررمموو
 ااوو ططررقق االلتتممثثييلل االلااخخررىى .
 -ممااددةة 197 :
للاا ييققببلل ممنن ااححدد ، للللااففللااتت ممنن االلممسسئئووللييةة االلججنناائئييةة مممماا ننصص ععللييهه ففىى االلمموواادد االلسسااببققةة ، اانن ييتتخخذذ 
للننففسسةة ممببررررااً وواانن ييققييمم للههاا ععذذررااً ممنن اانن االلككتتااببااتت ااوو االلررسسوومم ااوو االلصصوورر ااوو االلصصوورر االلششممسسييةة ااوو 
ممتت ععنن ننششررااتت صصددررتت ففىى ممصصرر ااوو ففىى االلخخااررجج ااوو االلررممووزز ااوو ططررقق االلتتممثثييلل االلااخخررىى ااننمماا ننققللتت ااوو تتررجج
 ااننههاا للمم تتززدد ععللىى تتررددييدد ااششااععااتت ااوو ررووااييااتت ععنن االلغغييرر .
 -ممااددةة 198 :
ااذذاا ااررتتككببتت ججررييممةة ببااححددىى االلططررقق االلممتتققددمم ذذككررههاا ححاازز للررججاالل االلضضببططييةة االلققضضاائئييةة ضضببطط ككلل ككلل 
ككوونن ققدد ااععدد االلككتتااببااتت ووااللررسسوومم ووااللصصوورر ووااللصصوورر االلششممسسييةة ووااللررممووزز ووغغييررههاا ممنن ططررقق االلتتممثثييلل مممماا يي
للللببييعع ااوو االلتتووززييعع ااوو االلععررضض ااوو ييككوونن ققدد ببييعع ااوو ووززعع ااوو ععررضض ففععللاا ووككذذاا االلااصصوولل " االلككللييششههااتت " 
 ووااللااللووااحح ووااللااححججاارر ووغغييررههاا ممنن ااددووااتت االلططببعع ووااللننققلل .
ووييججبب ععللىى ممنن ييببااششرر االلضضببطط اانن ييببللغغ االلننييااببةة االلععممووممييةة ففوورر ففااذذاا ااققررتتةة ففععللييههاا اانن تتررففعع االلااممرر 
ييةة ااوو ممنن ييققوومم ممققااووممةة ففىى ظظررفف سسااععتتيينن ممنن ووققتت االلضضببطط ااذذاا ككاانن االلىى ررئئييسس االلممححككممةة االلااببتتدداائئ
االلممضضببووطط صصححييففةة ييووممييةة ااوو ااسسببووععييةة ووااذذاا ككااننتت االلصصححييففةة صصببااححييةة ووححصصلل االلضضببطط ققببلل االلسسااععةة 
االلسسااددسسةة صصببااححاا ففييععررضض االلااممرر ععللىى ررئئييسس االلممححككممةة ففىى االلسسااععةة االلثثااممننةة ووففىى ببااققىى االلااححوواالل ييككوونن 
ككممةة ققررااررةة ففىى االلححاالل ببتتااييييدد ااممرر االلضضببطط ااوو االلععررضض ففىى ظظررفف ثثللااثثةة اايياامم ووييصصددرر ررئئييسس االلممحح
ببااللغغاائئةة ووااللااففررااجج ععنن االلااششييااء االلممضضببووططةة ووذذللكك ببععدد سسممااعع ااققوواالل االلممتتههمم االلذذىى ييججبب ااععللااننهه ببااللححضضوورر 
ووللصصااححبب االلششأأنن اانن ييررففعع االلااممرر للررئئييسس االلممححككممةة ببععررييضضةة ففىى ننففسس ههذذهه االلممووااععييدد ووييؤؤممرر ففىى االلححككمم 
 االلتتىى ضضببططتت ااوو االلتتىى ققدد تتضضببطط ففييمماا ببععدد االلصصااددرر ببااللععققووببةة ااذذاا ااققتتضضىى االلححاالل ببااززااللةة االلااششييااء
 ااوو ااععددااممههاا ككللههاا ااوو ببععضضههاا .
ووللللممححككممةة اانن تتااممرر ااييضضاا ببننششرر االلححككمم االلصصااددرر ببااللععققووببةة ةةففىى صصححييففةة ووااححددةة ااوو ااككثثرر ووااللصصااققةة 
 ععللىى االلججددرراانن ااوو ببااللااممرريينن ممععاا ععللىى ننففققةة االلممححككوومم ععللييهه .
 ااىى ششخخصص ااخخرر ممسسئئوولل ععنن ففااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة ببووااسسططةة ججررددييةة ووججبب ععللىى ررئئييسس تتححررييررههاا ااوو ععللىى
االلننششرر اانن ييننششرر ففىى صصددرر صصححييففتتةة االلححككمم االلصصااددرر ببااللععققووببةة ففىى تتللكك االلججررييممةة ففىى خخللاالل االلششههرر 
االلتتااللىى للصصددوورر االلححككمم مماا للمم تتححدددد االلممححككممةة ممييععااددااً ااققصصرر ممنن ذذللكك ووااللاا ححككمم ععللييهه ببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز 
 مماائئةة ججننييهه ووببااللغغااء االلججررييددةة .
 -ممااددةة 199 :
 االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلمموواادد االلسسااببققةة ببططررييقق االلننششرر ففىى ااححددىى ااذذاا ااررتتككببتت ججررييممةة ممنن االلججرراائئمم
االلججرراائئدد ووااسستتممررتت االلججررييددةة ااثثننااء االلتتححققييقق ععللىى ننششرر ممااددةة ممنن ننووعع مماا ييججررىى االلتتححققييقق ممنن ااججللةة ااوو ممنن 
ننووعع ييششببههةة ففييججووزز للللممححككممةة االلااببتتدداائئييةة ممننععققددةة ببههييئئةة ااووددةة ممششووررةة ببننااء ععللىى ططللبب االلننييااببةة 
 ثث ممررااتت ععللىى االلااككثثرر .االلععممووممييةة اانن تتااممرر ببتتععططييلل االلججررييددةة ثثللاا
 ووييصصددرر االلااممرر ببععدد سسممااعع ااققوواالل االلممتتههمم ووللاا ييججووزز االلططععنن ففىى ههذذاا االلااممرر ببااييةة ططررييققةة ممنن ططررقق االلططععنن .
ففااذذاا ككااننتت ممووااللااةة االلننششرر االلممششاارر االلييههاا ففىى االلففققررةة االلااووللىى ققدد ججررتت ببععدد ااححااللةة االلققضضييةة للللححككمم االلىى 
للججننحح ااوو ممنن ممححككممةة االلججننااييااتت ععللىى ممححككممةة االلججننحح ااوو االلىى ممححككممةة االلججننااييااتت ييططللبب ااممرر االلتتععططييلل ممنن ممححككممةة اا
 ححسسبب االلااححوواالل .
ووييججووزز ااصصدداارر ااممرر االلتتععططييلل ككللمماا ععااددتت االلججررييددةة االلىى ننششرر ممااددةة ممنن ننووعع مماا ييججررىى االلتتححققييقق ممنن ااججللهه ااوو 
 ممنن ننووعع ييششببهه .
ووييببططلل ففععلل ااممرر االلتتععططييلل ااذذاا صصددرر ااثثننااء ممددةة االلتتععططييلل ااممرر ببححففظظ االلققضضييةة ااوو ققرراارر بباانن للاا ووججهه 
 ببااللببررااءةة .للااققااممةة االلددععووىى ففييههاا ااوو ححككمم 



 -ممااددةة 200 :
ااذذاا ححككمم ععللىى ررئئييسس تتححررييرر ججررييددةة ااوو االلممححرررر االلممسسئئوولل ااوو االلننااششرر ااوو صصااححبب االلججررييددةة ففىى ججننااييةة 
ااررتتككببتت ببووااسسططةة االلججررييددةة االلممذذككووررةة ااوو ففىى ججررييممةة ممنن االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددتتيينن 179 وو 
للممددةة سسننةة ففىى 308 ققضضىى االلححككمم ببتتععططييلل االلججررييددةة للممددةة ششههرر ببااللننسسببةة للللججرراائئدد االلااسسببووععييةة وو
 االلااححوواالل االلااخخررىى .
ففااذذاا ححككمم ععللىى ااححدد االلااششخخااصص االلممذذككوورريينن ففىى ججررييممةة ااررتتككببتت ببووااسسططةة االلججررييددةة غغييرر االلججرراائئمم 
االلممذذككووررةة ففىى االلففققررةة االلسسااببققةة ججاازز االلااممرر ببتتععططييلل االلججررييددةة للممددةة للاا تتتتججااووزز ننصصفف االلممددةة االلممققررررةة ببههاا 
. 
ييةة ووققععتت ففىى ااثثننااء االلسسننتتيينن ووااذذاا ححككمم ببااللععققووببةة ممررةة ثثااننييةة ففىى ججررييممةة مممماا ذذككرر ببااللففققررةة االلثثاانن
االلتتااللييتتيينن للصصددوورر ححككمم سسااببقق ججاازز االلااممرر ببتتععططييلل االلججررييددةة ممددةة تتسسااووىى ممددةة االلععققووببةة االلممننصصووصص 
 ععللييههاا ففىى االلففققررةة االلااووللىى .
ووااذذاا ححككمم ببااللععققووببةة ممررةة ثثااللثثةة ففىى ججررييممةة مممماا ذذككرر ببااللففققررةة االلثثااننييةة ووققععتت ففىى ااثثننااء االلسسننتتيينن 
ييددةة ممددةة تتسسااووىى االلممددةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلتتااللييتتيينن للصصددوورر االلححككمم االلثثااننىى ووججبب تتععططييلل االلججرر
 االلففققررةة االلااووللىى .
 -ممااددةة 201 :
ككلل ششخخصص ووللوو ككاانن ممنن ررججاالل االلدديينن ااثثننااء تتأأددييةة ووظظييففتتةة االلققىى ففىى ااححدد ااممااككنن االلععببااددةة ااوو ففىى ممححففلل 
ددييننىى ممققااللةة تتضضممننتت ققددححاا ااوو ذذمماا ففىى االلححككووممةة ااوو ففىى ققااننوونن ااوو ففىى ممررسسوومم ااوو ققرراارر ججممههووررىى ااوو ففىى ععمملل 
ددااررةة االلععممووممييةة ، ااوو ااذذااعع ااوو ننششرر ببصصففةة ننصصاائئحح ااوو تتععللييممااتت ددييننييةة ررسسااللةة ممششتتممللةة ممنن ااععمماالل ججههااتت االلاا
ععللىى ششئئ ممنن ذذللكك ييععااققبب ببااللححببسس ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسةة االلاافف ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى ععششررةة االلاافف 
ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ، ففااذذاا ااسستتععممللتت االلققووةة ااوو االلععننفف ااوو االلتتههددييدد تتككوونن االلععققووببةة 
 االلسسججنن .
  االلغغييتت-ممككرررر :ممااددةة 201 

 
 
 
 
 

 االلبباابب االلخخااممسس ععششرر
 االلممسسككووككااتت االلززييووفف ووااللممززووررةة

  -ممااددةة 202 :
ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ككلل ممنن ققللدد ااوو ززييفف ااوو ززوورر ببااييةة ككييففييةة ععممللةة ووررققييةة ااوو ممععددننييةة 
 ممتتددااووللةة ققااننووننااً ففىى ممصصرر ااوو ففىى االلخخااررجج .
ججععللههاا ششببييههةة ببععممللةة ااخخررىى ااككثثرر ووييععتتببرر تتززييييففااً ااننتتققااصص ششئئ ممنن ممععددنن االلععممللةة ااوو ططللااؤؤههاا ببططللااء يي
 ممننههاا ققييممةة .
 ووييععتتببرر ففىى ححككمم االلععممللةة االلووررققييةة ااووررااقق االلببننككووتت االلممااذذوونن ببااصصددااررههاا ققااننووننااً .
 -ممااددةة 202 ممككرررر :
ييععااققبب ببااللععققووببةة االلممذذككووررةة ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة ككلل ممنن ققللدد ااوو ززوورر ببااييةة ككييففييةة ععممللةة ووططننييةة 
 تتذذككااررييةة ذذههببييةة ااوو ففضضييةة ممااذذوونن ببااصصددااررههاا ققااننوونناا .
ععااققبب ببذذااتت االلععققووببةة ككلل ممنن ققللدد ااوو ززييفف ااوو ززوورر ععممللةة تتذذككااررييةة ااججننببييةة ممتتىى ككااننتت االلددووللةة صصااححببةة وويي
 االلععممللةة االلممززييففةة تتععااققبب ععللىى تتززييييفف االلععممللةة االلتتذذممااررييةة االلممصصررييةة .
 -ممااددةة 203 :
ييععااققبب ببااللععققووببةة االلممذذككووررةة ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة ككلل ممنن ااددخخلل ببننففسسةة ااوو ببووااسسططةة غغييررهه ففىى ممصصرر ااوو 
 ددةة ااوو ممززييففةة ااوو ممززووررةة ووككذذللكك ككلل ممنن ررووججههاا ااوو ححااززههاا ببققصصدد االلتتررووييجج ااوو االلتتععاامملل ببههاا .ااخخررجج ممننههاا ععممللةة ممققلل
 -ممااددةة 203 ممككرررر :
ااذذاا تتررتتبب ععللىى االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددتتيينن االلسسااببققتتيينن ههببووطط سسععرر االلععممللةة االلممصصررييةة 
ااششغغاالل االلششااققةة ااوو سسننددااتت االلححككووممةة ااوو ززععززععةة االلاائئتتمماانن ففىى االلااسسووااقق االلددااخخللييةة ااوو االلخخااررججييةة ججاازز االلححككمم بباالل
 االلممؤؤببددةة .



 -ممااددةة 204 :
ككلل ممنن ققببلل ببححسسنن ننييةة ععممللةة ممققللددةة ااوو ممززييففةة ااوو ممززووررةة ثثمم تتععاامملل ببههاا ببععدد ععللممةة ببععييببههاا ييععااققبب 
 ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى ثثللااثثةة ااششههرر ااوو ببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه .
 -ممااددةة 204 ممككرررر ) ااووللااً ( :
ممةة للاا تتتتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييهه ككلل ممنن صصننعع ااوو ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للااتتززييدد ععللىى سستتةة ااششههرر ااوو ببغغرراا
ببااعع ااوو ووززعع ااوو ححاازز ببققصصدد االلببييعع ااوو االلتتووززييعع للااغغررااضض ثثققااففييةة ااوو ععللممييةة ااوو صصننااععييةة ااوو تتججااررييةة 
ققططععااً ممععددننييةة ااوو ااووررااققاا ممششااببههةة ففىى ممظظههررههاا للللععممللةة االلممتتددااووللةة ففىى ممصصرر ااوو للااووررااقق االلببننككووتت االلممااللييةة 
  االلممششااببههةة ااييققااعع االلججممههوورر ففىى االلغغللطط .االلتتىى ااذذنن ببااددصصددااررههاا ققااننوونناا ااذذاا ككاانن ممنن ششاانن ههذذهه
ووييععااققبب ببننففسس االلععققووببةة ككلل ممنن ححاازز ااوو صصننعع صصوورر ااوو ننششرر ااوو ااسستتععمملل للللااغغررااضض االلممذذككووررةة ااوو 
للللااغغررااضض االلففننييةة ااوو للممججرردد االلههووااييةة صصوورر تتممثثلل ووججههاا ااوو ججززءاا ممنن ووججهه للععممللةة ووررققييةة ممتتددااووللةة ففىى ممصصرر مماا 
 االلتتىى ييففررضضههاا .للمم ييصصددرر للهه ببذذللكك تتررخخييصص خخااصص ممنن ووززييرر االلددااخخللييةة ووببااللققييوودد 
ووييععتتببرر ممنن ققببييلل االلععممللةة االلووررققةة ففىى تتططببييقق ااححككاامم االلففققررتتيينن االلسسااببققتتيينن ااووررااقق االلببننككووتت 
 االلااججننببييةة .
 -ممااددةة 204 ممككرررر )بب( :
ييععااققبب ببااللححببسس ككلل ممنن صصننعع ااوو ححاازز ببغغييرر ممسسووغغ ااددووااتت ااوو االلااتت ااوو ممععددااتت مممماا ييسستتععمملل ففىى تتققللييدد 
 االلععممللةة ااوو تتززييييففههاا ااوو تتووززييررههاا .
 -:ممااددةة 204 ممككرررر )ججـ( 
ككلل ممنن ححببسس ععنن االلتتددااوولل ععممللةة ممنن االلععممللااتت االلممععددننييةة للممتتددااووللةة ققااننوونناا ااوو صصههررههاا ااوو ببااععههاا ااوو ععررضضههاا 
للللببييعع ببسسععرر ااععللىى ممنن ققييممتتههاا االلااسسممييةة ااوو ااججررىى ااىى ععمملل ففييههاا ييننززعع ععننههاا صصففةة االلننققدد االلممققررررةة 
ععممللةة ييععااققبب ببااللححببسس ممعع االلششغغلل ووببغغررااممةة تتسسااووىى ععششررةة ااممثثاالل ققييممةة االلععممللةة ممححلل االلججررييممةة ووببممصصااددررةة االل
 ااوو االلممععااددنن االلممضضببووططةة .
 -ممااددةة 205 :
ييععففىى ممنن االلععققووببااتت االلممققررررةة ففىى االلمموواادد 202 وو 202 ممككرررر وو 203 ككلل ممنن ببااددرر ممنن االلججننااهه ببااخخبباارر 
االلححككووممةة ببتتللكك االلججننااييااتت ققببلل ااسستتععمماالل االلععممللةة االلممققللددةة ااوو االلممززييففةة ااوو االلممززووررةة ووققببلل االلششررووعع ففىى 
 االلتتححققييقق .
ةة ااذذاا ححصصلل االلااخخبباارر ببععدد االلششررووعع ففىى االلتتححققييقق ممتتىى ممككنن ووييججووزز  للللممححككممةة ااععففااء االلججااننىى ممنن االلععققووبب
االلسسللططااتت ممنن االلققببضض ععللىى غغييررةة ممنن ممررتتككببىى االلججررييممةة ااةة ععللىى ممررتتككببىى ججررييممةة ااخخررىى ممممااثثللةة للههاا ففىى 
 االلننووعع ووااللخخططووررةة .

 االلبباابب االلسسااددسس ععششرر
 االلتتززووييرر

 -ممااددةة 206 :
ء االلااتتييةة سسووااء ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااوو االلسسججنن ككلل ممنن ققللدد ااوو ززوورر ششييئئااً ممنن االلااششيياا
ببننففسسةة ااوو ببووااسسططةة غغييررهه ووككذذاا ككلل ممنن ااسستتععمملل ههذذهه االلااششييااء ااوو ددااخخللههاا ففىى االلببللاادد االلممصصررييةة ممعع ععللممةة 
 -ببتتققللييددههاا ااوو ببتتززووييررههاا ووههذذهه االلااششييااء ههىى :
ااممرر ججممههووررىى ااوو ققااننوونن ااوو ممررسسوومم ااوو ققرراارر صصااددرر ممنن االلححككووممةة ، خخااتتمم االلددووللةة ااوو ااممضضااء ررئئييسس االلججممههووررييةة ااوو 
 خختتممةة .
 ااوو ععللااممااتت ااححددىى االلممصصااللحح ااوو ااححددىى ججههااتت االلححككووممةة خختتمم ااوو ااممضضااء ااوو ععللااممةة ااححدد ممووظظففىى ااخختتاامم ااوو تتممغغااتت
 االلححككووممةة .
 ااووررااقق ممررتتببااتت ااوو ببووننااتت ااوو سسررااككىى ااوو سسننددااتت ااخخررىى صصااددررةة ممنن خخززييننةة االلححككووممةة ااوو ففررووععههاا .
 تتممغغااتت االلذذههبب ااوو االلففضضةة .
 -ممااددةة 206 ممككرررر :
 االلووااررددةة ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة ااذذاا ككاانن ممححللههاا ييععااققبب ببااللسسججنن ممددةة للاا تتززييدد ععللىى خخممسس سسننيينن ععللىى االلججرراائئمم
ااخختتااممااً ااوو تتممغغااتت ااوو ععللااممااتت للااححددىى االلششررككااتت االلممسسااههممةة ااوو ااححددىى االلججممععييااتت االلتتععااووننييةة ااوو االلننققااببااتت 
االلممننششااةة ططببققاا للللااووضضااعع االلممققررررةة ققااننوونناا ااوو ااححددىى االلممؤؤسسسسااتت ااوو االلججممععييااتت االلممععتتببررةة ققااننوونناا ذذااتت ننففعع 
 ععاامم .
 ععللىى سسببعع سسننيينن ااذذاا ككااننتت االلااخختتاامم ااوو االلتتممغغااتت ااوو االلععللااممااتت ووتتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن ممددةة للاا تتززييدد
االلتتىى ووققععتت ببششااننههاا ااححددىى االلججرراائئمم االلممببييننةة ففىى االلففققررةة االلسسااببققةة خخااصصةة ببممؤؤسسسسةة ااوو ششررككةة ااوو ججممععييةة 
ااوو ممننظظممةة ااوو ممننششااةة ااذذاا ككااننتت االلددووللةة ااوو ااححددىى االلههييئئااتت االلععااممةة تتسسااههمم ففىى ممااللههاا ببننصصييبب مماا ببااييةة صصففةة 
 ككااننتت .



 -ممااددةة 207 :
للححببسس ككلل ممنن ااسستتححصصلل ببغغييرر ححقق ععللىى ااخختتاامم ااوو تتممغغااتت ااوو ععللااممااتت ححققييققييةة للااححددىى ييععااققبب بباا
االلممصصااللحح االلححككووممييةة ااوو ااححددىى ججههااتت االلااددااررةة االلععممووممييةة ااوو ااححددىى االلههييئئااتت االلممببييننةة ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة 
 ووااسستتععممللههاا ااسستتععممااللااً ضضاارراا ببممصصللححةة ععااممةة ااوو خخااصصةة .
 -ممااددةة 208 :
للااممةة للااححددىى االلججههااتت اايياا ككااننتت ااوو االلششررككااتت االلممااذذووننةة ممنن ييععااققبب ببااللححببسس ككلل ممنن ققللدد خختتمماا ااوو تتممغغةة ااوو عع
ققببلل االلححككووممةة ااوو ااححدد االلببييوونن االلتتججااررييةة ووككذذاا ممنن ااسستتععمملل ششييئئااً ممنن االلااششييااء االلممذذككووررةة ممعع ععللممةة 
 ببتتققللييددههاا .
 -ممااددةة 209 :
ككلل ممنن ااسستتححصصلل ببغغييرر ححقق ععللىى االلااخختتاامم ااوو االلتتممغغااتت ااوو االلننييااششيينن االلححققييققييةة االلممععددةة للااححدد االلااننووااعع 
ااسستتععممللههاا ااسستتععممااللااً ممضضرراا ببااىى ممصصللححةة ععممووممييةة ااوو ششررككةة تتججااررييةة ااوو ااىى ااددااررةة ممنن ااددااررااتت االلسسااللفف ذذككررههاا وو
 االلااههااللىى ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننتتيينن .
 -ممااددةة 210 :
االلااششخخااصص االلممررتتككببوونن للججننااييااتت االلتتززووييرر االلممذذككوورر ببااللمموواادد االلسسااببققةة ييععففوونن ممنن االلععققووببةة ااذذاا ااخخببرروواا 
ببلل االلششررووعع ففىى االلببححثث ععننههمم ووععررففووههاا ببففااععللييههاا االلااخخرريينن ااوو االلححككووممةة ببههذذهه االلججننااييااتت ققببلل تتممااممههاا ووقق
 سسههللوواا االلققببضض ععللييههمم ووللوو ببععدد االلششررووعع ففىى االلببححثث االلممذذككوورر .
 -ممااددةة 211 :
ككلل صصااححبب ووظظييففةة ععممووممييةة ااررتتككبب ففىى ااثثننااء تتااددييةة ووظظييففتتةة تتززووييرراا ففىى ااححككاامم صصااددررةة ااوو  تتققااررييرر 
للااووررااقق االلااممييررييةة سسووااء ككاانن ذذللكك ااوو ممححااضضرر ااوو ووثثاائئقق ااوو سسججللااتت ااوو ددففااتترر ااوو غغييررههاا ممنن االلسسننددااتت وواا
ببووضضعع ااممضضااءااتت ااوو ااخختتاامم ممززووررةة ااوو ببتتغغييييرر االلممححررررااتت ااوو االلااخختتاامم ااوو االلااممضضااءااتت ااوو ببززييااددةة ككللممااتت ااوو 
 ببووضضعع ااسسممااء ااوو صصوورر ااششخخااصص ااخخرريينن ممززووررةة ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااوو ببااللسسججنن .
 -ممااددةة 212 :
رراا مممماا ههوو ممببيينن ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة ييععااققبب ككلل ششخخصص للييسس ممنن اارربباابب االلووظظاائئفف االلععممووممييةة ااررتتككبب ننززوويي
 ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااوو ببااللسسججنن ممددةة ااككثثررههاا ععششرر سسننيينن .
 -ممااددةة 213 :
ييععااققبب ااييضضاا ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااوو ببااللسسججنن ككلل ممووظظفف ففىى ممصصللححةة ععممووممييةة ااوو ممححككممةة غغييرر 
 سسووااء ككاانن ذذللكك ببققصصدد االلتتززووييرر ممووضضووعع االلسسننددااتت ااوو ااححووااللههاا ففىى ححاالل تتححررييررههاا االلممخختتصص ببووظظييففتتهه
ببتتغغييييرر ااققرراارر ااووللىى االلششاانن االلذذىى ككاانن االلغغررضض ممنن تتححررييرر تتللكك االلسسننددااتت ااددررااججةة ببههاا ااوو ببججععللهه ووااققععةة 
ممززووررةة ففىى صصووررةة ووااققععةة صصححييححةة ممعع ععللممهه ببتتززووييررههاا ااوو ييججععللهه ووااققععةة غغييرر ممععتتررفف ببههاا ففىى صصووررةة 
 ووااققععةة ممععتتررفف ببههاا .
 -ممااددةة 214 :
للثثللااثث االلسسااببققةة ووههوو ييععللمم تتززووييررههاا ييععااققبب ممنن ااسستتععمملل االلااووررااقق االلممززووررةة االلممذذككووررةة ففىى االلمموواادد اا
 ببااللااششغغاالل االلششااققةة ااوو ببااللسسججنن ممنن ثثللااثث سسننيينن االلىى ععششرر سسننيينن .
 -ممااددةة 214 ممككرررر :
ككلل تتززووييرر ااوو ااسستتععمماالل ييققعع ففىى ممححرررر للااححددىى االلششررككااتت االلممسسااههممةة ااوو ااححددىى االلججممععييااتت االلتتععااووننييةة ااوو 
وو االلججممععييااتت االلممععتتببررةة ققااننوونناا االلننققااببااتت االلممننششااةة ططببققاا للللااووضضااعع االلممققررررةة ققااننوونناا ااوو ااححددىى االلممؤؤسسسسااتت اا
 ذذااتت ننففعع ععاامم تتككوونن ععققووببتتةة االلسسججنن ممددةة للاا تتززييدد ععللىى خخممسس سسننيينن .
ووتتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن ممددةة للاا تتززييدد ععلل ععششرر سسننيينن ااذذاا ووققعع االلتتززووييرر ااوو االلااسستتععمماالل ففىى ممححرررر 
 للااححددىى االلششررككااتت ااوو االلججممععييااتت االلممننصصووصص ععللييههاا ااوو للااييةة ممؤؤسسسسةة ااوو ممننظظممةة ااوو ممننششااةة ااخخررىى ااذذاا ككاانن للللددووللةة
 ااوو للااححددىى االلههييئئااتت االلععااممةة ننصصييبب ففىى ممااللههاا ببااييةة صصففةة ككااننتت .
 -ممااددةة 215 :
ككلل ششخخصص ااررتتككبب تتززووييرر ففىى ممححررررااتت ااححدد االلننااسس ببووااسسططةة ااححددىى االلططررقق االلسسااببقق ببييااننههاا ااوو ااسستتععمملل 
 ووررققةة ممززووررةة ووههوو ععااللمم ببتتززووييررههاا ييععااققبب ببااللححببسس ممعع االلششغغلل .
 -ممااددةة 216 :
ييرر ااسسممةة االلححققييققىى ااوو ككففلل ااححددااً ففىى ككلل ممنن تتسسممىى ففىى تتذذككررةة سسففرر ااوو تتذذككرر ممرروورر ببااسسمم غغ
ااسستتححصصااللةة ععللىى االلووررققةة االلممششتتممللةة ععللىى االلااسسمم االلممذذككوورر ووههوو ييععللمم ذذللكك ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد 
 ععللىى سسننتتيينن .
" ووتتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن االلذذىى للاا تتززييدد ممددتتهه ععللىى خخممسس سسننووااتت ااذذاا ااررتتككببتت ااىى ممنن االلججرراائئمم 
 االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 216 تتننففييذذاا للغغررضض ااررههااببىى "
 -ممااددةة 217 :



ككلل ممنن صصننعع تتذذككررةة ممرروورر ااوو تتذذككررةة سسففرر ممززووررةة ااوو ززوورر ففىى ووررققةة ممنن ههذذاا االلققببييلل ككااننتت صصححييححةة ففىى 
 االلااصصلل ااوو ااسستتععمملل ااححددىى االلااووررااقق االلممذذككووررةة ممعع ععممللةة ببتتززووييررههاا ييععااققبب ببااللححببسس .
" ووتتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن االلذذىى للاا تتززييدد ممددتتهه ععللىى خخممسس سسننووااتت ااذذاا ااررتتككببتت ااىى ممنن االلججرراائئمم 
 ههاا ففىى االلممااددةة 217 تتننففييذذاا للغغررضض ااررههااببىى " .االلممننصصووصص ععلليي
 -ممااددةة 218 :
ككلل ممنن ااسستتععمملل تتذذككررةة ممرروورر ااوو تتذذككررةة سسففرر للييسستت للهه ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للااتتتتججااووزز سستتةة ششههوورر ااوو 
 ببغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى مماائئتتىى ججننييهه .
" ووتتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن االلذذىى للاا تتززييدد ممددتتةة ععللىى خخممسس سسننووااتت ااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة االلممننصصووصص 
  االلممااددةة 218 تتننففييذذاا للغغررضض ااررههااببىى "ععللييههاا ففىى

 -ممااددةة 219 :
ككلل صصااححبب للووككااننددةة ااوو ققههووةة ااوو ااوودد ااوو ممححللااتت ممففررووششةة ممععددىى للللااييججاارر ووككذذللكك ككلل صصااححبب خخاانن ااوو غغييررةة ممممنن 
ييسسككننوونن االلننااسس ببااللااججررةة ييوومميياا ققييدد ففىى ددففااتترر االلااششخخااصص االلسسااككننيينن ععننددهه ببااسسممااء ممززووررةة ووههوو ييععللمم 
 ةة ششههوورر ااوو ببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه .ذذللكك ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى ثثللااثث
ووتتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن االلذذىى للاا تتززييدد ممددتتهه ععللىى خخممسس سسننووااتت ااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة االلممننصصووصص 
 ععللييههاا ففىى االلممااددةة 219 تتننففييذذاا للغغررضض ااررههااببىى .
 -ممااددةة 220 :
ككلل ممووظظفف ععممووممىى ااععططىى تتذذككررةة سسففرر ااوو تتذذككررةة ممرروورر ببااسسمم ممززوورر ممعع ععللممةة ببااللتتززووييرر ييععااققبب ببااللححببسس 
 ددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننتتيينن ااوو ببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييهه ففضضللااً ععنن ععززللةة .مم
" ووتتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن االلذذىى للاا تتززييدد ممددتتهه ععللىى خخممسس سسننووااتت ااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة االلممننصصووصص 
 ععللييههاا ففىى االلممااددةة 220 تتننففييذذاا للغغررضض ااررههااببىى " .
 -ممااددةة 221 :
 ثثببووتت ععااههةة للننففسسةة ااوو للغغييررةة ككلل ششخخصص صصننعع ببننففسسةة ااوو ببووااسسططةة ششخخصص ااخخرر ششههااددةة ممززووررةة ععللىى
 ببااسسمم ططببييبب ااوو ججررحح ببققصصدد ااننهه ييخخللصص ننففسسهه ااوو غغييررهه ممنن ااىى خخددممةة ععممووممييةة ييععااققبب ععللييههاا ببااللححببسس .
 -ممااددةة 222 :
ككلل ططببييبب ااوو ججررااحح ااوو ققااببللةة ااععططىى ببططررييقق االلممججااممللةة ششههااددةة ااوو ببيياانناا ممززوورراا ببششاانن ححمملل ااوو ممررضض ااوو ععااههةة ااوو 
ررااممةة للاا تتججااوو خخممسسمماائئةة ججننييهه ممصصررىى ففااذذاا ططللبب ووففااةة ممعع ععللممهه ببتتززووييرر ذذللكك ييععااققبب ببااللححببسس ااوو ببغغ
للننففسسهه ااوو للغغييررهه ااوو ققببلل ااوو ااخخذذ ووععدداا ااوو ععططييةة للللققيياامم ببششئئ ممنن ذذللكك ااوو ووققعع ممننهه ففععلل ننتتييججةة للررججااء ااوو 
 تتووصصييةة ااوو ووسسااططةة ييععااققبب ببااللععققووببااتت االلممققررررةة ففىى بباابب االلررششووةة .
 ووييععااققبب االلررااششىى ووااللووسسييطط ببااللععققووببةة االلممققررررةة للللممررتتششىى ااييضضاا .
 -ممااددةة 223 :
ببااتت االلممببييننةة ببااللممااددتتيينن االلسسااببققتتيينن ييححككمم ببههاا ااييضضاا ااذذاا ككااننتت تتللكك االلششههااددةة ممععددةة للاانن تتققددمم االلععققوو
 االلىى االلممححااككمم .
 -ممااددةة 224 :
للاا تتسسررىى ااححككاامم االلمموواادد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 ععللىى ااححوواالل االلتتززووييرر االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلمموواادد 
ييرر االلممننصصووصصوو ععللييههاا ففىى ققووااننيينن 216 وو 21 وو 218 وو 219 وو 220 وو 221 وو 222 ووللاا ععللىى ااححوواالل االلتتززوو
 االلععققووببااتت خخااصصةة .
 -ممااددةة 225 :
 تتععتتببرر ببصصممةة االلااصصببعع ككااللااممضضااء ففىى تتططببييقق ااححككاامم ههذذاا االلبباابب .
 -ممااددةة 226 :
ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتتتججااووزز سسننتتيينن ااوو ببغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى خخممسسمماائئةة ججننييهه ككلل ممنن ققرررر ففىى 
اامماامم االلسسللططةة االلممخختتصصةة ببااخخذذ االلااععللاامم ااججررااءااتت تتتتععللقق ببتتححققييقق االلووففااةة ووااللووررااثثةة ووااللووصصييةة االلووااججببةة 
ااققووااللاا غغييرر صصححييححةة ععنن االلووققاائئعع االلممررغغووبب ااثثببااتتههاا ووههوو ييججههلل ححققييققتتههاا ااوو ييععللمم ااننههاا غغييرر صصححييححةة 
 ووذذللكك ممتتىى ضضببطط االلااععللاامم ععللىى ااسسااسس ههذذهه االلااققوواالل .
ووييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للااتتتتججااووزز سسننتتيينن ااوو ببغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى خخممسسمماائئةة ججننييهه ككلل ممنن ااسستتععمملل 
االلووففااةة ووااللووررااثثةة ووااللووصصييةة االلووااججببةة ضضببطط ععللىى االلووججهه االلممببيينن ففىى االلففققررةة االلااووللىى ممنن ااععللاامماا ببننححققييقق 
 ههذذهه االلممااددةة ووهه ععااللمم ببذذللكك .
 -ممااددةة 227 :
ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للااتتتتججااووزز سسننتتيينن ااوو ببغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى ثثللااثثمماائئةة ججننييهه ككلل ممنن ااببددىى اامماا 
 للضضببطط ععققدد االلززووااجج االلسسللططةة االلممخختتصصةة ببققصصدد ااثثببااتت ببللووغغ ااححدد االلززووججيينن االلسسنن االلممححددددةة ققااننوونناا



ااققووااللاا ييععللمم ااننههاا غغييرر صصححييححةة ااوو ححرررر ااوو ققددمم للههاا ااووررااققاا ككذذللكك ممتتىى ضضببطط ععققدد االلززووااجج ععللىى ااسسااسس ههذذهه 
 االلااققوواالل ااوو االلااووررااقق .
ووييععااققبب ببااللححببسس ااوو ببغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى خخممسسمماائئةة ججننييهه ككلل ششخخصص خخووللةة االلققااننوونن سسللططةة ضضببطط ععققدد 
 ددةة ففىى االلققااننوونن .االلززووااجج ووههوو ييععللمم اانن ااححدد ططررففييهه للمم ييببللغغ االلسسنن االلممححدد

 االلبباابب االلسسااببعع ععششرر
 االلااتتججاارر ففىى االلااششييااء االلممممننووععةة

 ووتتققللييدد ععللااممااتت االلييببووسستتةة ووااللتتللغغرراافف
 -ممااددةة 228 :
ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتتتججااووزز سستتةة ااششههرر ووببغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى خخممسسمماائئةة ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن 
ننققلل ههذذهه االلببضضاائئعع ااوو االلععققووببتتيينن ففققطط : مملل ممنن ااددخخلل ففىى ببللاادد ممصصرر ببضضاائئعع ممممننووعع ددخخووللههاا ففييههاا ااوو 
ححممللههاا ففىى االلططررقق للببييععههاا ااوو ععررضضههاا للللببييعع ااوو ااخخففااههاا ااوو ششررعع ففىى ذذللكك مماا للمم ييننصص ققااننوونناا ععنن ععققووببةة 
 ااخخررىى .
 -ممااددةة 229 :
ييععااققبب ببااللععققووببااتت االلممددووننةة ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة ممنن صصننعع ااوو ححمملل ففىى االلططررقق للللببييعع ااوو ووززعع ااوو غغررضض 
ههاا تتششااببهه ببههييئئتتههاا االلظظااههررةة ععللااممااتت ووططووااببعع للللببييعع ممططببووععااتت ااوو ننممووذذججااتت ممههمماا ككااننتت االلططررييققةة صصننعع
ممصصللححتتىى االلببووسستتهه ووااللتتللغغرراافف االلممصصررييةة ااوو ممصصااللحح االلببووسستتةة ووااللتتللغغرراافف ففىى االلببللاادد االلددااخخللةة ففىى 
 ااتتححاادد االلببررييدد ممششااببههةة تتسسههلل ققببووللههاا ببددللااً ممنن االلااووررااقق االلممققللددةة .
 ييععتتببرر ففىى ححككمم ععللااممااتت ووططووااببعع ممصصللححةة االلببررييدد ققسساائئمم االلممججااررييةة االلددووللييةة االلببررييددييةة .
ققبب ببننففسس االلععققووببةة ممنن ااسستتععمملل ططووااببعع االلببررييدد االلممققللددةة ووللوو ككااننتت غغييرر ممتتددااووللةة ااوو االلتتىى سسببقق ييععاا
 ااسستتععممااللههاا ممعع ععللممةة ببذذللكك ووييسسررىى ههذذاا االلححككمم ععللىى ققسساائئمم االلممججااووببةة االلددووللييةة االلممققللددةة .
 -ممااددةة 229 ممككرررر :
ككلل ممنن ططببعع ااوو ننششرر ااوو ببااعع ااوو ععررضض للللببييعع ككتتاابباا ااوو ممصصننففاا ييححتتووىى ععللىى ككلل ااوو ببععضض االلممننااههجج 
ععللييممييةة االلممققررررةة ففىى االلممددااررسس االلتتىى تتددييررههاا ااوو تتششررفف ععللييههاا ووززااررةة االلتتععللييمم ااوو ااححددىى ههييئئااتت االلتت
االلااددااررةة االلممححللييةة ققببلل االلححصصوولل ععللىى تتررخخييصص ببذذللكك ممنن االلججههةة االلممخختتصصةة ييععااققبب ببغغررااممةة للاا تتججااووزز 
 خخممسسمماائئةة ججننييهه ووببممصصااددررةة االلككتتاابب ااوو االلممصصننفف .

 االلككتتاابب االلثثااللثث
 االلججننااييااتت ووااللججننحح االلتتىى تتححصصلل

 للااححاادد االلننااسس
 بباابب االلااووللاالل

 االلققتتلل ووااللججررحح ووااللضضرربب
 -ممااددةة 230 :
 ككلل ممنن ققتتلل ننففسساا ععممدداا ممعع سسببقق االلااصصرراارر ععللىى ذذللكك ااوو االلتتررصصدد ييععااققبب ببااللااععدداامم .
 -ممااددةة 231 :
االلااصصرراارر االلسسااببقق ههوو االلققصصدد االلممصصمممم ععللييهه ققببلل االلففععلل للااررتتككاابب ججننححةة ااوو ججننااييةة ييككوونن غغررضض االلممصصرر 
ددففهه سسووااء ككاانن ذذللكك االلققصصدد ممععللققاا ععللىى ممننههاا ااييذذااء ششخخصص ممععيينن ااوو ااىى ششخخصص غغييرر ممععيينن ووججددهه ااوو صصاا
 ححددووثث ااممرر ااوو ممووققووففاا ععللىى ششررطط .
 -ممااددةة 232 :
االلتتررصصدد ههوو تتررببصص االلااننسساانن للششخخصص ففىى ججههةة ااوو ججههااتت ككثثييررةة ممددةة ممنن االلززممنن ططووييللةة ككااننتت ااوو ققصصييررةة 
 للييتتووصصلل االلىى ققتتلل ذذللكك االلششخخصص ااوو االلىى ااييذذاائئةة ببااللضضرربب ووننححووهه .
 -ممااددةة 233 :
االلممووتت ععااججللااً ااوو ااججللااً ييععدد ققااتتللاا ببااللسسمم اايياا ككااننتت ككييففييةة ممنن ققتتلل ااححدداا ععممدداا ببججووااههرر ييتتسسبببب ععننهه 
 ااسستتععمماالل تتللكك االلججووااههرر ووييععااققبب ببااللااععدداامم .
 -ممااددةة 234 :
 ممنن ققتتلل ننففسساا ممنن غغييرر سسببقق ااصصرراارر ووللاا تتررصصدد ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة .
تتللتتههاا ججننااييةة ااخخررىى ، وواامماا ووممعع ذذللكك ييححككمم ععللىى ففااععلل ههذذهه االلججننااييةة ببااللااععدداامم ااذذاا تتققددممتتههاا ااوو ااققتتررننتت ببههاا ااوو 
ااذذاا ككاانن االلققصصدد ممننههاا االلتتأأههبب للففععلل ججننححةة ااوو تتسسههييللههاا ااوو ااررتتككااببههاا ببااللففععلل ااوو ممسسااععددةة ممررتتككببييههاا ااوو 
 ششررككاائئههمم ععللىى االلههرربب ااوو االلتتخخللصص ممنن االلععققووببةة ففييححككمم ببااللااععدداامم ااوو ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة .



للممااددةة 234 تتننففييذذاا للغغررضض " ووتتككوونن االلععققووببةة االلااععدداامم ااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى اا
 ااررههااببىى "
 -ممااددةة 235 :
االلممششااررككوونن ففىى االلققتتلل االلذذىى ييسستتووججبب االلححككمم ععللىى ففااععللهه ببااللااععدداامم ييععااققببوونن ببااللااععدداامم ااوو ببااللااششغغاالل 
 االلششااققةة االلممؤؤببددةة .
 -ممااددةة 236 :
ككلل ممنن ججررحح ااوو ضضرربب ااححدداا ااوو ااععططااهه مموواادد ضضااررهه ووللمم ييققصصدد ممنن ذذللكك ققتتللاا ووللككننهه ااففضضىى االلىى االلممووتت 
للششااققةة ااوو االلسسججنن ممنن ثثللااثث سسننووااتت االلىى سسببعع سسننووااتت وواامماا ااذذاا سسببقق ذذللكك ااصصرراارر ااوو ييععااققبب ببااللااششغغاالل اا
 تتررصصدد ففتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااوو االلسسججنن .
" ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااوو االلسسججنن ااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى 
ببااصصرراارر ااوو تتررصصدد تتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلممااددةة 236 تتننففييذذااً للغغررضض ااررههااببىى ، ففااذذاا ككااننتت ممسسببووققةة 
 االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة " .
 -ممااددةة 237 :
ممنن ففااججاا ززووججتتهه ححاالل تتللببسسههاا ببااززنناا ووققتتللههاا ففىى االلححاالل ههىى ووممنن ييززننىى ببههاا ييععااققبب ببااللححببسس ببددللاا ممنن 
 االلععققووببااتت االلممققررررةة ففىى االلممااددتتيينن 234 وو 236 .
 -ممااددةة 238 :
ششئئاا ععنن ااههممااللةة ااوو ررععووننتتهه ااوو ععددمم ااححتتررااززهه ااوو ععددمم ممنن تتسسبببب خخططاا ففىى ممووتت ششخخصص ااخخرر بباانن ككاانن ذذللكك نناا
ممررااععااتتهه للللققووااننيينن ووااللققررااررااتت ووااللللوواائئحح ووااللااننظظممةة ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتققلل ععنن سستتهه ااششههرر ووببغغررااممةة 
 للاا تتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن .
ععنن مماائئةة ووتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتققلل ععنن سسننةة ووللاا تتززييدد ععللىى خخممسس سسننيينن ووغغررااممةة للاا تتققلل 
ججننييهه ووللاا تتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ااذذاا ووققععتت االلججررييممةة ننتتييججةة ااخخللاالل 
االلججااننىى ااخخللااللاا ججسسييمماا ببمماا تتففررضضةة ععللييهه ااصصوولل ووظظييففتتةة ااوو ممههننتتهه ااوو ححررففتتةة ااوو ككاانن ممتتععااططيياا ممسسككرراا 
ققععتت ععللييهه ااوو ممخخددررااتت ععنندد ااررتتككااببهه االلخخططاا االلذذىى ننججمم ععننهه االلححااددثث ااوو ننككلل ووققتت االلححااددثث ععنن ممسسااععددةة ممنن وو
 االلججررييممةة ااوو ععنن ططللبب االلممسسااععددةة للهه ممعع تتممككننهه ممنن ذذللكك .
ووتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتققلل ععنن سسننةة ووللاا تتززييدد ععللىى سسببعع سسننيينن ااذذاا ننششاا ععنن االلففععلل ووففااةة 
ااككثثرر ممنن ثثللااثثةة ااششخخااصص ، ففااذذاا تتووااففرر ظظررفف ااخخرر ممنن االلظظررووفف االلووااررددةة ففىى االلففققررةة االلسسااببققةة ككااننتت 
  تتززييدد ععللىى ععششرر سسننيينن .االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتققلل ععنن سسننةة ووللاا
 -ممااددةة 239 :
ككلل ممنن ااخخففىى ججثثةة ققتتييلل ااوو ددففننههاا ببددوونن ااخخبباارر ججههااتت االلااققتتضضااء ووققببلل االلككششفف ععللييههاا ووتتححققييقق ححااللةة 
 االلممووتت ووااسسببااببةة ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة .
 -ممااددةة 240 :
فف ككلل ممنن ااححددثث ببغغييررهه ججررححاا ااوو ضضرربباا ننششاا ععننهه ققططعع ااوو ااننففصصاالل ععضضوو ففققدد ممننففععتتهه ااوو ننششاا ععننهه كك
االلببصصرر ااوو ففققدد ااححددىى االلععييننيينن ااوو ننششاا ععننهه ااىى ععااههةة ممسستتددييممةة ييسستتححييلل ببررؤؤههاا ييععااققبب ببااللسسججنن ممنن 
ثثللااثث سسننيينن االلىى خخممسس سسننيينن ، اامماا ااذذاا ككاانن االلضضرربب ااوو االلججررحح صصااددرراا ععنن سسببقق ااصصرراارر ااوو تتررصصدد ااوو 
 تتررببصص ففييححككمم ببااللااششغغاالل االلششااققةة ممنن ثثللااثث سسننيينن االلىى ععششرر
 سسننيينن .
ررةة ببااللممااددةة 240 ااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة تتننففييذذاا للغغررضض " ووييضضااععفف االلححدد االلااققصصىى للللععققووببااتت االلممققرر
 ااررههااببىى .
ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة للممددةة للاا تتققلل ععنن خخممسس سسننيينن ااذذاا ووققعع االلففععلل االلممننصصووصص ععللييهه ففىى 
االلففققررةة االلااووللىى ممنن ططببييبب ببققصصدد ننققلل ععضضوو ااوو ججززء ممننهه ممنن ااننسساانن ححىى االلىى ااخخرر ، ووتتككوونن االلععققووببةة 
ففععلل ووففااةة االلممججننىى ععللييهه . وو ييششتتررطط للتتووققييعع االلععققووببااتت االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااذذاا ننششاا ععنن االل
 االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلففققررةة االلسسااببققةة اانن ييققعع االلففععلل االلممششاارر االلييهه ففييههاا خخللسسةة .
 -ممااددةة 241 :
ككلل ممنن ااححددثث ببغغييررةة ججررححاا ااوو ضضرربباا ننششاا ععننهه ممررضض ااوو ععججزز ععنن االلااششغغاالل االلششخخصصييةة ممددةة للاا تتززييدد ععللىى 
 ااوو ببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن ععششرريينن ججننييههاا ممصصرريياا ععششرريينن ييوومماا ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععنن سسننتتيينن
 ووللاا تتججااووزز ثثللااثثمماائئةة ججننييهه ممصصررىى .
اامماا ااذذاا صصددرر االلضضرربب ااوو االلججررحح ععنن سسببقق ااصصرراارر ااوو تتررصصدد ااوو ححصصلل ببااسستتععمماالل ااييةة ااسسللححةة ااوو ععصصىى ااوو 
 االلااتت ااوو ااددووااتت ااخخررىى ففتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس .
مم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى ووتتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن االلذذىى للاا تتززييدد ممددتتهه ععللىى خخممسس سسننووااتت ففىى االلججرراائئ
 االلممااددةة 241 ااذذاا ااررتتككببتت ااىى ممننههاا تتننففييذذاا للغغررضض ااررههااببىى .



 -ممااددةة 242 :
ااذذاا للمم ييببللغغ االلضضرربب ااوو االلججررحح ددررججةة االلججسسااممةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددتتيينن االلسسااببققتتيينن ييععااققبب 
ففااععللهه ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة ااوو ببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن ععششررةة ججننييههااتت ووللاا تتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه 
 ممصصررىى .
ففاانن ككاانن صصااددرر ععنن سسببقق ااصصرراارر ااوو تتررصصدد تتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننتتيينن ااوو 
 غغررااممةة للاا تتققلل ععنن ععششررةة ججننييههاا ووللاا تتججااووزز ثثللااثثمماائئةة ججننييهه ممصصررىى .
ووااذذاا ححصصلل االلضضرربب ااوو االلججررحح ببااسستتععمماالل ااييةة ااسسللححةة ااوو ععصصىى ااوو االلااتت ااوو ااددووااتت ااخخررىى تتككوونن االلععققووببةة 
 االلححببسس .
 للاا تتززييدد ممددتتةة ععللىى خخممسس سسننووااتت ففىى االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى " ووتتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن االلذذىى
 االلممااددةة 242 ااذذاا ااررتتككببتت ااىى ممننههاا تتننففييذذاا للغغررضض ااررههااببىى " .
 -ممااددةة 243 :
ااذذاا ححصصلل االلضضرربب ااوو االلججررحح االلممذذككوورراانن ففىى ممااددتتىى 241 وو 242 ببووااسسططةة ااسستتععمماالل ااسسللححةة ااوو ععصصىى ااوو 
خخممسسةة ااششخخااصص ععللىى االلااققلل تتووااففققوواا ععللىى االلااتت ااخخررىى ممنن ووااححدد ااوو ااككثثرر ضضممنن ععصصببةة ااوو تتججممههرر ممؤؤللفف ممنن 
 االلتتععددىى ووااللااييذذااء ففتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس .
" ووتتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن االلذذىى للاا تتززييدد ممددتتهه ععللىى خخممسس سسننووااتت ففىى االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى 
 االلممااددةة 243 ااذذاا ااررتتككببتت ااىى ممننههاا تتننففييذذاا للغغررضض ااررههااببىى .
 -ممااددةة 243 ممككرررر :
مم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلمموواادد االلثثللااثث االلسسااببققةة خخممسس ععششرر ييككوونن االلححدد االلااددننىى للللععققووببااتت ففىى االلججرراائئ
ييوومماا ببااللننسسببةة االلىى ععققووببةة االلححببسس ووععششررةة ججننييههااتت ببااللننسسببةة االلىى ععققووببةة االلغغررااممةة ااذذاا ككاانن االلممججننىى 
ععللييهه ففييههاا ععااممللاا ببااللسسكككك االلححددييددييةة ااوو غغييررههاا ممنن ووسساائئلل االلننققلل االلععاامم ووووققعع ععللييهه االلااععتتددااء ووققتت ااددااء 
 تت .ععممللهه ااثثننااء سسييررههاا ااوو تتووققففههاا ببااللممححططاا
 -ممااددةة 244 :
ممنن تتسسبببب خخططأأ ففىى ججررحح ششخخصص ااوو ااييذذاائئةة بباانن ككاانن ذذللكك ننااششئئاا ععنن ااههممااللةة ااوو ررععووننتت ااوو ععددمم ااححتتررااززةة ااوو 
ععددمم ممررااععااتتهه للللققووااننيينن ووااللققررااررااتت ووااللللوواائئحح ووااللااننظظممةة ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة 
 ووببغغررااممةة للاا تتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن .
للححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننتتيينن ووغغررااممةة للاا تتججااووزز ثثللااثثمماائئةة ججننييهه ااوو ااححددىى ههااتتيينن ووتتككوونن االلععققووببةة اا
االلععققووببتتيينن ااذذاا ننششاا ععنن االلااصصااببةة ععااههةة ممسستتددييممةة ااوو ااذذاا ووققععتت االلججررييممةة ننتتييججةة ااخخللاالل االلججااننىى ااخخللااللاا 
ججسسييممااً ببمماا تتففررضضةة ععللييهه ااصصوولل ووظظييففتتةة ااوو ممههننتتهه ااوو ححررففتتةة ااوو ككاانن ممتتععااططيياا ممسسككرراا ااوو ممخخددرراا ععنندد 
ططاا االلذذىى ننججمم ععننهه االلححااددثث ااوو ننككلل ووققتت االلححااددثث ععنن ممسسااععددةة ممنن ووققععتت ععللييهه االلججررييممةة ااوو ععنن ااررتتككااببهه االلخخ
 ططللبب االلممسسااععددةة للهه ممعع تتممككننهه ممنن ذذللكك .
ووتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ااذذاا ننششاا ععنن االلججررييممةة ااصصااببةة ااككثثرر ممنن ثثللااثثةة ااششخخااصص ، ففااذذاا تتووااففرر ظظررفف ااخخرر 
 للاا تتققلل ععنن سسننةة ووللاا تتززييدد ععللىى ممنن االلظظررووفف االلووااررددةة ففىى االلففققررةة االلسسااببققةة تتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ممددةة
 خخممسس سسننيينن .
 -ممااددةة 245 :
للاا ععققووببةة ممططللققاا ععللىى ممنن ققتتلل غغييررهه ااوو ااصصااببةة ببججررااحح ااوو ضضررببةة ااثثننااء ااسستتععممااللةة ححقق االلددففااعع االلششررععىى 
ععنن ننففسسهه ااوو ممااللهه ااوو ععنن ننففسس غغييررهه ااوو ممااللةة ووققدد ببييننتت ففىى االلمموواادد االلااتتييةة االلظظررووفف االلتتىى ييننششاا ععننههاا ههذذاا 
 .االلححقق ووااللققييوودد االلتتىى ييررتتببطط ببههاا 
 -ممااددةة 246 :
ححقق االلددففااعع االلششررععىى ععنن االلننففسس ييببييحح للللششخخصص االلاا ففىى االلااححوواالل االلااسستتثثنناائئييةة االلممببييننةة ببععدد 
ااسستتععمماالل االلققووةة االلللااززممةة للددففعع ككلل ففععلل ييععتتببرر ججررييممةة ععللىى االلننففسس ممننصصووصصاا ععللييههاا ففىى ههذذاا االلققااننوونن 
. 
ووححقق االلددففااعع االلششررععىى ععنن االلمماالل ييببييحح ااسستتععمماالل للققووةة للرردد ااىى ففععلل ييععتتببرر ججررييممةة ممنن االلججرراائئمم 
للممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلااببوواابب االلثثااننىى ووااللثثااممنن ووااللثثااللثث ععششرر ووااللررااببعع ععششرر ممنن ههذذاا االلككتتاابب ووففىى اا
 االلففققررةة 4 ممنن االلممااددةة 279 .
 -ممااددةة 247 :
ووللييسس للههذذاا االلححقق ووججوودد ممتتىى ككاانن ممنن االلممممككنن االلررككوونن ففىى االلووققتت االلممننااسسبب االلىى االلااححتتممااء ببررججاالل االلسسللططةة 
 االلععممووممييةة .
 -ممااددةة 248 :



ااووممةة ااححدد ممااممووررىى االلضضببطط ااثثننااء ققييااممهه ببااممرر ببننااء ععللىى ووااججببااتت للاا ييببييحح ححقق االلددففااعع االلششررععىى ممقق
ووظظييففتتهه ممعع ححسسنن االلننييةة ووللوو تتخخططىى ههذذاا االلممااوورر ححددوودد ووظظييففتتةة االلاا ااذذاا خخييفف اانن ييننششاا ععنن ااففععااللةة ممووتت ااوو 
 ججررووحح ببااللغغةة ووككاانن للذذاا االلخخووفف سسبببباا ممععققوولل .
 -ممااددةة 249 :
 ككاانن ممققصصوودداا ببهه ددففعع ااححدد ححقق االلددففااعع االلششررععىى ععنن االلننففسس للاا ييججووزز اانن ييببييحح االلققتتلل االلععممدد االلاا ااذذاا
 -االلاامموورر االلااتتييةة :
 ااووللااً : ففععلل ييتتخخووفف اانن ييححددثث ممننهه االلممووتت ااوو ججررحح ببااللغغةة ااذذاا ككاانن للههذذاا االلتتخخووفف ااسسبباابب ممععققووللةة .
 ثثااننييااً : ااتتيياانن ااممررأأةة ككررههاا ااوو ههتتكك ععررضض ااننسساانن ببااللققووةة .
 ثثااللثثاا : ااخختتططاافف ااننسساانن .
 -ممااددةة 250 :
تتلل االلععممدد االلاا ااذذاا ككاانن ممققصصوودداا ببهه ددففعع ااححدد االلاامموورر ححقق االلددففااعع االلششررععىى ععنن االلمماالل للاا ييججووزز اانن ييببييحح االلقق
 االلااتتييةة :
 ااووللاا : ففععلل ممنن االلااففععاالل االلممببييننةة ففىى االلبباابب االلثثااننىى ممنن ههذذاا االلككتتاابب .
 ثثااننيياا : سسررقق ممنن االلسسررققااتت االلممععددووددةة ممنن االلججننااييااتت .
 ثثااللثثاا : االلددخخوولل للييللاا ففىى ممننززلل ممسسككوونن ااوو ففىى ااححدد ممللححققااتتةة .
 ججررااحح ببااللغغةة ااذذاا ككاانن للههذذاا االلتتخخووفف ااسسبباابب ممععققووللةة .ررااببععااً : ففععلل ييتتخخووفف اانن ييححددثث ممنن االلممووتت ااوو 
 -ممااددةة 251 :
للاا ييععففىى ممنن االلععققاابب ببااللككللييةة ممنن تتععددىى ببننييةة سسللييممةة ححددوودد ححقق االلددففااعع االلششررععىى ااثثننااء ااسستتععممااللةة ااييااهه 
ددوونن اانن ييككوونن ققااصصدداا ااححددااثث ضضرررر ااششدد مممماا ييسستتللززممةة ههذذاا االلددففااعع ، ووعع ذذللكك ييججووزز للللققااضضىى ااذذاا ككاانن االلففععلل 
ذذاا ررااىى للذذللكك ممححللاا وواانن ييححككمم ععللييهه ببااللححببسس ببددللاا ممنن االلععققووببةة االلممققررررةة ففىى ججننااييةة اانن ييععددهه ممذذوورراا اا
 االلققااننوونن .
 -ممااددةة 251 ممككرررر :
ااذذاا ااررتتككببتت االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى ههذذاا االلففصصلل ااثثننااء االلححرربب ععللىى االلججررححىى ححتتىى ممنن االلااععددااء 
ففييععااققبب ممررتتككببههاا ببننففسس االلععققووببااتت االلممققررررةة للمماا ييررتتككبب ممنن ههذذهه االلججرراائئمم ببسسببقق االلااصصرراارر 
 صصدد .ووااللتترر
 

 االلبباابب االلثثااننىى
 االلححررييقق ععممددااً

 
  -ممااددةة 252 :
ككلل ممنن ووضضعع ععممدداا نناارراا ففىى ممبباانن ككاائئننةة ففىى االلممددنن ااوو االلضضووااححىى ااوو االلققررىى ااوو ففىى ععممااررااتت ككاائئننةة خخااررجج 
سسوورر مماا ذذككرر ااوو ففىى سسففنن ااوو ممررااككبب ااوو ممععاامملل ااوو ممخخااززنن ووععللىى ووججهه االلععمموومم ففىى ااىى ممححلل ممسسككوونن ااوو ممععدد 
ججننااييةة اامم للاا ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة للللسسككننىى سسووااء ككاانن ذذللكك ممممللووككااً للففااععلل االل
ووييححككمم ااييضضاا ببههذذهه االلععققووببةة ععللىى ممنن ووضضعع ععممدداا نناارراا ففىى ععررببااتت االلسسكككك االلححددييددييةة سسووااء ككااننتت ممححتتوويي 
 ععللىى ااششخخااصص ااوو ممنن ضضممنن ققططاارر ممححتتووىى ععللىى ذذللكك .
 -ممااددةة 252 ممككرررر :
 ممننققووللهه للااححددىى االلججههااتت ككلل ممنن ووضضعع االلنناارر ععممدداا ففىى ااححددىى ووسساائئلل االلااننتتااجج ففىى اامموواالل ثثااببتتةة ااوو
االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 119 ببققصصدد االلااضضرراارر ببااللااققتتصصاادد االلققووممىى ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة 
 االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة .
ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااذذاا تتررتتبب ععللىى االلججررييممةة االلححااقق ضضرررر ججسسييمم ببممررككزز االلببللاادد 
 ممنن ححرربب .االلااققتتصصااددىى ااوو ببممصصللححةة ققووممييةة للههاا ااوو ااذذاا ااررتتككببتت ففىى زز
 ووييححككمم ععللىى االلججااننىى ففىى ججممييعع االلااححوواالل ببددففعع ققييممةة االلااششييااء االلتتىى ااححررققههاا .
ووييججووزز اانن ييععففىى ممنن االلععققووببةة ككلل ممنن ببااددرر ممنن االلششررككااء ممنن غغييرر االلممححررضضيينن ععللىى ااررتتككاابب االلججررييممةة 
 ببااببللااغغ االلسسللططااتت االلققضضاائئييةة ااوو االلااددااررييةة ببااللججررييممةة ييععدد تتممااممههاا ووققببلل صصددوورر االلححككمم االلننههاائئىى ففييههاا .
 -ممااددةة 253 :
لل ممنن ووضضعع نناارراا ععممدداا ففىى ممبباانن ااوو سسففنن ااوو ممررااككبب ااوو ممععاامملل ااوو ممخخااززنن للييسستت ممسسككووننهه ووللاا ممععددةة كك
للللسسككننىى ااوو ففىى ممززااررعع غغييرر ممححصصووددةة ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة ممؤؤققتتاا ااذذاا ككااننتت تتللكك االلااششييااء للييسستت 
 ممممللووككةة للهه .
 -ممااددةة 254 :



رررراا للغغييررةة ييععااققبب ممنن ااححددااثث ححاالل ووضضعع االلنناارر ففىى ااححدد االلااششييااء االلممذذككووررةة ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة ضض
 ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااوو االلسسججنن ااذذاا ككااننتت تتللكك االلااششييااء ممممللووككةة للهه ااوو ففععلل ببههاا ذذللكك ببااممرر ممااللككههاا .
 -ممااددةة 255 :
ممنن ووضضعع نناارراا ععممدداا ففىى ااخخششاابب ممععددةة للللببننااء ااوو للللووققوودد ااوو ففىى ززررعع ممححصصوودد ااوو ففىى ااككوواامم ممنن ققشش ااوو تتببنن 
االل ببااللغغييطط ااوو ننققللتت االلىى ججررنن ااوو ففىى ععررببااتت ااوو ففىى مموواادد ااخخررىى ققااببللةة للللااححتتررااقق سسووااء ككااننتت للاا تتزز
االلسسكككك االلححددييددييةة سسووااء ككااننتت ممششححووننةة ببااللببضضاائئعع ااوو للاا ووللمم تتككنن ممنن ضضممنن ققططاارر ممححتتوو ععللىى ااششخخااصص 
 ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااذذاا للمم تتككنن االلااششييااء ممللككاا للهه .
للكك االلااششييااء اامماا ااذذاا ااححددثث ععممدداا ححاالل ووضضععهه االلنناارر ففىى ااححدد االلااششييااء االلممذذككووررةة ااىى ضضرررر للغغييررهه ووككااننتت تت
 ممممللووككةة للهه ااوو ففععلل ذذللكك ببااممرر ممااللككههاا ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااوو االلسسججنن .
 -ممااددةة 256 :
ووككذذللكك ييععااققبب ببههذذهه االلققووببةة ببححسسبب االلااححوواالل االلممتتننووععةة االلممببييننةة ففىى االلمموواادد االلسسااببققةة ككلل ممنن ووضضعع 
 االلنناارر ففىى ااششييااء للتتووصصييللههاا للللششئئ االلممرراادد ااححررااققةة ببددللاا ممنن ووضضععههاا ممببااششررةة ففىى ذذللكك .
 -: 257 ممااددةة
ووففىى ججممييعع االلااححوواالل االلممذذككووررةة ااذذاا ننششاا ععنن االلححررييقق االلسسااللفف ذذككررهه ممووتت ششخخصص ااوو ااككثثرر ككاانن ممووججوودداا ففىى 
 االلااممااككنن االلممححررققةة ووققتت ااششتتععاالل االلنناارر ييععااققبب ففااععلل ههذذاا االلححررييقق ععممدداا ببااللااععدداامم .
  االلغغييتت-ممااددةة 258 :
 -ممااددةة 259 :
مم تتسستتععمملل ممففررققععااتت ووللمم ففىى االلااححوواالل االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلففققررةة االلااووللىى ممنن االلممااددةة 255 ااذذاا لل
تتتتججااووزز ققييممةة االلااششييااء االلممححررققةة خخممسسةة ججننييههااتت ممصصررييةة ووللمم ييككنن ههننااكك خخططرر ععللىى االلااششخخااصص ااوو خخططرر ممنن 
 االلححااقق ضضرررر ببااششييااء ااخخررىى تتككوونن االلععققووببةة االلححببسس .
 

 
 
 
 
 
 

 االلبباابب االلثثااللثث
 ااسسققااطط االلححوواامملل ووصصننعع ووببييعع االلااششررببةة
 ااوو االلججووااههرر االلممغغششووششةة االلممضضررةة ببااللصصححةة

 
 -ممااددةة 260 :
 ققطط ععممدداا ااممررأأةة ححببللىى ببضضرربب ااوو ننححووهه ممنن ااننووااعع االلااييذذااءااتت ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة .ككلل ممنن ااسس
 -ممااددةة 261 :
ككلل ممنن ااسسققطط ععممدداا ااممررأأةة ححببللىى ببااععططاائئههاا ااددووييةة ااوو ببااسستتععمماالل ووسساائئلل ممؤؤددييةة االلىى ذذللكك ااوو ببددللااتتههاا ععللييههاا 
 سسووااء ككاانن ببررضضاائئههاا اامم للاا ييععااققبب ببااللححببسس .
 -ممااددةة 262 :
ااططىى االلااددووييةة ممعع ععللممههاا ببههاا ااوو ررضضييتت ببااسستتععمماالل االلووسساائئلل االلسسااللفف ذذككررههاا ااوو االلممررأأةة االلتتىى ررضضييتت ببتتعع
ممككننتت غغييررههاا ممنن ااسستتععمماالل تتللكك االلووسساائئلل للههاا ووتتسسبببب االلااسسققااطط ععللىى ذذللكك ححققييققةة تتععااققبب ببااللععققووببةة 
 االلسسااببقق ذذككررههاا .
 -ممااددةة 263 :
 تتةة .ااذذاا ككاانن االلممسسققطط ططببييببااً ااوو ججررااححااً ااوو صصييددلليياا ااوو ققااببللةة ييححككمم ععللييهه ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤقق
 -ممااددةة 264 :
 للاا ععققاابب ععللىى االلششررووعع ففىى االلااسسققااطط .
 -ممااددةة 265 :



ككلل ممنن ااععططىى ععممدداا للششخخصص ججووااههرر غغييرر ققااتتللةة ففننششأأ ععننههاا ممررضض ااوو ععججزز ووققتتىى ععنن االلععمملل ييععااققبب ططببققااً 
للااححككاامم االلمموواادد 240 وو 241 وو 242 ععللىى ححسسبب ججسسااممةة مماا ننششأأ ععنن االلججررييممةة ووووججوودد سسببقق االلااصصرراارر ععللىى 
 ااررتتككااببههاا ااوو ععددمم ووججووددةة .
  االلغغييتت-ةة 266 :مماادد

 
 

 
 االلبباابب االلررااببعع

 ههتتكك االلععررضض ووااففسساادد االلااخخللااقق
 
 -ممااددةة 267 :
 ممنن ووااققعع ااننثثىى ببغغييرر ررضضااههاا ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة .
ففااذذاا ككاانن االلففااععلل ممنن ااصصوولل االلممججننىى ععللييههاا ااوو ممنن االلممتتوولليينن تتررببييتتههاا ااوو ممللااححظظتتههاا ااوو ممممنن للههمم سسللططةة 
 تتققددمم ذذككررههمم ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة .ععللييههاا ااوو ككاانن خخااددمماا ببااللااججررةة ععننددههاا ااوو ععنندد ممنن 
 -ممااددةة 268 :
ككلل ممنن ههتتكك ععررضض ااننسساانن ببااللققووةة ااوو ببااللتتههددييدد ااوو ششررعع ففىى ذذللكك ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة ممنن ثثللااثث 
 سسننيينن االلىى سسببعع .
ووااذذاا ككاانن ععممرر ممنن ووققععتت ععللييهه االلججررييممةة االلممذذككووررةة للمم ييببللغغ سستت ععششررةة سسننةة ككااممللةة ااوو ككاانن ممررتتككببههاا ممممنن 
ررةة االلثثااننييةة ممنن االلممااددةة 267 ييججووزز ااببللااغغ ممددةة االلععققووببةة االلىى ااققصصىى االلححدد االلممققرررر ننصص ععننههمم ففىى االلففقق
 للللااششغغاالل االلممؤؤققتتةة .
 ووااذذاا ااججتتممعع ههذذاانن االلششررططاانن ممععاا ييححككمم ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة .
 -ممااددةة 269 :
ككلل ممنن ههتتكك ععررضض صصببىى ااوو صصببييةة للمم ييببللغغ سسنن ككلل ممننههمماا ثثممااننىى ععششررةة سسننةة ككااممللةة ببغغييرر ققووةة ااوو 
ووااذذاا ككاانن سسننةة للمم ييببللغغ سسببعع سسننيينن ككااممللةة ااوو ككاانن ممنن ووققععتت ممنن االلججررييممةة ممممنن تتههددييدد ييععااققبب ببااللححببسس 
 ننصص ععللييههمم ففىى االلففققررةة االلثثااننييةة ممنن االلممااددةة 267 تتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة .
 -ممااددةة 269 ممككرررر :
ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى ششههرر ككلل ممنن ووججدد ففىى ططررييقق ععاامم ااوو ممككاانن ممططررووقق ييححررضض االلممااررةة ععللىى 
ااررااتت ااوو ااققوواالل ففااذذاا ععاادد االلججااننىى االلىى ااررتتككاابب ههذذهه االلججررييممةة خخللاالل سسننةة ممنن تتااررييخخ االلححككمم ععللييهه االلففسسقق ببااشش
ففىى االلججررييممةة االلااووللىى ففتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سستتةة ااششههرر ووغغررااممةة للااتتججااووزز خخممسسيينن 
ججننييههااً ووييسستتتتببعع االلححككمم ببااللااددااننةة ووضضعع االلممححككوومم ععللييهه تتححتت ممررااققببةة االلششررططةة ممددةة ممسسااووييةة للممددةة 
 االلععققووببةة .
  االلغغييتت-ممااددةة 270 :
 ممااددةة 271 : االلغغييتت
  االلغغييتت-ممااددةة 272 :
 -ممااددةة 273 :
للاا تتججووزز ممححااككممةة االلززااننييةة االلاا ببننااء ععللىى ددععووىى ززووججههاا االلاا ااننهه ااذذاا ززننىى االلززووجج ففىى االلممسسككنن االلممققييمم ففييهه 
 ززووججتتهه ككااللممببيينن ففىى االلممااددةة 277 للاا تتسسممعع ددععووااهه ععللييههاا .
 -ممااددةة 274 :
ييههاا ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننتتيينن للككنن للززووججههاا اانن االلممررأأةة االلممتتززووججةة االلتتىى ثثببتت ززننااههاا ييححككمم ععلل
 ييققفف تتننففيي ههذذاا االلححككمم ببررضضاائئةة ممععااششررتتههاا ككمماا ككااننتت .
 -ممااددةة 275 :
 ووييععااقق ااييضضاا االلززااننىى ببتتللكك االلممررأأةة ببننففسس االلععققووببةة .
 -ممااددةة 276 :
االلااددللةة االلتتىى تتققببلل ووتتككوونن ححججةة ععللىى االلممتتههمم ببااللززنناا ههىى االلققببضض ععللييهه ححيينن تتللببسسةة ببااللففععلل ااوو 
 ممككااتتييبب ااوو ااووررااقق ااخخررىى ممككتتووببةة ممننهه ااوو ووججووددهه ففىى ممننززلل ممسسللمم ففىى االلممححلل االلممخخصصصص ااععتتررااففةة ااوو ووججوودد
 للللححررييمم .
 -ممااددةة 277 :
ككلل ززووجج ززننىى ففىى ممننززلل االلززووججييةة ووثثببتت ععللييهه ههذذاا االلااممرر ببددععووىى االلززووججةة ييججااززىى ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد 
 ععللىى سستتةة ششههوورر .
 -ممااددةة 278 :



سس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة ووغغررااممةة للاا ككلل ممنن ففععلل ععللااننييةة ففععللاا ننااضضججاا ممخخللاا ببااللححييااء ييععااققبب ببااللححبب
 تتتتججااووزز ثثللااثثمماائئةة ججننييهه .
 -ممااددةة 279 :
 ييععااققبب ببااللععققووببةة االلسسااببققةة ككلل ممنن ااررتتككبب ممعع ااممررأأةة ااممرر ممخخللاا ببااللححييااء ووللوو ففىى غغييرر ععللااننييةة .
 

 
 
 
 
 

 االلبباابب االلخخااممسس
 االلققببضض ععللىى االلننااسس ووححببسسههمم ببددوونن ووججهه ححقق

 ووسسررققةة االلااططففاالل ووخخططفف االلببننااتت
 
 -ممااددةة 280 :
ىى ششخخصص ااوو ححببسسةة ااوو ااججززةة ببددوونن ااممرر ااححدد االلححككاامم االلممخختتصصيينن ببذذللكك ووففىى غغييرر ككلل ممنن ققببضض ععللىى اا
االلااححوواالل االلتتىى تتصصررحح ففييههاا االلققووااننيينن ووااللللوواائئحح ببااللققببضض ععللىى ذذووىى االلششببهه ييععااققبب ببااللححببسس ااوو 
 ببررغغااممةة للاا تتتتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه .
 -ممااددةة 281 :
غغييرر ييععااققبب ااييضضاا ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننتتيينن ككلل ششخخصص ااععاارر ممححللاا للللححببسس ااوو االلححججزز 
 االلججاائئززيينن ممعع ععممللهه ببذذللكك .
 -ممااددةة 282 :
ااذذاا ححصصلل االلققببضض ففىى االلححااللةة االلممببييننةة ببااللممااددةة 280 ممنن ششخخصص تتززيياا ببددوونن ححقق ببززىى ممسستتخخددممىى 
االلححككووممةة ااوو ااتتصصفف ببصصففةة ككااذذببةة ااوو ااببررزز ااممرراا ممززوورراا ممددععيياا صصددووررهه ممنن ططررفف االلححككووممةة ييععااققبب ببااللسسججنن 
 ققببضض ععللىى ششخخصص ببددوونن ووججهه ححقق ووههددددهه ، ووييححككمم ففىى ججممييعع االلااححوواالل ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ععللىى ممنن
 ببااللققتتلل ااوو ععذذببةة ببااللتتععذذييببااتت االلببددننييةة .
 -ممااددةة 283 :
ككلل ممنن خخططفف ططففللاا ححددييثث االلععههدد ببااللووللااددةة ااوو ااخخففااء ااوو ااببددللةة ببااخخرر ااوو ععززااهه ززوورراا االلىى غغييرر ووااللددتتهه ييععااققبب 
 ببااللححببسس ففاانن للمم ييثثببتت اانن االلططففلل ووللدد ححيياا تتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة .
 ثثببتت للننهه للمم ييووللدد ححيياا ففتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى ششههرريينن .اامماا ااذذاا 
 -ممااددةة 284 :
ييععااققبب ببااللححببسس ااوو ببغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى خخممسسمماائئةة ججننييهه ككلل ممنن ككاانن ممتتككففللاا ببططففلل ووططللببهه ممننهه ممنن 
 للهه ححقق ففىى ططللببهه ووللمم ييسسللممهه االلييهه .
 -ممااددةة 285 :
ففىى ممححلل خخاالل ممنن االلااددمميييينن ااوو ححمملل ككلل ممنن ععررضض للللخخططرر ططففللاا للمم ييببللغغ سسننةة سسببعع سسننيينن ككااممللةة ووتتررككةة 
 غغييررهه ععللىى ذذللكك ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننتتيينن .
 -ممااددةة 286 :
ااذذاا ننششاا ععنن تتععررييضض االلططففلل للللخخططرر ووتتررككةة ففىى االلممححلل االلخخااللىى ككااللممببيينن ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة ااننففصصاالل 
بب ععضضوو ممنن ااععضضاائئةة ااوو ففققدد ممننففععتتهه ففييععااققبب االلففااععلل ببااللععققووببااتت االلممققررررةة للللججررحح ععممدداا ، ففاانن تتسسبب
 ععنن ذذللكك ممووتت االلططففلل ييححككمم ببااللععققووببةة االلممققررررةة للللققتتلل ععممدداا .
 -ممااددةة 287 :
ككلل ممنن ععررضض للللخخططرر ططففللاا للمم ييببللغغ سسننةة سسببعع سسننيينن ككااممللةة ووتتررككةة ففىى ممححلل ممععمموورر ببااللااددمميييينن سسووااء 
ككاانن ذذللكك ببننففسسةة ااوو ببووااسسططةة غغييررهه ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سستتةة ششههوورر ااوو ببغغررااممةة للاا 
 تتتتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه .
 -: ممااددةة 288



ككلل ممنن خخططفف ببااللتتححللييلل ااوو االلااككررااهه ططففللاا ذذككرر للمم تتببللغغ سسننةة سستت ععششررةة سسننةة ككااممللةة ببننففسس ااوو 
ببووااسسططةة غغييررهه ييععااققبب ببااللسسججنن ممنن ثثللااثث االلىى ععششرر سسننووااتت ، ففاانن ككاانن االلممخخططووفف ااننثثىى ففتتككوونن 
 االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة .
 ااققتتررننتت ببههاا ججررييممةة ووممعع ذذللكك ييححككمم ععللىى ففااععلل ججننااييةة خخططفف االلااننثثىى ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااذذاا
 ممووااققععةة االلممخخططووففةة .
  االلغغييتت-ممااددةة 291 :
  -ممااددةة 292 :
ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتتتججااووزز سسننةة ااوو ببغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى خخممسسمماائئةة ججننييهه ااىى االلووااللدديينن ااوو االلججدديينن 
للمم ييسسللمم ووللددهه االلصصغغييرر ااوو ووللدد ووللددهه االلىى ممنن للهه االلححقق ففىى ططللببهه ببننااء ععللىى ققرراارر ممنن ججههةة االلققضضااء صصااددرر 
وو خخططففةة ، ووككذذللكك ااىى االلووااللدديينن ااوو االلججدديينن خخططهه ببننففسسةة ااوو ببووااسسططةة غغييررهه ممممنن للههمم ببششأأنن ححضضااننتتةة اا
 ببممققتتضضىى ققرراارر ممنن ووججههةة االلققضضااء ححقق ححضضااننتتهه ااوو ححففظظهه ووللوو ككاانن ذذللكك ببغغييرر تتححااييلل ااوو ااككررااهه .
 -ممااددةة 293 :
ككلل ممنن صصددرر ععللييهه ححككمم ققضضاائئىى ووااججبب االلننففااذذ ببددففعع ننففققةة للززووججةة ااوو ااققااررببهه ااوو ااصصههااررهه ااوو ااججررةة ححضضااننةة 
 ااوو ممسسككنن ووااممتتننعع ععنن االلددففعع ممعع ققددررتتهه ععللييهه ممددةة ثثللااثثةة ششههوورر ببععدد االلتتننببييةة ععللييهه ببااللددففعع ااوو ررضضااععةة
ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة ووببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن 
االلععققووببتتيينن ، ووللاا تتررففعع االلددععووىى ععللييهه االلاا ببننااء ععللىى ششككووىى ممنن صصااححبب االلششاانن ، ووااذذاا ررففععتت ببععدد 
 ننييةة ععنن ههذذهه االلججررييممةة ففتتككوونن ععققووببتتهه االلححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة .االلححككمم ععللييهه ددععووىى ثثاا
ووففىى ججممييعع االلااححوواالل ااذذاا ااددىى االلممححككوومم ععللييهه مماا تتججممدد ففىى ذذممتتهه ااوو ققددمم ككففييللاا ييققببللةة صصااححبب االلششاانن ففللاا 
 تتننففذذ االلععققووببةة .
 

 االلبباابب االلسسااددسس
 ششههااددةة االلززوورر ووااللييمميينن االلككااذذببةة

 
 -ممااددةة 294 :
 ييععااققبب ببااللححببسس .ككلل ممنن ششههدد ززوورراا للممتتههمم ففىى ججننااييةة ااوو ععللييهه 
 -ممااددةة 295 :
ووممعع ذذللكك ااذذاا تتررتتبب ععللىى ههذذهه االلششههااددةة االلححككمم ععللىى االلممتتههمم ييععااققبب ممنن ششدد ععللييهه ززوورراا ببااللااششغغاالل االلششااققةة 
االلممؤؤققتتةة ااوو االلسسججنن اامماا ااذذاا ككااننتت االلععققووببةة االلممححككوومم ببههاا ععللىى االلممتتههمم ههىى االلااععدداامم ووننففذذتت ععللييهه ييححككمم 
 ببااللااععدداامم ااييضضاا ععللىى ممنن ششههدد ززوورراا .
 -ممااددةة 296 :
 ززوورراا ععللىى ممتتههمم ببججننححةة ااوو ممخخااللففةة ااوو ششههدد للهه ززوورراا ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى ككلل ممنن ششههدد
 سسننتتيينن .
 -ممااددةة 297 :
 ككلل ممنن ششههدد ززوورراا ففىى ددععووىى ممددننييةة ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننيينن .
 -ممااددةة 298 :
 ااوو ممنن ااذذاا ققببلل ممنن ششههدد ززوورراا ففىى ددععووىى ججنناائئييةة ااوو ممددننييةة ععططييةة ااوو ووععدداا ببششئئ مماا ييححككمم ععللييهه ههوو ووااللممععططىى
 ووععدد ببااللععققووببااتت االلممققررررةة للللررششووةة ااوو للللششههااددةة االلززوورر اانن ككااننتت ههذذهه ااششدد ممنن ععققووببااتت االلررششووةة .
ووااذذاا ككاانن االلششااههدد ططببييبباا ااوو ججررااححاا ااوو ققااببللةة ووططللبب للننففسسةة للوو للغغييررةة ااوو ققببلل ااوو ااخخذذ ووععدداا ووععططييةة للااددااء 
ء ااوو تتووصصييةة ااوو االلششههااددةة ززوورراا ببششأأنن ححمملل ااوو ممررضض ااوو ععااههةة ااوو ووققااةة ووققععتت ممننهه االلششههااددةة ببذذللكك ننتتييججةة للررججاا
ووسسااططةة ييععااققبب ببااللععققووببااتت االلممققررررةة ففىى بباابب االلررششووةة ااوو ففىى بباابب ششههااددةة االلززوورر ااييههمماا ااششدد ، ووييععااققبب 
 االلررااششىى ووااللووسسييطط ببااللععققووببةة االلممققررررةة للللممررتتششىى ااييضضاا .
 -ممااددةة 299 :
ييععااققبب ببااللععققووببااتت االلممققررررةة للششههااددةة االلززوورر ككلل ششخخصص ككللفف ممنن سسللططةة ققضضاائئييةة ببععمملل االلخخببررةة ااوو 
 ةة ااوو تتججااررييةة ااوو ججنناائئييةة ففغغييرر االلححققييققةة ععممدداا ببااىى ططررييقق ككااننتت .االلتتررججممةة ففىى ددععووىى ممددننيي
 -ممااددةة 300 :
ممنن ااككررةة ششااههدداا ععللىى ععددمم ااددااء االلششههااددةة ااوو ععللىى االلششههااددةة ززوورراا ييععااققبب ببممثثلل ععققووببةة ششااههدد االلززوورر ممعع ممررااععااةة 
 االلااححوواالل االلممققررررةة ففىى االلمموواادد االلسسااببققةة .
 -ممااددةة 301 :



ككااذذبباا ييححككمم ععللييهه ببااللححببسس ، ووييججووزز اانن تتززدداادد ممنن االلززمم ببااللييمميينن ااوو ررددتت ععللييهه ففىى مموواادد ممددننييةة ووححللفف 
 ععللييهه غغررااممةة للاا تتتتججااووزز مماائئةة ججننييهه .

 االلبباابب االلسسااببعع
 االلققذذفف ووااللسسبب ووااففششااء االلااسسرراارر

 
 -ممااددةة 302 :
ييععدد ققااذذففاا ككلل ممنن ااسسنندد للغغييررهه ببووااسسططةة ااححددىى االلططررقق االلممببييننةة ببااللممااددةة 171 ممنن ههذذاا االلققااننوونن اامموورراا للوو 
ققووببااتت االلممققررررةة للذذللكك ققااننوونناا ااوو ااووججببتت ااححتتققااررهه ككااننتت صصااددققةة للااججووببتت ععققاابب ممنن ااسسننددتت االلييهه ببااللعع
 ععنندد ااههلل ووططننهه .
ووممعع ذذللكك ففااللططععنن ففىى ااععمماالل ممووظظفف ععاامم ااوو ششخخصص ذذىى صصففةة ننييااببييةة ععااممةة ااوو ممككللفف ببخخددممةة ععااممهه للاا ييددخخلل 
تتححتت ححككمم االلففققررةة االلسسااببققةة ااذذاا ححصصلل ببسسللااممةة ننييةة ووككاانن للاا ييتتععددىى ااععمماالل االلووظظييففةة ااوو االلننييااببةة ااوو 
ممررتتككبب االلججررييممةة ححققييققةة ككلل ففععلل ااسسنندد االلييهه ووللاا ييغغننىى ععنن ذذللكك االلخخددممةة االلععااممةة ووببششررطط اانن ييثثببتت 
 ااععتتققااددهه صصححةة ههذذاا االلففععلل .
 ووللاا ييققببلل ممنن االلققااذذفف ااققااممةة االلددللييلل للااثثببااتت مماا ققذذفف ببهه االلاا ففىى االلححااللةة االلممببييننةة ففىى االلففققررةة االلسسااببققةة .
 -ممااددةة 303 :
هه ووللاا ييععااققبب ععللىى االلققذذفف ببااللححببسس ممددةة للاا تتججااووزز سسننةة ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععننةةااللففيينن ووخخممسسمماائئةة ججننيي
تتززييدد ععللىى سسببععةة االلاافف ووخخممسسمماائئةة ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى سسببععةة االلاافف ووخخممسسمماائئةة ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى 
 سسببععةة  االلاافف خخممسسمماائئةة ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن .
ففااذذاا ووققعع االلققذذفف ففىى ححقق ممووظظفف ععاامم ااوو ششخخصص ذذىى صصففةة ننييااببييةة ععااممةة ااوو ممككللفف ببخخددممةة ععااممةة ، ووككاانن ذذللكك 
وو االلخخددممةة االلععااممةة ، ككااننتت االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتججااووزز سسننتتيينن ببسسبببب ااددااء االلووظظييففةة ااوو االلننييااببةة اا
 ووغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسةة االلاافف ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى ععششررةة االلاافف ججننييهه ااوو ااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن .
 -ممااددةة 304 :
للاا ييححككمم ببههذذاا االلععققاابب ععللىى ممنن ااخخببرر ببااللصصددقق ووععددمم سسووء االلققصصدد االلححككاامم االلققضضاائئيييينن ااوو االلاادداارريييينن 
  ففااععللةة .ببااممرر ممسستتووججبب للععققووببةة
 -ممااددةة 305 :
وواامماا ممنن ااخخببرر ببااممرر ككااذذبب ممعع سسووء االلققصصدد ففييسستتححقق االلععققووببةة ووللوو للمم ييححصصلل ممننهه ااششااععةة غغييرر االلااخخبباارر 
 االلممذذككوورر ووللمم تتققمم ددععووىى ببمماا ااخخببرر ببهه .
 -ممااددةة 306 :
ككلل سسبب للاا ييششتتمملل ععللىى ااسسنناادد ووااققععةة ممععييننهه ببلل ييتتضضممنن ببااىى ووججهه ممنن االلووججووهه خخددششاا للللششررفف ااوو 
ااححوواالل االلممببييننةة ببااللممااددةة 171 ببااللححببسس ممدد للاا تتتتججااووزز سسننةة ووببغغررااممةة للاا االلااععتتبباارر ييععااققبب ععللييهه ففىى االل
 تتققلل ععنن االلفف ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى خخممسسةة االلاافف ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن .
 -االلممااددةة 306 ممككرررر ) أأ ( :
" ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتججااووزز سسننةة ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن مماائئتتىى ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى االلفف ججننييهه ااوو 
للععققووببتتيينن ككلل ممنن تتععررضض للااننثثىى ععللىى ووججهه ييخخددشش ححييااءههاا ببااللققوولل ااوو ببااللففععلل ففىى ببااححددىى ههااتتيينن اا
 ططررييقق ععاامم ااوو ممككاانن ممططررووقق .
 ووييسسررىى ححككمم االلففققررةة االلسسااببققةة ااذذاا ككاانن خخددشش ححييااء االلااننثثىى ققدد ووققعع ععنن ططررييقق االلتتللييففوونن .
ففااذذاا ععاادد االلججااننىى االلىى ااررتتككاابب ججررييممةة ممنن ننففسس ننووعع االلججررييممةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلففققررتتيينن 
ةة ااخخررىى ففىى خخللاالل سسننةة ممنن تتااررييخخ االلححككمم ععللييهه ففىى االلججررييممةة االلااووللىى تتككوونن االلععققووببةة االلسسااببققتتيينن ممرر
االلححببسس ووغغررااممةة للاا تتققلل ععنن خخممسسمماائئةة ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى ثثللااثثةة االلاافف ججننييهه ااوو ااححددىى ههااتتيينن 
 االلععققووببتتيينن .
  االلغغييتت-ممااددةة 306 ممككرررر )بب( :
  -ممااددةة 307 :
182 االلىى 185 وو 303 وو 306 ببططررييقق ااذذاا ااررتتككببتت ججررييممةة ممنن االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلمموواادد ممنن 
االلننششرر ففىى ااححددىى االلججرراائئدد ااوو االلممططببووععااتت ررففععتت االلححددوودد االلددننيياا ووااللققصصووىى للععققووببةة االلغغررااممةة االلممببييننةة 
 ففىى االلمموواادد االلممذذككووررةة االلىى ضضععففييههاا .
 -ممااددةة 308 :
ااذذاا تتضضممنن االلععييبب ااوو االلااههااننةة ااوو االلققذذفف ااوو االلسسبب االلذذىى ااررتتككبب ببااححددىى االلططررقق االلممببييننةة ففىى االلممااددةة ) 171 ( 
ففىى ععررضض االلااففرراادد ااوو خخددششاا للسسممععةة االلععاائئللااتت تتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ووااللغغررااممةة ممععاا ففىى االلححددوودد ططععنناا 



االلممببييننةة ففىى االلمموواادد 179 وو 181 وو 182 وو 303 وو 306 وو 307 ععللىى االلاا تتققلل االلغغررااممةة ففىى ححااللةة االلننششرر ففىى 
 ااححددىى االلججرراائئدد ااوو االلممططببووععااتت ععنن ننصصفف االلححدد االلااققصصىى ووااللاا ييققلل االلححببسس ععنن سستتةة ششههوورر " .
 -رررر :ممااددةة 308 ممكك
 ككلل ممنن ققذذفف غغييررهه ببططررييقق االلتتللييففوونن ييععااققبب ببااللععققووببااتت االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 303 .
ووككلل ممنن ووججهه االلىى غغييررهه ببااللططررييقق االلممششاارر االلييهه ببااللففققررةة االلسسااببققةة سسبباا للاا ييششتتمملل ععللىى ااسسنناادد ووااققععةة 
ممععييننةة ببلل ييتتضضممنن ببااىى ووججهه ممنن االلووججووهه خخددششاا للللششررفف ااوو االلااععتتبباارر ييععااققبب ببااللععققووببةة االلممننصصووصص 
 للممااددةة 306 .ععللييههاا ففىى اا
ووااذذاا تتضضممنن االلععييبب ااوو االلققذذفف ااوو االلسسبب االلذذىى ااررتتككبب ببااللططررييقق االلممببيينن ببااللففققررتتيينن االلسسااببققتتيينن 
ططععنناا ففىى ععررضض االلااففرراادد ااوو خخددششاا للسسممععةة االلععاائئللااتت ييععااققبب ببااللععققووببةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 
308 . 
 -ممااددةة 309 :
 االلااخخصصاامم ففىى االلددففااعع للاا تتسسررىى ااححككاامم االلمموواادد 302 وو 303 وو 305 وو 306 وو 308 ععللىى مماا ييسسننددهه ااححدد
االلششففووىى ااوو االلككتتااببةة اامماامم االلممححااككمم ففاانن ذذللكك للاا ييتتررتتبب ععللييهه االلاا االلممققااضضااهه االلممددننييةة ااوو االلممححااككممةة 
 االلتتأأددييببييةة .
 -ممااددةة 309 ممككرررر :
ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة ككلل ممنن ااععتتددىى ععللىى ححررممةة االلححييااةة االلخخااصصةة للللممووااططنن ، ووذذللكك بباانن 
 ححوواالل االلممصصررحح ببههاا ققااننوونناا ااوو ببغغييرر ررضضااء االلممججننىى ععللييهه .ااررتتككبب ااححدد االلااففععاالل االلااتتييةة ففىى غغييرر االلاا
) أأ ( ااششررفف االلسسممعع ااوو سسججلل ااوو ننققلل ععنن ططررييقق ججههاازز ممنن االلااججههززةة اايياا ككاانن ننووععهه ممححااددثثااتت ججررتت ففىى ممككاانن 
 خخااصص ااوو ععنن ططررييقق االلتتللييففوونن .
 )بب( االلتتققطط ااوو ننققلل ببججههاازز ممنن االلااججههززةة اايياا ككاانن ننووععهه صصووررةة ششخخصص ففىى ممككاانن خخااصص .
اارر االلييههاا ففىى االلففققررتتيينن االلسسااببققتتيينن ااثثننااء ااججتتممااعع ععللىى سسممعع ااوو ممررأأىى ممنن ففااذذاا صصددررتت االلااففععاالل االلممشش
 االلححااضضرريينن ففىى ذذللكك االلااججتتممااعع ، ففاانن ررضضااء ههؤؤللااء ييككوونن ممففتتررضضاا .
ففااذذاا صصددررتت االلااففععاالل االلممششاارر االلييههاا ففىى االلففققررتتيينن االلسسااببققتتيينن ااثثننااء ااججتتممااعع ععلل ممسسممعع ااوو ممررأأىى ممنن 
 اا .االلححااضضرريينن ففىى ذذللكك االلااججتتممااعع ، ففاانن ررضضااء ههؤؤللااء ييككوونن ممففتتررضض
ووييععااققبب ببااللححببسس االلممووظظفف االلععاامم االلذذىى ييررتتككبب ااححدد االلااففععاالل االلممببييننةة ببههذذهه االلممااددةة ااععتتمماادداا ععللىى سسللططةة 
 ووظظييففتتهه .
ووييححككمم ففىى ججممييعع االلااححوواالل ببممصصااددررةة االلااججههززةة ووغغييررههاا مممماا ييككوونن ققدد ااسستتخخددمم ففىى االلججررييممدد ااوو تتححصصلل 
 ععللييهه ، ككمماا ييححككمم ببممححوو االلتتسسججييللااتت االلممتتححصصللةة ععنن االلججررييممةة ااوو ااععددااممههاا .
 -ممككرررر ) أأ ( :ممااددةة 309 
ييععااققبب ببااللححببسس ككلل ممنن ااذذاا ااوو سسههلل ااذذااععةة ااوو ااسستتععمملل ووللوو ففىى غغييرر ععللااننييةة تتسسججييللاا ااوو ممسستتننددااتت 
 ممتتححصصللاا ععللييهه ببااححددىى االلططررقق االلممببييننةة ببااللممااددةة االلسسااببققةة ااوو ككاانن ذذللكك ببغغييرر ررضضااء صصااححبب االلششأأنن .
االلتتححصصلل ووييععااققبب ببااللسسججنن ممددةة للااتتززييدد ععللىى خخممسس سسننووااتت ككلل ممنن ههدددد ببااففششااء ااممرر ممنن االلاامموورر االلتتىى تتمم 
 ععللييههاا ببااححددىى االلططررقق االلممششاارر االلييههاا للححمملل ششخخصص ععللىى االلققيياامم ببععمملل ااوو االلااممتتننااعع ععننهه .
ووييععااققبب ببااللسسججنن االلممووظظفف االلععاامم االلذذىى ييررتتككبب ااححدد االلااففععاالل االلممببييننةة ببههذذهه االلممااددةة ااععتتمماادداا ععللىى سسللططةة 
 ووظظييففتتهه .
ححصصلل ععننههاا ووييححككمم ففىى ججممييعع االلااححوواالل ببممصصااددررةة االلااججههززةة ووغغييررههاا مممماا ييككوونن ققدد ااسستتخخددمم ففىى االلججررييممةة ااوو تت
 ، ككمماا ييححككمم ببممححوو االلتتسسججييللااتت االلممتتححصصللةة ععنن االلججررييممةة ااوو ااععددااممههاا .
 -ممااددةة 310 :
ككلل ممنن ككاانن ممنن االلااططببااء ااوو االلججررااححيينن ااوو االلصصييااددللةة ااوو االلققووااببلل ااوو غغييررههمم ممووددععااً االلييهه ببممققتتضضىى صصننااععتتهه 
ااوو ووظظييففتتةة سسرر خخصصووصصىى ااششتتممنن ععللييهه ففااففششااهه ففىى غغييرر االلااححوواالل االلتتىى ييللززممههاا االلققااننوونن ففييههاا 
للكك ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سستتةة ااششههرر ووببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييهه ببتتببللييغغ ذذ
 ممصصررىى .
ووللاا تتسسررىى ااححككاامم ههذذهه االلممااددةة االلاا ففىى االلااححوواالل االلتتىى للمم ييررخخصص ففييههاا ققااننوونن ففااففششااء اامموورر ممععييننهه ككااللممققرررر 
 ففىى االلمموواادد 202 وو 203 وو 204 وو 205 ممنن ققااننوونن االلممررااففععااتت ففىى االلمموواادد االلممددننييةة ووااللتتججااررييةة  .

 
 اابب االلثثااممننااللبب

 االلسسررققةة ووااللااغغتتصصاابب
 
 -ممااددةة 311 :



 ككلل ممنن ااخختتللسس ممننققووللاا ممممللووككاا للغغييررهه ففههوو سسااررقق .
 -ممااددةة 312 :
للاا تتججووزز ممححااككممةة ممنن ييررتتككبب سسررققةة ااضضرراارر ببززووججةة ااوو ززووججتتهه ااوو ااصصووللةة ااوو ففررووععهه االلاا ببننااء ععللىى ططللبب 
ككمماا للهه اانن ييققفف االلممججتتىى ععللييهه ، ووللللممججننىى ععللييهه اانن ييتتننااززلل ععنن ددععووااهه ببذذللكك ففىى ااييةة ححااللةة ككااننتت ععللييههاا . 
 تتننففييذذ االلححككمم االلننههاائئىى ععللىى االلججااننىى ففىى ااىى ووققتت ششااء .
 -ممااددةة 313 :
 ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة ممؤؤببددااً ممنن ووققععتت ممننهه سسررققةة ممعع ااججتتممااعع االلخخممسسةة ششررووطط االلااتتييةة :
 االلااوولل : اانن تتككوونن ههذذهه االلسسررققةة ححصصللتت للييللااً .
 االلثثااننىى : اانن تتككوونن االلسسررققةة ووااققععةة ممنن ششخخصصيينن ففااككثثرر .
  االلسسااررققيينن ااوو ممعع ووااححدد ممننههمم ااسسللححةة ظظااههررةة ااوو ممخخببأأةة .االلثثااللثث : اانن ييووججدد ممعع
االلررااببعع : اانن ييككوونن االلسسااررققوونن ققدد ددخخللوواا دداارراا ااوو ممننززللاا ووااووددةة ااوو ممللححققااتتههاا ممسسككووننةة ااوو ممععددةة للللسسككننىى 
ببووااسسططةة تتسسوورر ججدداارر ااوو ككسسرر بباابب ووننححووهه ااوو ببااسستتععمماالل ممففااتتييحح ممصصططننععةة ااوو ببووااسسططةة االلتتززييىى ببززىى 
  ممززوورر ممددععىى صصددووررةة ممنن ططررفف االلححككووممةة .ااححدد االلضضببااطط ااوو ممووظظفف ععممووممىى ااوو ااببرراازز ااممرر
 االلخخااممسس : اانن ييففععللوواا االلججننااييةة االلممذذككووررةة ببططررييققةة االلااككررااهه ااوو االلتتههددييدد ببااسستتععمماالل ااسسللححتتههمم .
 -ممااددةة 314 :
ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ممنن ااررتتككبب سسررققةة ببااككررااهه ففااذذاا تترركك االلااككررااهه ااثثرر ججررووحح تتككوونن 
 االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة .
 -ةة 315 :مماادد
ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة ععللىى االلسسررققااتت االلتتىى تتررتتككبب ففىى االلططررقق االلععااممةة سسووااء 
ككااننتت ددااخخلل االلممددنن ااوو االلققررىى ااوو خخااررججههاا ااوو ففىى ااححددىى ووسساائئلل االلننققلل االلببررييةة ااوو االلمماائئييةة ااوو االلججووييةة ففىى 
 االلااححوواالل االلااتتييةة :
 ااققلل ححااممللاا سسللااححاا ظظااههرراا ااوو ممخخببأأ .ااووللااً : ااذذاا ووققععتت االلسسررققةة ممنن ششخخصصيينن ففااككثثرر ووككاانن ااححددههمم ععللىى االل
 ثثااننييااً : ااذذاا ووققععتت االلسسررققةة ممنن ششخخصصيينن ففااككثثرر ببططررييقق االلااككررااهه .
ثثااللثثاا : ااذذاا ووققععتت االلسسررققةة ووللوو ممنن ششخخصص ووااححدد ييححمملل سسللااححاا ووككاانن ذذللكك للييللاا ااوو ببططررييقق االلااككررااهه ااوو 
 االلتتههددييدد ببااسستتععمماالل االلسسللااحح .
 -ممااددةة 316 :
ىى تتححصصلل للييللاا ممنن ششخخصصيينن ففااككثثرر ييككوونن ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ععللىى االلسسررققااتت االلتت
 ااححددههمم ععللىى االلااققلل ححااممللاا سسللااححاا ظظااههرراا ااوو ممخخبباا .
 -ممااددةة 316 ممككرررر :
ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ععللىى االلسسررققااتت االلتتىى تتققعع ععللىى ااسسللححةة االلججييشش ااوو ذذخخييررتتهه ووتتككوونن 
مماالل االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة ببططررييقق االلااككررااهه ااوو االلتتههددييدد ببااسستتعع
 االلسسللااحح ااوو ااذذاا تتووااففرر ففييههاا ظظررفف ممنن االلظظررووفف االلممششددددةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 317 .
 -ممااددةة 316 ممككرررر ) ثثااننيياا ( :
ييععااققبب ببااللسسججنن ععللىى االلسسررققااتت االلتتىى تتققعع ععللىى االلممههممااتت ااوو االلااددووااتت االلممسستتععممللةة ااوو االلممععددةة للللااسستتععمماالل 
رر االلككههرربباائئىى ااوو االلممييااهه ااوو ففىى ممررااففقق االلممووااصصللااتت االلسسللككييةة ووااللللااسسللككييةة ااوو تتووللييدد ااوو تتووصصييلل االلتتيياا
االلصصررفف االلصصححىى االلتتىى تتننششئئههاا االلححككووممةة ااوو االلههييئئااتت ااوو االلممؤؤسسسسااتت االلععااممةة ااوو ووححددااتت االلققططااعع االلععاامم ، ااوو 
االلممررخخصص ففىى ااننششاائئههاا للممننففععةة ععااممةة ووذذللكك ااذذاا للمم ييتتووااففرر ففىى االلججررييممةة ظظررفف ممنن االلظظررووفف االلممششددددةة 
 االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلمموواادد ممنن 313 االلىى 316 .
 -ثثااُ ( :ممااددةة 316 ممككرررر ) ثثاالل
 ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتققلل ععنن سستتةة ااششههرر ووللاا تتججااووزز سسببعع سسننووااتت .
 ااووللااً : ععللىى االلسسررققااتت االلتتىى تتررتتككبب ففىى ااححددىىووسساائئلل االلننققلل االلببررييةة ااوو االلمماائئييةة ااوو االلججووييةة .
ثثااننييااً : ععللىى االلسسررققااتت االلتتىى تتححصصلل ففىى ممككاانن ممسسككوونن ااوو ممععدد للللسسككننىى ااوو ااححدد ممللححققااتتهه ااذذاا تتمم ددخخوولل 
 االلككسسرر ااوو ااسستتععمماالل ممففااتتييحح ممصصططننععةة ااوو ااننتتححاالل صصففةة ككااذذببةة ااوو ااددععااء االلممككاانن ببووااسسططةة االلننسسوورر ااوو
 االلققيياامم ااوو االلتتككللييفف ببخخددممةة ععااممةة ااوو غغييرر ذذللكك ممنن االلووسساائئلل غغييرر االلممششررووعع .
 ثثااللثثااً : ععللىى االلسسررققااتت االلتتىى تتققعع ووللوو ممنن ششخخصص ووااححدد ييححمملل سسللااححاا ظظااههرراا ااوو ممخخبباا .
 -ممااددةة 316 ممككرررر ) ررااببععااً ( :
  تتققعع ااثثننااء االلغغااررااتت االلججووييةة .ييععااققبب ببااللسسججنن ععللىى االلسسررققااتت االلتتىى
ووتتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااذذاا تتووااففرر ففىى االلججررييممةة ظظررفف ممنن االلظظررووفف االلممششددددةة 
 االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 317 .



ففااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة ببططررييقق االلااككررااهه ااوو االلتتههددييدد ببااسستتععمماالل سسللااحح تتككوونن االلععققووببةة االلااششغغاالل االلممؤؤببددةة 
. 
 -ممااددةة 317 :
 االلششغغلل :ييععااققبب ببااللححببسس ممعع 
ااووللاا : ععللىى االلسسررققااتت االلتتىى تتححصصلل ففىى ممككاانن ممسسككوونن ااوو ممععدد للللسسككننىى ااوو ففىى ممللححققااتتهه ااوو ففىى ااححدد 
 االلممححللااتت االلممععددةة للللععببااددةة .
ثثااننييااً : ععللىى االلسسررققااتت االلتتىى تتححصصلل ففىى ممككاانن ممسسوورر ببححاائئطط ااوو ببسسييااجج ممنن ششججرر ااخخضضرر ااوو ححططبب 
 مماالل ممففااتتييحح ممصصططننععةة .ييااببسس ااوو ببخخننااددقق ، ووييككوونن ذذللكك ببووااسسططةة ككسسرر ممنن االلخخااررجج ااوو تتسسوورر ااوو ببااسستتعع
ثثااللثثااً : ععللىى االلسسررققااتت االلتتىى تتححصصلل ببككسسرر االلااخختتاامم االلممننصصووصص ععللييهه ففىى االلبباابب االلتتااسسعع ممنن 
 االلككتتاابب االلثثااننىى .
 ررااببععااً : ععللىى االلسسررققااتت االلتتىى تتححصصلل للييللااً .
 خخااممسسااً : ععللىى االلسسررققااتت االلتتىى تتححصصلل ممنن ششخخصصيينن ففااككثثرر .
 سسااددسسااً : االلغغييتت .
ببااللااججررةة ااضضرراارراا ببممخخددووممييههمم ااوو ممنن االلممسستتخخددمميينن ااوو سسااببععااً : ععللىى االلسسررققااتت االلتتىى تتححصصلل ممنن االلخخددمم 
االلصصننااعع ااوو االلصصببيياانن ففىى ممععاامملل ااوو ححووااننييتت ممنن ااسستتخخددممووههمم ااوو ففىى االلممححللااتت االلتتىى ييششتتغغللوونن ففييههاا 
 ععااددةة .
ثثااممننااً : ععللىى االلسسررققااتت االلتتىى تتححصصلل ممنن االلممححتتررففيينن ببننققلل االلااششييااء ففىى االلععررببااتت ااوو االلممررااككبب ااوو 
 ااششييااء ااوو ااححدد ااتتببااععههمم ااذذاا سسللممتت االلييههمم االلااششييااء االلممذذككووررةة ععللىى ددوواابب االلححمملل ااوو ااىى ااننسساانن ااخخرر ممككللفف ببننققلل
 ببصصففتتههمم االلسسااببققةة .
 تتااسسععااً : ععللىى االلسسررققااتت االلتتىى تتررتتككبب ااثثننااء االلححرربب ععللىى االلججررححىى ححتتىى ممنن االلااععددااء .
 -ممااددةة 318 :
ييععااققبب ببااللححببسس ممعع االلششغغلل ممددةة للاا تتتتججااووزز سسننتتيينن ععللىى االلسسررققااتت االلتتىى للمم ييتتووففرر ففييههاا ششئئ ممنن 
 ذذككررههاا .االلظظررووفف االلممششددددةة االلسسااببقق 
 ممااددةة 319 : االلغغييتت .
 -ممااددةة 320 :
االلممححككوومم ععللييههمم ببااللححببسس للسسررققةة ييججووزز ففىى ححااللةة االلععوودد اانن ييججععللوواا تتححتت ممررااققببةة االلببووللييسس ممددةة سسننةة 
 ععللىى االلااققلل ااوو سسننتتيينن ععللىى االلااككثثرر .
  -ممااددةة 321 :
ييععااققبب ععللىى االلششررووعع ففىى االلسسررققااتت االلممععددووددةة ممنن االلججننحح ببااللححببسس ممعع االلششغغلل ممددةة للاا تتججااووزز ننصصفف االلححدد 
 ىى االلممققرررر ففىى االلققااننوونن للللججررييممةة للوو تتممتت ففععللااً .االلااققصص
 -ممااددةة 321 ممككرررر :
ككلل ممنن ععثثرر ععللىى ششئئ ااوو ححييوواانن ففااققدد ووللمم ييررددهه االلىى صصااححييةة ممنن تتييسسرر ذذللكك ااوو للمم ييسسللممهه االلىى ممققرر 
االلششررططةة ااوو ججههةة االلااددااررةة خخللاالل ثثللااثثةة اايياامم ييععااققبب ببااللححببسس ممعع االلششغغلل ممددةة للاا تتججااووزز سسننتتيينن ااذذاا ااححتتببسسةة 
 ببننييةة تتممللهه .
ببةة ببععدد ااننققضضااء تتللكك االلففتتررةة ببغغييرر ننييةة االلتتممللكك ففتتككوونن االلععققووببةة االلغغررااممةة االلتتىى للاا اامماا ااذذاا ااححتتسس
 تتججااووزز مماائئةة ججننييهه .
  االلغغييتت .-ممااددةة 322 :
 -ممااددةة 323 :
ااخختتللااسس االلااششييااء االلممححججووزز ععللييههاا ققضضاائئيياا ااوو اادداارريياا ييععتتببرر ففىى ححككمم االلسسررققةة ووللوو ككاانن ححااصصللاا ممنن 
 ممااللككههاا .
  االلققااننوونن االلممتتععللققةة ببااللااععففااء ممنن االلععققووببةة .ووللاا تتسسررىى ههذذهه االلححااللةة ااححككاامم االلممااددةة 312 ممنن ههذذاا
 -ممااددةة 323 ممككرررر :
ووييععتتببرر ففىى ححككمم االلسسررققةة ككذذللكك ااخختتللااسس االلااششييااء االلممننققووللةة االلووااققعع ممممنن ررههننههاا ضضمماانناا للدديينن ععللييهه ااوو 
 ععللىى ااخخرر .
ووللاا تتسسررىى ففىى ههذذهه االلححااللةة ااححككاامم االلممااددةة 312 ممنن ههذذاا االلققااننوونن ااذذاا ووققعع االلااخختتللااسس ااضضرراارراا ببغغييرر ممنن ذذككرروواا 
 ببااللممااددةة
 ممذذككووررةة .االل
 -ممااددةة 323 ممككرررر ) ااووللاا ( :



ييععااققبب ككلل ممنن ااسستتووللىى ببغغييرر ححقق ووببددوونن ننييةة االلتتممللكك ععللىى سسييااررةة ممممللووككةة للغغييررهه ببااللححببسس ممددةة للاا 
تتززييدد ععللىى سسننةة ووببغغررااممةة للاا تتققلل ععنن مماائئةة ججننييةة ووللاا تتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييهه ااوو ببااححددىى ههااتتيينن 
 االلععققووببتتيينن .
 -ممااددةة 324 :
للةة مماا ممعع تتووققعع ااسستتععمماالل ذذللكك ففىى ااررتتككاابب ججررييممةة ييععااققبب ككلل ممنن ققللدد ممففااتتييحح ااوو غغييرر ففييههاا ااوو صصننعع اا
 ببااللححببسس ممعع االلششغغلل ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننتتيينن .
 اامماا ااذذاا ككاانن االلججااننىى ممححتتررففاا ببصصننااععةة ععمملل االلممففااتتييحح ووااللااققففاالل ففييععااققبب ببااللححببسس ممعع االلششغغلل .
 -ممااددةة 324 ممككرررر :
ىى ههااتتيينن ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتججااووزز سستتةة ااششههرر ووببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه ااوو ببااححدد
االلععققووببتتيينن ككلل ممنن ييتتننااوولل ططععاامماا ااوو ششرراابباا ففىى ممححلل ممععدد للذذللكك ووللوو ككاانن ممققييمماا ففييهه ااوو ششغغلل غغررففةة ااوو 
ااككثثرر ففىى ففننددقق ااوو ننححووهه ااوو ااسستتااججرر سسييااررةة ممععددةة للللااييججاارر ممعع ععللممهه ااننهه ييسستتححييلل ععللييهه ددففعع االلثثممنن اا 
 االلااججررةة ااوو ااممتتننعع ببغغييرر ممببرررر ععنن ددففعع مماا ااسستتححقق ممنن ذذللكك ااوو ففرر ددوونن االلووففااء ببهه .
 -: 325 ممااددةة
ككلل ممنن ااغغتتصصبب ببااللققووةة ااوو االلتتههددييدد سسننددااً ممثثببتتاا ااوو ممووججددااً للدديينن ااوو تتصصررفف ااوو ببررااءةة ااوو سسنندد ذذاا ققييممةة 
ااددببييةة ااوو ااععتتببااررييةة ااوو ااووررااققاا تتثثببتت ووججوودد ححااللةة ققااننووننييةة ااوو ااججتتممااععييةة ااوو ااككررااهه ااححدد ببااللققووةة ااوو االلتتههددييدد 
 ععللىى ااممضضااء ووررققةة مممماا تتققددمم ااوو خختتممههاا ييععااققبب ببااللااششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة .
 -ممااددةة 326 :
ككلل ممنن ححصصلل ببااللتتههددييدد ععللىى ااععططاائئةة ممببللغغاا ممنن االلننققوودد ااوو ااىى ششئئ ااخخرر ييععااققبب ببااللححببسس ووييععااققبب 
 االلششررووعع ففىى ذذللكك ببااللححببسس ممددةة للاا تتتتججااووزز سسننتتيينن .
 -ممااددةة 327 :
ككلل ممنن ههدددد غغييررهه ككتتااببةة ببااررتتككاابب ججررييممةة ضضدد االلننففسس ااوو االلمماالل ممععااققبب ععللييههاا ببااللققتتلل ااوو االلااششغغاالل 
وو ببااففششااء اامموورر ااوو ننسسببةة اامموورر ممخخددووششةة ببااللششررفف ووككاانن االلتتههددييدد ممصصححووبباا االلششااققةة االلممؤؤببددةة ااوو االلممؤؤققتتةة اا
 ببططللبب ااوو ببتتككللييفف ببااممرر ببااممرر ييععااققبب ببااللسسججنن .
ووييععااققبب ببااللححببسس ااذذاا للمم ييككمم االلتتههددييدد ممصصححووبباا ببططللبب ااوو ببتتككللييفف ببااممرر ووككلل ممنن ههدددد غغييررهه ششففههيياا 
اا تتززييدد ببووااسسططةة ششخخصص ااخخرر ببممثثلل مماا ذذككرر ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننتتيينن ااوو ببغغررااممةة لل
 ععللىى خخممسسمماائئةة ججننييهه سسووااء ااككاانن االلتتههددييدد ممصصححووبباا ببتتككللييفف ببااممرر اامم للاا .
ووككلل تتههددييدد سسووااء ااككاانن ببااللككتتااببةة اامم ششففييههاا ببووااسسططةة ششخخصص ااخخرر ببااررتتككاابب ججررييممةة للاا تتببللغغ االلججسسااممةة 
 االلممتتققددممةة ييععااققبب ععللييهه ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سستتةة ااششههرر ااوو ببغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى مماائئتتىى ججننييهه .

 االلبباابب االلتتااسسعع
 االلسسااللتتفف

 
 -ممااددةة 328 :
 ككلل تتااججرر ووققفف ععنن ددففعع ددييوونن ييععتتببرر ففىى ححااللةة تتففااللسس ببااللتتددللييسس ففىى االلااححوواالل االلااتتييةة :
 ااووللااً : ااذذاا ااخخففىى ددففااتتررةة ااوو ااععددممههاا ااوو غغييررههاا .
 ثثااننيياا : ااذذاا ااخختتللسس ااوو خخبباا ججززء ممنن ممااللهه ااضضرراارراا ببدداائئننييةة .
ممتتهه ححققييققةة سسووااء ثثااللثثااً : ااذذاا ااععتتررفف ااوو ججععلل ننففسسهه ممدديينناا ببططررييقق االلتتددللييسس ببممببااللغغ للييسستت ففىى ذذ
ككاانن ذذللكك ننااششئئاا ععنن ممككتتووببااتتهه ااوو ممييززااننييتتةة ااوو غغييررههمماا ممنن االلااووررااقق ااوو ععنن ااققررااررةة االلششففااههىى ااوو ععنن ااممتتننااععةة 
 ممنن تتققددييمم ااووررااقق ااوو ااييضضااححااتت ممعع ععللممةة ببمماا ييتتررتتبب ععللىى ذذللكك االلااممتتننااعع .
 -ممااددةة 329 :
 ييععااققبب االلممتتففااللسس ببااللتتددللييسس ووممنن ششااررككةة ففىى ذذللكك ببااللسسججنن ممنن ثثللااثث سسننووااتت االلىى خخممسس .
 -ممااددةة 330 :
ييععدد ممتتففااللسساا ببااللتتققصصييرر ععللىى ووججهه االلععمموومم ككلل تتااججرر ااووججبب خخسسااررةة دداائئننييةة ببسسبببب ععددمم ححززممةة ااوو 
 تتققصصييررةة االلففااححشش ووععللىى االلخخصصووصص االلتتااججرر االلذذىى ييككوونن ففىى ااححددىى االلااححوواالل االلااتتييةة :
 ااووللااً : ااذذاا ررثثىى اانن ممصصااررييففهه االلششخخصصييةة ااوو ممصصااررييفف ممننززللةة ببااههظظةة .
ممنن ااسسععااررههاا ححتتىى ييؤؤخخرر ااششههاارر ااففللااسسةة ااوو ااققتتررضض ممببااللغغ ثثااننييااً : ااذذاا ااششتتررىى ببضضاائئعع للييببييععههاا ببااققلل 
ااوو ااصصددرر ااووررااققاا ممااللييةة ااوو ااسستتععمملل ططررققاا ااخخررىى مممماا ييووججبب االلخخسساائئرر االلششددييددةة للححصصووللةة ععللىى االلننققوودد ححتتىى 
 ييؤؤججرر ااششههاارر ااففللااسسةة .
 ررااببععااً : ااذذاا ححصصلل ععللىى االلصصللحح ببططررييقق االلتتددللييسس .
 -ممااددةة 231 :



 ىى ااححددىى االلااححوواالل االلااتتييةة :ييججووزز اانن ييععتتببرر ممتتففااللسساا ببااللتتققصصييرر ككلل تتااججرر ييككوونن فف
ااووللااً : ععددمم تتححررييررةة االلددففااتترر االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 11 ممنن ققااننوونن االلتتججااررةة ااوو ععددمم ااججرراائئةة االلججرردد 
االلممننصصووصص ععللييهه ففىى االلممااددةة 13 ووااذذاا ككااننتت ددففااتتررهه غغييرر ككااممللةة ااوو غغييرر ممننتتظظممةة ببححييثث للاا تتععررفف ممننههاا 
  ووججوودد االلتتددللييسس .ححااللتتهه االلححققييققةة ففىى االلممططللووبب للهه ووااللممططللووبب ممننهه ووذذللكك ككللهه ممعع ععددمم
ثثااننييااً : ععددمم ااععللااننهه االلتتووققفف ععنن االلددففعع ففىى االلممييععاادد االلممححدددد ففىى االلممااددةة 198 ممنن ققااننوونن االلتتججااررةة ااوو ععددمم 
تتققددييممةة االلممييززااننييةة ططببققاا للللممااددةة 199 ااوو ثثببووتت ععددمم صصححةة االلببييااننااتت االلووااججبب تتققددييممههاا ببممققتتضضىى االلممااددةة 
200 . 
دد االلااععذذاارر االلششررععييةة ااوو ععددمم تتققددييممةة ثثااللثثااً : ععددمم تتووججهههه ببششخخصصهه االلىى مماامموورر االلتتففللييسسةة ععنندد ععددمم ووججوو
 االلببييااننااتت االلتتىى ييططللببههاا االلممأأمموورر االلممذذككوورر ااوو ظظههوورر ععددمم صصححةة تتللكك االلببييااننااتت .
ررااببععااً : تتأأددييتتهه ععممدداا ببععدد تتووققفف االلددففعع ممططللووبب ااححدد دداائئننييةة ااوو تتممييييززهه ااضضرراارراا ببببااققىى االلغغررممااء ااوو ااذذاا 
 سسممحح للهه ببممززييةة خخصصووصصييةة ببققصصدد االلححصصوولل ععللىى ققببووللهه االلصصللحح .
 مم ببااففللااسسةة ققببلل اانن ييققوومم ببااللتتععههددااتت االلممتتررتتببةة ععللىى صصللحح سسااببقق .خخااممسسااً : ااذذاا ححكك
 -ممااددةة 332 :
ااذذاا ااففللسستت ششررككةة ممسسااههممةة ااوو ششررككةة ححصصصص ففييححككمم ععللىى ااععضضااء ممججللسس ااددااررتتههاا ووممددييررييههاا ببااللععققووببااتت 
االلممققررررةة للللتتففااللسس ببااللتتددللييسس ااذذاا ثثببتت ععللييههمم ااننههمم ااررتتككببوواا ااممرراا ممنن االلاامموورر االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى 
ننوونن ااوو ااذذاا ففععللوواا مماا ييتتررتتبب ععللييهه ااففللااسس االلششررككةة ببططررييقق االلغغشش ااوو ممنن ههذذاا االلممااددةة 328 ممنن ههذذاا االلققاا
االلققااننوونن ااوو ااذذاا ففععللوواا مماا ييتتررتتبب ععللييهه ااففللااسس االلششررككةة ببططررييقق االلغغشش ااوو االلتتددللييسس ووععللىى االلخخصصووصص 
ااذذاا سسااععددوواا ععللىى تتووققفف االلششررككةة ععنن االلددففعع سسووااء ببااععللااننههمم مماا ييخخااللفف االلححققييققةة ععنن ررااسس االلمماالل االلممككتتتتبب 
مم ااررببااححاا ووههممييةة ااوو ببااخخذذههمم للااننففسسههمم ببططررييقق االلغغشش مماا ييززييدد ععنن االلممررخخصص للههمم ببهه ااوو االلممددففووعع ااوو ببتتووززييععهه
 ففىى ععققدد االلششررككةة .
 -ممااددةة 333 :
ووييححككمم ففىى تتللكك االلححااللةة ععللىى ااععضضااء ممججللسس االلااددااررةة ووااللممددييرريينن االلممذذككوورريينن ببااللععققووببااتت االلممققررررةة 
 للللتتففااللسس ببااللتتققصصييرر .
  -ااووللااً :
 ععللييههاا ففىى االلححااللتتيينن االلثثااننييةة ووااللثثااللثثةة ممنن ااذذاا ثثببتت ععللييههمم ااننههمم ااررتتككببوواا ااممرراا ممنن االلاامموورر االلممننصصووصص
 االلممااددةة 330 ووففىى االلااححوواالل االلااووللىى ووااللثثااننييةة ووااللثثااللثثةة ووااللررااببععةة ممنن االلممااددةة 331 ممنن ههذذهه االلققااننوونن .
 ثثااننييااً : ااذذاا ااههممللوواا ببططررييقق االلغغشش ففىى ننششرر ععققدد االلششررككةة ببااللككييففييةة االلتتىى ننصص ععللييههاا االلققااننوونن .
 وونن ننظظاامم االلششررككةة ووصصااددققوواا ععللييههاا .ثثااللثثااً : ااذذاا ااششتتررككوواا ففىى ااععمماالل ممغغااييررةة للمماا ففىى ققاانن
 -ممااددةة 334 :
 ييععااققبب االلممتتففااللسس ببااللتتققصصييرر ببااللححببسس ممددىى ىى تتتتججااووزز سسننتتيينن .
 -ممااددةة 335 :
ييععااققبب االلااششخخااصص االلااتتىى ببييااننههمم ففييمماا ععدداا ااححوواالل االلااششتتررااكك االلممببييننةة ققااننوونناا ببااللححببسس ووببغغررااممةة للاا 
 تتززييدد ععللىى خخممسسمماائئةة ججننييهه ممصصررىى ااوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ففققطط .
 ككلل ششخخصص سسررقق ااوو ااخخففىى ااوو خخبباا ككلل ااوو ببععضض اامموواالل االلممففللسس ممنن االلممننققووللااتت ااوو االلععققااررااتت ووللوو ككاانن ااووللااً :
 ذذللكك االلششخخصص ززووجج االلممففللسس ااوو ممنن ففررووععهه ااوو ممنن ااصصووللهه ااوو ااننسسبباائئهه االلذذيينن ففىى ددررججةة االلففررووعع ووااللااصصوولل .
ثثااننييااً : ممنن للاا ييككسسببوونن ممنن االلدداائئننيينن ووييششتتررككوونن ففىى ممددااووللااتت االلصصللحح ببططررييقق االلغغشش ااوو ييققددمموونن ااوو 
 ببووتت ببططررييقق االلغغشش ففىى تتففللسسةة ييننددااتت ددييوونن صصووررييةة ببااسسممههمم ااوو ببااسسمم غغييررههمم .ييثث
ثثااللثثااً : االلدداائئننوونن االلذذيينن ييززييددوونن ققييممةة ددييووننههمم ببططررييقق االلغغشش ااوو ييششتتررططوونن للاا ننففسسههمم ممعع االلممففللسس ااوو 
غغييررهه ممززاايياا خخصصووصصييةة ففىى ننظظييرر ااععططااء صصووتتههمم ففىى ممددااووللااتت االلصصللحح ااوو االلتتففللييسسةة ااوو االلووععدد 
 ييةة للننففععههمم ووااضضرراارر ببببااققىى االلغغررممااء .ببااععططاائئةة ااوو ييععققددوونن ممششااررططةة خخصصووصص
ررااببععااً : ووككللااء االلدداائئننيينن االلذذيينن ييخختتللسسوونن ششييئئاا ااثثننااء تتااددييةة ووظظييففتتههمم ووييححككمم االلققااضضىى ااييضضاا ووممنن 
تتللققااء ننففسسهه ففييمماا ييججبب ررددهه االلىى االلغغررممااء ووففىى االلتتععووييضضااتت االلتتىى تتططللبب ببااسسممههمم ااذذاا ااققتتضضىى االلححاالل 
 ووذذللكك ووللوو ففىى ححااللةة االلححككمم ببااللببررااءةة .
 

 االلبباابب االلععااششرر
 خخييااننةة االلااممااننةةااللننصصبب وو

 
 -ممااددةة 336 :



ييععااققبب ببااللححببسس ككلل ممنن تتووصصلل االلىى االلااسستتييللااء ععللىى ننققوودداا ااوو ععررووضض ااوو سسننددااتت دديينن ااوو سسننددااتت 
ممخخااللصصةة ااوو ااىى ممتتااعع ممننققوولل ووككاانن ذذللكك ببااللااححتتيياالل للسسللبب ككلل ثثررووةة االلغغييرر ااوو ببععضضههاا اامماا ببااسستتععمماالل 
وو ااححددااثث االلاامملل ببححصصوولل ررببحح ططررقق ااححتتييااللييةة ممنن ششااننههاا ااييههاامم االلننااسس ببووججوودد ممششررووعع ككااذذبب ااوو ووااققععةة ممززووررةة اا
ووههممىى ااوو تتسسددييدد االلممببللغغ االلذذىى ااخخذذ ببططررييقق االلااححتتيياالل ااوو ااييههااممههمم ببووججوودد سسنندد دديينن غغييرر صصححييحح ااوو سسنندد 
ممخخااللصصةة ممززوورر وواامماا ببااللتتصصررفف ففىى مماالل ثثااببتت ااوو ممننققوولل للييسس ممللككاا للهه ووللاا للهه ححقق االلتتصصررفف ففييهه وواامماا 
هه ففييععااققبب ببااللححببسس ببااتتخخااذذ ااسسمم ككااذذبب ااوو صصففةة غغييرر صصححييححةة اامماا ممنن ششررووعع ففىى االلننصصبب ووللمم ييتتمممم
 ممددىى للاا تتتتججااووزز سسننةة .
ووييججووزز ججععلل االلججااننىى ففىى ححااللةة االلععوودد تتححتت ممللااححظظةة االلببووللييسس ممددةة سسننةة ععللىى االلأأققلل ووسسننتتيينن ععللىى 
 االلأأككثثرر .
 ممااددةة 337 :
ييححككمم ببههذذةة االلععققووببااتت ععللىى ككلل ممنن أأععططىى ببسسووء ننييهه ششييككاا للاا ييققااببللهه ررصصييدد ققاائئمم ووققااببلل ووللللسسححبب 
ععدد ااععططااء االلششييكك ككلل االلررصصييدد أأوو ببععضضهه ببححييثث أأوو ككاانن االلررصصييدد أأققلل ممنن ققييممهه االلششييكك أأوو سسححبب بب
 ييصصببحح االلببااققىى للاا ييففىى ببققييممهه أأممرر االلممسسححووبب ععللييهه االلششييكك ببععددمم االلددففعع .
 ممااددةة 338 :
ككلل ممنن ااننتتههزز ففررصصةة ااححتتييااجج أأوو ضضععفف أأوو ههووىى ننففسس ششخخصص للمم تتببللغغ سسننهه االلححااددييةة ووااللععششرريينن  سسننةة 
ااضضرراارراا ببهه ععللىى ككتتااببةة ككااممللةة أأوو ححككمم ببااممتتدداادد االلووصصااييةة ععللييهه ممنن االلججههةة ذذااتت االلااخختتصصااصص ووتتححصصلل ممننهه 
أأوو خختتمم سسننددااتت تتممسسكك أأوو ممخخااللصصةة ممتتععللققةة ببااققررااضض أأوو ااققتتررااضض ممببللغغ ممنن االلننققوودد أأوو ششئئ ممنن االلممننققووللااتت 
أأوو ععللىى تتننااززلل ععنن أأووررااقق تتججااررييةة أأوو غغييررههاا ممنن االلسسننددااتت االلممللززممةة االلتتممسسككييةة ييععااققبب أأيياا ككااننتت ططررييققةة 
 ييززاادد ععللييهه غغررااممةة للاا االلااححتتيياالل االلتتىى ااسستتععممللههاا ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععنن ععللىى سسننتتيينن ووييججووزز أأنن
تتتتججااووزز مماائئةة ججننييهه ممصصررىى ووااذذاا ككاانن االلخخاائئنن ممأأمموورراا ببااللووللااييةة أأوو ببااللووصصااييةة ععللىى االلششخخصص االلممغغددوورر 
 ففتتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن ممنن ثثللااثث سسننسسنن االلىى سسببعع .
 ممااددةة 339 :
ككلل ممنن ااننتتههزز ففررصصةة ضضععفف أأوو ههووىى ننففسس ششخخصص ووأأققررضضهه ننققوودداا ببأأىى ططررييققةة ككااننتت تتززييدد ععنن االلححدد 
  االلممممككنن االلااتتففااقق ععللييههاا ققااننوونناا ييععااققبب ببغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى مماائئتتىى ججننييهه . االلأأققصصىى االلممققرررر للللففوواائئدد
ففإإذذاا ااررتتككبب االلممققررضض ججررييممةة ممممااثثللةة للللججررييممةة االلأأووللىى ففىى االلخخممسس سسننووااتت االلتتااللييةة للللححككمم االلأأوولل تتككوونن 
االلععققووببةة االلححببسس للممددةة للاا تتتتججااووزز سسننتتيينن أأوو غغررااممةة للاا تتتتججااووزز االلخخممسسمماائئةة ججننييهه أأوو إإححددىى ههااتتيينن 
 االلععققووببتتيينن ففققطط .
 ممنن ااععتتاادد ععللىى ااققررااضض ننققوودد ببأأىى ططررييققةة ككااننتت ببففاائئددةة تتززييدد ععنن االلححدد االلأأققصصىى للللففاائئددةة االلممممككنن ووككلل
 االلااتتففااقق ععللييههاا ققااننوونناا ييععااققبب ببااللععققووببااتت االلممققررررةة ببااللففققررةة االلسسااققةة .
 ممااددةة 340 :
ككلل ممنن اائئتتممنن ععللىى ووررققةة ممممضضااهه أأوو ممخختتووممةة ععللىى ببييااضض ففخخاانن االلأأممااننةة ووككتتبب ففىى االلببييااضض االلذذىى ففووقق 
نندد دديينن أأوو ممخخااللصصةة أأوو غغييرر ذذللكك ممنن االلسسننددااتت ووااللتتممسسككااتت االلتتىى ييتتررتتبب ععللييههاا االلخختتمم أأوو االلإإممضضااء سس
ححصصوولل ممخخااللصصةة أأوو غغييرر ذذللكك ممنن االلسسننددااتت ووااللتتممسسككااتت االلتتىى ييتتررتتبب ععللييههاا ححصصوولل ضضرررر للننااسس 
صصااححبب االلإإممضضااء أأوو االلخختتمم أأوو للممااللهه ععووققببتت ببااللححببسس ووييممككنن أأنن ييززدداادد ععللييهه غغررااممةة للاا تتتتججااووزز خخممسسيينن 
ككنن االلووررققةة االلممممضضااهه أأوو االلممخختتووممةة ععللىى ببييااضض ممسسللممةة االلىى االلخخاائئنن ووااننمماا ججننييههاا ممصصرريياا ووففىى ححااللةة ااذذاا للمم تت
 ااسستتححصصلل ععللييههاا ببأأىى ططررييققةة ككااننتت ففإإننهه ييععدد ممززوورراا ووييععااققبب ببععققووببةة االلتتززووييرر .
 ممااددةة 341 : 
ككلل ممنن ااخختتللسس أأوو ااسستتععمملل أأوو ببدددد ممببااللغغ أأوو أأممتتععةة أأوو ببضضاائئعع أأوو ننققوودداا أأوو تتذذااككرر أأوو ككتتااببااتت أأخخررىى 
غغييرر ذذللكك أأضضاارراا ببممااللككييههاا أأوو أأصصخخااببههاا أأوو ووااضضععىى االلييدد ععللييههاا ممششتتممللهه ععللىى تتممسسكك أأوو ممخخااللصصةة أأوو 
ووككااننتت االلأأششييااء االلممذذككووررةة للمم تتسسللمم للهه إإللاا ععللىى ووججهه االلووددييععةة أأوو االلإإججااررةة أأوو ععللىى سسببييلل ععااررييةة 
االلااسستتععمماالل أأوو االلررههنن أأوو ككااننتت سسللممتت للهه ببصصففةة ككووننهه ووككييللاا ببأأججححررهه أأوو ممججاانناا ببققصصدد ععررضضههاا للللببييعع 
للكك للههاا أأوو غغييهه ببححككمم ععللييهه ببااللححببسس ووييججووزز أأنن ييززاادد ععللييهه غغررااممةة أأوو ااسسععممااللههاا ففىى أأممرر ممععيينن للممننففععهه االلمماا
 للاا تتتتججااووزز مماائئةة ججننييهه ممصصررىى .
 ممااددةة 342 :
ييححككمم ببااللععققووببااتت االلسسااببققةة ععللىى االلممااللكك االلممععيينن ححااررسساا أأششيياائئهه االلممححككووزز ععللييههاا ققضضاائئيياا أأوو اادداارريياا ااذذاا 
 ااخختتللسس ششييئئاا ممننههاا .
 ممااددةة 343 : 
ةة ببههاا سسنندد أأوو ووررققةة مماا ثثمم سسررقق ذذللكك ببأأىى ططررييققةة ككلل ممنن ققددمم أأوو سسللمم للللممححككممةة ففىى أأثثننااء تتححققييقق ققضضيي
 ككااننتت ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتتتججااووزز سستتةة ششههوورر .

 



 
 
 
 

 االلبباابب االلححااددىى ععششرر
 تتععططييلل االلممززااددااتت ووااللغغشش االلذذىى ييححصصلل

 ففىى االلممععااممللااتت االلتتججااررييةة
 ممااددةة344 :
ييرر أأوو ككلل ممنن ععططلل ببووااسسططةة تتههددييدد أأوو إإككررااهه أأوو تتططااوولل ببااللييدد أأوو ننححووهه ممززاادداا ممععللققاا ببببييعع أأوو ششررااء أأوو تتأأجج
اامموواالل ممننققووللةة أأوو ثثااببتتهه أأوو ممتتععللققاا ببتتععههدد ممققااووللةة أأوو تتووررييدد أأوو ااسستتغغللاالل ششئئ أأوو ننححوو  ذذللكك ييععااققبب 
ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد للععىى ثثللااثثةة ششههوورر ووببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييهه أأوو ببإإححددىى ههااتتيينن 
 االلععققووببتتيينن ففققطط .
 ممااددةة 345 :
 أأوو ببووننااتت أأوو سسننددااتت ممااللييةة االلأأششخخااصص االلذذيينن تتسسببببوواا ففىى ععللوو أأوو ااننححططااطط أأسسععاارر غغللاالل أأوو ببضضاائئعع
للللتتددااوولل ععنن االلققييممةة االلممققررررةة للههاا ففىى االلممععااممللااتت االلتتججااررييةة ببننششررههمم ععممدداا ببيينن االلننااسس أأخخبباارراا أأوو ااععللااننااتت 
ممززووررةة أأوو ممغغتتررااهه أأوو ببااععططااءههمم للللبباائئعع ثثممنناا أأززييدد مممماا ططللببهه أأوو ببتتووااططئئههمم ممعع ممششااههييرر االلتتججاارر االلخخاائئننيينن 
 ععللىى ممننعع ببييععهه ببثثممنن أأققلل ممنن االلثثممنن للصصننفف ووااححدد ممنن ببضضااععةة أأوو غغللاالل ععللىى ععددمم ببييععهه أأصصللاا أأوو
االلممتتففقق ععللييهه ففييمماا  ببييننههمم أأوو ببأأىى ططررييققةة ااححتتييااللييةة أأخخررىى ييععااققببوونن ببااللححببسسشش ممددةة للاا تتززييدد ععللىى 
 سسننةة ووببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييةة أأوو ببإإححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ففققطط .
 ممااددةة 346 :
ااببققةة ااذذاا ححصصللتت تتللكك ييضضااععفف االلححدد االلأأققصصىى االلممققرررر للععققووببةة االلححببسس االلممننصصووصص ععننههاا ففىى االلممااددةة االلسس
االلححييللةة ففييمماا ييتتععللقق ببسسععرر االلللححوومم أأوو االلخخببزز أأوو ححططبب االلووققوودد ووااللففححمم أأوو ننححوو ذذللكك ممنن االلححااججااتت 
 االلضضررووررييةة .
 ممااددةة 347 : أأغغييتت 
 ممااددةة 348 : أأللغغييتت .
 ممااددةة 349 : أأللغغييتت .
 ممااددةة 350 : أأللغغييتت .
 ممااددةة 351 : أأللغغييتت .

 االلبباابب االلثثااننىى ععششرر
 أأللععاابب االلققمماارر ووااللننصصييبب ووااللببييعع ووااللششررااء

 ببااللننممررةة ووااللممععررووفف ببااللللووتتييررىى
 ممااددةة 352 :
ككلل ممنن أأععدد ممككاانناا للأأللععاابب االلققمماارر ووههييأأهه للددخخوولل االلننااسس ففييعع ييععااققبب ههوو ووصصييااررفف االلممححلل االلممذذككوورر ببااللححببسس 
ووببغغررااممةة للاا تتججااووزز االلفف ججننييهه ووتتضضببطط ججممييعع االلننوودد ووااللأأممتتععةة ففىى االلممححللااتت االلججااررىى ففييههاا االلأأللععاابب 
 االلممذذككووررةة ووييححككمم ببممصصااددررتتههاا .
 ممااددةة 353 :
ببههذذهه االلععققووببااتت أأييضضاا ككلل ممنن ووضضعع للللببييعع ششييئئاا ففىى االلننممررةة االلممررععووففةة ببااللللووتتييررىى ااذذنن ووييععااققبب 
 االلححككووممةةووتتضضببطط أأييضضاا للججااننبب االلححككووممةة ججممييعع االلننققوودد ووااللأأممتتععةة االلممووضضووععةة ففىى االلننممررةة .

 
 

 االلبباابب االلثثااللثث ععششرر
 االلتتخخررييييبب ووااللتتععييييبب ووااللإإتتللاافف

 ممااددةة 354 :



 االلممووااششىى أأوو ععشششش االلخخففررااء ييععااققبب ككلل ممنن ككسسرر أأوو خخرربب للغغييررهه ششييئئاا ممنن االلااتت االلززررااععةة أأوو ززرراائئبب
 ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة أأوو ببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه .
 ممااددةة 355 :
 ييععااققبب ببااللححببسس ممعع االلششغغلل .
أأووللاا : ككلل ممنن ققتتلل ععممدداا ببددوونن ممققتتضض ححييوواانناا ممنن ددوواابب االلررككووبب أأوو االلججرر أأوو االلححمملل أأوو ممنن أأىى ننووعع ممنن أأننووااعع 
 االلممووااششىى أأوو أأضضرر ببهه ضضرررراا ككببييرراا .
 ككلل ممنن سسمم ححييوواانناا ممنن االلححييووااننااتت االلممذذككووررةة ببااللففققررةة االلسسااببققةة أأوو سسممككاا ممنن االلأأسسممااكك االلممووججووددةة ثثااننيياا :
 ففىى ننههرر أأوو تتررععةة أأوو غغددييرر أأوو ممسستتننققعع أأوو ححووضض .
 ووييججووزز ججععلل االلججااننيينن تتححتت ممللااححظظةة االلببووللييسس ممددةة سسننةة ععللىى االلأأققلل ووسسننتتيينن ععللىى االلأأككثثرر .
للششغغلل ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة أأوو ووككلل ششررووعع ففىى االلججرراائئمم االلسسااللففةة االلذذككرر ييععااققبب ععللييهه ببااللححببسس ممعع اا
 ببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز مماائئتتىى ججننىى .
 ممااددةة 356 :
ااذذاا ااررتتككببتت االلججرراائئمم االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة للييللاا تتككوونن االلععققووببةة االلششغغاالل االلششااققةة أأوو 
 االلسسججنن ممنن ثثللااثث االلىى سسببعع سسننيينن .
 ممااددةة 357 :
ىى ججننييهه ككلل ممنن ققتتلل ععممدداا ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سستتةة أأششههرر أأوو ببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز مماائئتت
ببددوونن ممققتتضض أأوو سسمم ححييوواانناا ممنن االلححييووااننااتت االلممسستتأأننسسةة غغييرر االلممذذككووررةة ففىى االلممااددةة 355 أأوو أأضضرر ببهه ضضرررراا 
 ككببييرراا .
 ممااددةة 358 :
ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى ثثللااثث ششههوورر أأوو ببددففعع غغررااممةة للاا تتتتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه ممنن أأتتللفف ككلل 
 غغييرر ذذللكك ووممنن ننققلل أأوو أأززاالل ححدداا أأوو ععللااممااتت ممججععووللةة ححدداا أأوو ببععضض ممححييطط ممتتخخذذ ممنن أأششججاارر خخضضررااء أأوو ييااسسةة أأوو
أأككللااكك ممخختتللففةة أأوو ههااتت ممسستتغغللةة ووممنن ررددمم ككلل أأوو ببععضض خخننددقق ممنن االلخخننااددقق االلممججععووللةة ححدداا للأأممللااكك أأوو ججههااتت 
 ممسستتغغللةة .
ووااذذاا ااررتتككبب ششئئ ممنن االلأأففععاالل االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلففققررةة االلسسااببققةة ببققصصدد ااغغتتصصاابب أأررضض تتككوونن 
 تتيينن .االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتتتججااووزز سسنن
 ممااددةة359 : 
ككلل ممنن تتسسبببب ععممدداا ببققططعع ججسسرر ممنن االلججسسوورر أأوو ببككييففييةة أأخخررىى ففىى ححصصوولل غغررقق ييححككمم ببححككمم ععللييهه 
 ببااللأأششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة أأوو ببااللأأششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة .
 ممااددةة 360 :
االلححررييقق االلننااششئئ ممنن ععددمم تتننظظييفف أأوو تتررممييمم االلأأففرراانن أأوو االلممددااخخنن أأوو االلممححللااتت االلأأخخررىى االلتتىى تتووققدد ففييههاا 
نن االلنناارر االلممووققددةة ففىى ببييووتت أأوو ممبباانن أأوو غغااببااتت أأوو ككرروومم أأوو غغييططاانن أأوو ببسسااتتيينن ببااللققرربب ممنن االلنناارر أأوو مم
ككييمماانن تتببنن أأوو ححششييشش ييااببسس ووككذذاا االلححررييقق االلننااششئئ ععنن إإششععاالل صصووااررييخخ ففىى ججههةة ممنن ججههااتت االلببللددةة أأوو 
ببسسبببب إإههمماالل آآخخرر ييععااققبب ععللييهه ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى ششههرر أأوو ببددففعع غغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى مماائئتتىى 
 .ججننييهه ممصصررىى 
ففإإذذاا ووققعع االلححررييقق ممنن االلددخخيينن أأوو ممنن نناارر ممووققددةة ففىى ممححططااتت للخخددممةة ووتتمموويينن االلسسييااررااتت أأوو ممححططااتت للللغغاازز 
االلططببييععىى أأوو ممررااككزز للببييعع ااسسططووااننااتت االلببووتتججااززااتت أأوو ممسستتووددععااتت للللممننتتججااتت االلببتتررووللييةة أأوو ممخخااززنن 
تتىى للاا ممششتتممللةة ععللىى مموواادد االلووققوودد أأوو أأىى مموواادد أأخخررىى ققااببللةة للللااششتتععاالل تتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ووااللغغررااممةة االل
 تتققلل ععنن خخممسسمماائئةة ججننييهه ووللاا تتججااووزز أأللففىى ججننييهه أأوو ااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن .
 ممااددةة : 361 :
ككلل ممننخخرربب أأوو أأتتللفف ععممدداا أأممووااللاا ثثااببتتةة أأوو ممننققووللةة للاا ييممتتللككههاا أأوو ججععللههاا غغييرر صصااللححةة للللااسستتععمماالل أأوو 
ععططللههاا ببأأييةة ططررييققةة ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سستتةة أأششههرر ووببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز ثثللااثثمماائئةة 
 ننييهه أأوو ببإإححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن .جج
ففإإذذاا تتررتتبب ععللىى االلففععلل ضضرررر ممااللىى ققييممتتههىى  خخممسسوونن ججننييههاا أأوو أأككثثرر ككااننتت االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا 
 تتججااووزز سسننتتيينن ووغغررااممةة للاا تتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييهه أأوو ببإإححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن .
اا تتججااووزز أأللفف ووتتككوونن االلععققووببةة االلسسججنن ممددةة للاا تتززييدد ععللىى خخممسس سسننيينن ووغغررااممةة للاا تتققلل ععنن مماائئةة ججننييهه وولل
ججننييهه ااذذاا ننششأأ ععنن االلففععلل تتععططييلل أأوو تتووققييفف أأععمماالل ممصصللححةة ذذااتت ممننففععهه ععااممةة أأوو ااذذاا تتررتتبب ععللييهه ججععلل 
 ححييااةة االلننااسس أأوو صصححتتههمم أأوو أأممننههمم ففىى خخططرر .
" ووييضضااععفف االلححدد االلققصصىى للللععققووببااتت االلممققررررةة ففىى االلممااددةة 361 ااذذاا ااررتتككببتت االلججررييممةة تتننففييذذاا للغغررضض 
 ااررههااببىى .
 ممااددةة 361 ممككرررراا : 



دداا ببااىى ططررييققةة ككااننتت ووسسييللةة ممنن ووسساائئلل خخددممااتت ااممررااففقق االلععااممةة أأوو ووسسييللةة ممنن ووسساائئلل ككلل ممنن ععططلل ععمم
 االلااننتتااجج ببععااققبب ببااللسسججنن .
ووتتككوونن االلععققووببةة االلأأششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة ااذذاا ووققععتت االلججررييممةة ببققصصدد االلإإضضرراارر ببااللااننتتااجج أأوو االلإإخخللاالل 
 ببسسييرر ممررففقق ععاامم .
 ممااددةة 362 :
ييدد ععللىى ثثللااثثمماائئةة ججننييهه ككلل ممنن ههددمم أأوو أأتتللفف ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتتتججااووزز سسننتتيينن أأوو ببغغررااممةة للاا تتزز
 أأوو ننققلل ععللااممااتت ججييوودد ييززييهه أأوو ططببووغغررااففييةة أأوو ططووددااتت ممححااددااةة أأوو أأووتتاادد ححددوودد أأوو ططووددااتت ممييززااننييةة .
 ممااددةة 363 : االلغغييتت 
 ممااددةة 364 :
ككلل ممنن تتععررضض ببددوونن ااققتتضضااء ببووااسسططةة ضضرربب ووننححووهه للممننعع مماا أأممررتت أأوو صصررححتت االلححككووممةة ببإإججرراائئهه ممنن 
  ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد ععللىى سسننةة أأوو ببغغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى ثثللااثثمماائئةة ججننييهه .االلأأششغغاالل االلععممووممييةة ييععااققبب
 ممااددةة 365 :
ككلل ممنن أأححررقق أأوو أأتتللفف ععممدداا ببأأىى ططررققةة ككااننتت ششييئئاا ممنن االلددففااتترر أأوو االلممضضااببطط االلأأصصللييةة أأوو االلسسججللااتت أأوو 
ننححووههاا ممنن أأووررااقق االلممصصااللحح االلأأممييررييةة أأوو االلككممببييااللااتت أأوو االلووررااقق االلتتججااررييةة أأوو صصييررففييةة أأوو غغييرر ذذللكك ممنن 
ننددااتت االلتتىى ييتتسسبببب ععنن ااتتللااففههاا ضضرررر للللغغييرر ييععااققبب ببااللححببسس ووببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز خخممسسمماائئةة االلسس
 ججننييهه أأوو ببااححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ففققطط .
 ممااددةة 366 :
ككلل ننههبب أأوو إإتتللاافف ششء ممنن االلببضضاائئعع أأوو االلأأممتتععةة أأوو االلممححصصووللااتت ووققعع ممنن ججممااععةة أأوو ععصصااببةة ببااللققووةة 
 ججنن .ااففججججببااررييةة ييككوونن ععققااببةة االلأأششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة أأوو االلسس
 ممااددةة  367 :
 ييععااققبب ببااللححببسس ممعع االلششغغلل .
 أأووللاا : ككلل ممنن ققططعع أأوو أأتتللفف ززررععاا غغييرر ممححصصوودداا أأووششججرراا ننااببتتاا أأوو ممغغررووسساا أأوو غغييرر ذذللكك ممنن االلننببااتت زز
 ثثااننيياا : ككلل ممنن ااتتللفف غغييططاا ممببذذوورراا أأوو ببثث ففىى غغييطط ححششييششاا أأوو ننببااتتاا ممضضرراا .
 ثثااللثثاا :
ررههاا للييممييتتههاا ووككلل ممنن أأتتللفف ططععممهه ففىى ككلل ممنن ااققتتللعع ششججررةة أأوو أأككثثرر أأوو أأىى ننببااتت أأخخرر أأوو ققططعع ممننههاا ققشش
 ششججرر .
 ووييججووزز ججععلل االلججااننيينن تتححتت ممللااححظظةة االلببووللييسس ممددةة سسننةة ععللىى االلأأققلل ووسسننتتيينن ععللىى االلأأككثثرر .
 ممااددةة 368 :
ااذذاا ااررتتككببتت االلججرراائئمم االلممننصصووصص  ععللييههاا ففىى االلففققررتتيينن االلأأووللىى ووااللثثااننييةة ممنن االلممااددةة االلسسااببققةة للييللاا ممنن 
 ووااححدد ممننههمماا ععللىى االلققلل ححااممللاا للسسللااحح ووتتككوونن ثثللااثثةة ااششخخااصص ععللىى االلققلل أأوو ممنن ششخخصص أأوو ااثثننيينن ووككاانن
 االلععققووببةة االلأأششغغاالل االلششااققةة أأوو االلسسججنن ممنن ثثللااثث سسننووااتت االلىى سسببعع .

 االلبباابب االلررااببعع ععششرر
 ااننتتههااكك ححررممةة ممللكك االلغغييرر

 
 ممااددةة 369 : 
ككلل ممنن ددخخلل ععققاارراا ففىى ححييااززةة أأخخرر ببققصصدد ممننعع ححييااززتتهه ببااللققووةة أأوو ببققصصدد ااررتتككاابب ججررييممةة ففييهه أأوو ككاانن ققدد 
ففييهه ببققصصدد ااررتتككاابب ششئئ مممماا ذذككرر ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتججااووزز سسننةة أأوو ددخخللهه ببووججهه ققااننووننىى ووببققىى 
 ببغغررااممةة للاا تتججااووزز ثثللااثثمماائئةة ججننييهه ممصصررىى .
ووااذذاا ووققععتت ووققععتت ههذذهه االلججررييممةة ممنن ششخخصصيينن أأوو أأككثثرر ووككاانن أأححددههمم ععللىى االلأأققلل ححااممللاا سسللااححاا أأوو ممنن ععششررةة 
 غغررااممةة للاا أأششخخااصص ععللىى االلققلل ووللمم ييككنن ممععههمم سسللااحح تتككوونن ععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتججااووزز سسننتتيينن أأوو
 تتججااووزز خخممسسمماائئةة ججننييهه ممصصررىى .
 ممااددةة 370 :
ككلل ممنن ددخخلل ببييتتاا ممسسككوونناا أأوو ممععدد للللسسككنن أأوو ففىى أأححدد ممللححققااتتهه أأوو سسففييننةة ممسسككووننةة أأوو ففىى ممححلل ممععدد 
للححففظظ االلمماالل ووككااننتت ههذذهه االلأأششييااء ففىى ححييااززةة أأخخرر ققااصصدداا ممنن ذذللكك ممننعع ححييااززتتهه ببااللققووةة أأوو ااررتتككاابب ججررييممةة 
ععللىى سسننتتيينن أأوو ببغغررااممةة للاا تتججااووزز ثثللااثثمماائئةة ججننييهه ممصصررىى ففييههاا أأوو ككاانن ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتززييدد 
. 
 ممااددةة 371 :
ككلل ممنن ووججدد ففىى إإححددىى االلممححللااتت االلممننووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة ممخختتففيياا ععنن أأععيينن ممنن للههمم االلححقق ففىى 
 ااخخررااججهه ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتتتججااووزز ثثللااثثةة ااششههرر أأوو ببغغررااممةة للاا تتتتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه .



 ممااددةة 372 :
 االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددتتيينن االلسسااببققتتيينن للييللاا تتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ووااذذاا ااررتتككببتت االلججرراائئمم
 ممددةة للاا تتتتججااووزز سسننتتيينن .
 ممااددةة : 372 : ممككرررراا 
ككلل ممنن تتععددىى ععللىى أأررضض ززررااععييةة أأوو أأررضض ففضضااء أأووممبباانن ممممللووككةة للللددووللةة أأوو أأححدد االلأأششخخااصص االلااععتتببااررييةة 
نن ععللىى ااععتتبباارر أأممووااللههاا ممنن االلععااممةة أأوو للووققفف خخييررىى أأوو للااححددىى ااققططااعع االلععاامم أأوو للأأييةة ججههةة أأخخررىى ييننصص االلققااننوو
االلأأمموواالل االلععااممةة ووذذللكك ببززررااععتتههاا أأوو غغررسسههاا أأوو إإققااممةة ااننششااءااتت ععللييههاا ااوو ششغغللههاا أأوو االلااننتتففااعع ببههاا ببأأييةة صصووررةة  
ييععااققبب ببااللححببسس ووببغغررااممةة للاا تتججااووزز أأللففيينن أأوو ششغغللههاا أأوو االلااننتتففااعع ببههاا ببأأييةة صصووررةة ييععااققبب ببااللححببسس 
ةة صصووررةة ييععااققبب ببااللححببسس ووببغغررااممةة للاا تتججااووزز أأوو إإااققممةة ااننششااءااتت ععللييههاا أأوو ششغغللههاا أأوو االلااننتتففااعع ببههاا ببأأيي
أأللففيينن ممنن االلججننييههااتت أأوو ببإإححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن ووييححككمم ععللىى االلججااننىى ببرردد االلععققاارر االلممغغتتصصبب ببمماا 
ييككوونن ععللييهه ممنن ممببااننىى أأوو غغررااسس أأوو ببررددهه ممعع ااززااللةة مماا ععللييهه ممنن تتللكك االلأأششييااء ععللىى ننففققتتهه ففضضللاا ععنن 
 ددففعع ققييممةة مماا ععاادد ععللييهه ممنن ممننففععةة .
االلتتححااييلل أأوو ننتتييججةة تتققددييمم إإققررااررااتت أأوو االلإإددللااء ببببييااننااتت غغييرر صصححييححةة ممعع ففإإذذاا ووققععتت االلججررييممةة بب
االلععللمم ببذذللكك تتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتققلل ععنن سسننةة ووللاا تتززييدد ععللىى خخممسس سسننووااتت ووغغررااممةة للاا تتققلل 
 ععنن أأللفف ججننييهه ووللاا تتززييدد ععللىى خخممسسةة االلاافف ججننييهه أأوو ببإإححددىى ههااتتيينن االلععققووببتتيينن .
 االلسسااببققتتيينن ففىى ححااللةة االلععوودد .ووتتضضااععفف االلععققووببةة تتااللممننصصوو ععللييههاا ففىى االلففققتترريينن 
 ممااددةة 373 :
ككلل ممنن ددخخاا ااررضضاا ززررااععييةة أأوو ففضضااء أأوو ممببااننىى ااوو ببييتتاا ممسسككوونناا أأوو ممععدد للللسسككنن أأوو ففىى أأححدد ممللححققااتتهه أأوو 
سسففييننةة ممسسككووننةة أأوو ففىى ممححلل ممععدد للححففظظ االلمماالل ووللمم ييخخررجج ممننهه ببننااء ععللىى تتككللييففةة ممممنن للههمم االلححقق ففىى 
 ةة للاا تتججااووزز مماائئتتىى ججننييهه .ذذللكك ييععااققبب ببااللححببسس للممددةة للاا تتججااووزز سستتةة أأششههرر أأوو ببغغرراامم
 ممااددةة 373 ممككررررااً : أأغغييتت .

 االلبباابب االلخخااممسس ععششرر
 االلتتووققفف ععنن االلععمملل ببااللممصصااللحح ذذااتت االلممننففععةة االلععااممةة

 ووااللااععتتددااء ععللىى ححررييةة االلععمملل
 ممااددةة 374 : 
ييححظظرر ععللىى االلممسستتخخددمميينن ووااللأأججررااء االلذذيينن ييققوومموونن ببخخددممةة ععااممةة أأوو االلخخددممةة ففىى االلممررااففقق االلععااممةة أأوو ببععمملل 
  ييككنن ممووضضووععاا للههاا ننظظاامم خخااصص أأنن ييتتررككوواا ععممللههمم أأوو ييممتتننععوواا ععننهه ععممدداا .ييسسدد ححااججةة ععااممةة ووللمم للمم
 ووتتججررىى ففىى ششأأنن ذذللكك ججممييعع االلأأححككاامم االلممببييننةة ففىى االلممااددتتيينن 124 ، وو124 )أأ( .
ووتتططببقق االلععققووببااتت االلممننصصووصص ععللييههاا ففييههمماا ععللىى ههؤؤللااء االلممسستتخخددمميينن ووااللأأججررااء ووععللىى االلممححررضضيينن 
 ووااللممششججععيينن ووااللممذذييععيينن ععللىى ححسسبب االلأأححوواالل .
 ممككرررراا ً : ممااددةة 374 
ييححظظرر ععللىى االلممتتععااههدديينن ووككلل ممنن ييددييرر ممررففققاا أأوو ععممللاا ممنن االلأأععمماالل االلععااممةة االلممششاارر االلييههاا ففىى االلممااددةة 
 االلسسااببققةة أأنن ييووققففوواا االلععمملل ككييففييةة ييتتععططلل ممععههاا أأددااء االلخخددممةة االلععااممةة ووااننتتظظااممههاا .
ووتتططببقق ععللييههمم ووععللىى االلممححررضضيينن ووااللممششججععيينن ووااللممححببذذيينن ووااللممذذييععيينن االلععققووببااتت االلممننووصص ععللييههاا 
 تتيينن 124 وو124 )أأ ( ععللىى ححسسبب االلأأححوواالل .ففىى االلمماادد
 ممااددةة 375 :
ييععااققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتججااووزز سسننتتيينن ووببغغررااممةة للاا تتززييدد ععنن مماائئةة ججننييهه ككلل ممنن ااسستتععمملل االلققووةة أأوو 
االلععننفف أأوو االلإإررههاابب أأوو االلتتههددييدد أأوو تتددااببييرر غغييرر ممششررووععةة ففىى االلإإععتتددااء أأوو االلششررووعع ففىى ااإإععتتددااء ععللىى ححقق 
 ممنن االلححققووقق االلااتتييةة .
  االلععمملل .أأووللاا : ححقق االلغغييرر ففىى
 ثثااننيياا : ححقق االلغغييرر ففىى أأنن ييسستتخخددمم أأوو ييممتتننعع ععنن ااسستتخخدداامم ششخخصص ااخخرر .
 ثثااللثثاا : ححقق االلغغييرر ففىى أأنن ييششتترركك ففىى ججممععييةة ممنن االلججممععييااتت .
ووييططببقق ححككمم ههذذهه االلممااددةة ووللوو ااسستتععممللتت االلققووةة أأوو االلععننفف أأوو االلإإررههاابب أأوو االلتتددااببييرر غغييرر االلسسششررووععةة ممعع ززووجج 
 االلششخخصص االلممققصصوودد أأوو ممعع أأووللااددهه .
 رر االلغغييرر ممششررووععةة االلأأففععاالل االلااتتييةة ععللىى االلأأخخصص .ووتتععدد ممنن االلتتددااببيي
أأووللاا : تتتتببعع االلششخخصص االلممققصصوودد ببططررييققةة ممسستتممررةة ففىى غغددووةة ووررووااححةة أأوو االلووققووفف ممووققفف االلتتههددييدد 
 ببااللققرربب ممنن ممننززللةة أأوو ببااللققرربب ممنن ااىى ممككاانن ااخخرر ييققططننهه أأوو ييششتتغغلل ففييههاا .
ععممللهه أأوو ببأأىى ططررييققةة ثثااننيياا : ممننععهه ممنن ممززااووللةة ععممللهه ببااخخففااء أأددززااتتهه أأوو ممللااببسسهه أأوو أأىى ششخخصص أأخخرر مممماا ييسستت
 أأخخررىى .



ووييععااققبب ببننففسس االلععققووببةة االلسسااللفف ذذككررههاا ككلل ممنن ييححررضض االلغغييرر ببأأييةة ططررييققةة ععللىى ااررتتككاابب ججررييممةة ممنن 
 االلججرراائئمم االلممننصصوو ععللييههاا ففىى ههذذهه االلممااددةة .

 االلبباابب االلسسااددسس ععششرر
 االلتتررووييعع ووااللتتخخووييفف

 االلببللططججةة 
 ممااددةة 375 ممككررررااً :
ققبب ببااللححببسس ممددةة للاا تتققلل ععنن سسننةة ككلل ممنن ممععىى ععددمم االلااخخللاالل ببأأييةة ععققووببةة أأششدد ووااررددةة ففىى ننصص أأخخرر ، ييععاا
ققاامم ببننففسسةة أأوو ببووااسسططةة غغييررةة ببااسستتععررااضض ااققووةة أأمماامم ششخخصص أأوو االلتتللووييحح للهه ببااللععننفف أأوو ببتتههددييددهه 
ببااسستتخخدداامم االلققووةة أأوو ببااللععننفف ممععهه أأوو ممعع ززووججهه أأوو أأححدد ممنن أأصصووللهه أأوو ففررووععهه أأوو االلتتههددييدد ببااللااففتتررااء ععللييهه أأوو 
 ححييااةة أأيياا ممننههمم االلخخااصصةة ووذذللكك للتتررووييعع االلممججننةة ععللىى أأححدد ممننههمم ببمماا ييششييننهه أأوو ببااللتتععررضض للححررممةة ححييااتتهه ااوو
ععللييهه أأوو تتخخووييففهه ببااللححااقق االلأأذذىى ببهه ببددننيياا ااوو ممععننوويياا أأوو ههتتكك ععررضضهه أأوو سسللبب ممااللهه أأوو تتححصصييلل ممننففععهه 
ممننهه أأوو االلتتأأثثييرر ففىى ااييررااددتتهه للففررضض االلسسططووةة ععللييهه أأوو للااررغغااممةة ععللىى االلققيياامم ببأأممرر للاا ييللززممهه ببهه االلققااننوونن 
للتتععططييلل االلققووااننيينن أأوو االلللوواائئحح أأوو ممققااووممةة تتننففييذذ االلأأححككاامم أأوو أأوو للححممللهه ععللىى االلااممتتننااعع ععنن ععمملل ممششررووعع  أأوو 
االلووااممرر أأوو االلااججررااءااتت االلققضضاائئييةة أأوو االلققااننووننييةة ووااججببةة االلتتننففييذذ ممتتىى ككاانن ممنن ششأأنن ذذللكك االلففععلل أأوو 
االلتتههددييدد االلققااء االلررععبب ففىى ننففسس االلممججننىى ععللييهه أأوو االلتتككددييرر أأممننهه أأوو سسككييننتتهه أأوو ططممئئننييننتتهه أأوو 
للضضرررر ببششئئ ممنن ممممتتللككااتتهه أأووممصصللححتتهه أأوو االلممسسااسس تتععررييضض ححييااتتهه أأوو سسللااممتتهه للللخخططرر أأوو االلححااقق اا
 ببححررييتتهه االلششخخصصييةة أأوو ششررففةة أأوو ااععتتببااررهه أأوو ببسسللااممةة ااررااددتتهه .
ووتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتققلل ععنن سسننتتيينن ااذذاا ووققعع االلففععلل ااوو االلتتههددييدد ممنن ششخخصصيينن ففااككثثرر أأوو 
ااةة ووققعع ببااصصططححاابب ححييوواانن ييثثييرر االلذذععرر أأوو ببححمملل سسللااحح أأوو أأللةة ححااددةة أأوو ععصصاا أأوو أأىى ججسسمم صصللبب أأوو أأدد
 ككههرربباائئةة أأوو ممااددةة ححااررققةة أأوو ككااووييةة أأوو غغااززييةة أأوو ممخخددررةة أأوو ممننووممةة أأوو أأىى ممااددةة ااخخررىى ضضااررةة .
ووتتككوونن االلععققووببةة االلححببسس ممددةة للاا تتققلل ععنن سسننتتيينن ووللاا تتججااووزز خخممسس سسننيينن ااذذاا ووققعع االلففععلل أأوو االلتتههددييدد 
 ععللىى أأننثثىى أأوو ععللىى ممنن ييببللغغ ثثممااننىى ععششرر سسننةة ممييللااددييةة ككااممللةة .
ععللييهه تتححتت ممررااققببةة االلششررططةة ممددةة ممسسااووييةة للممددةة االلععققووببةة ووييققضضىى ففىى ججممييعع االلححوواالل ببووضضعع االلممححككوومم 
 االلممححككوومم ببههاا ععللييهه .
 ممااددةة 375 ممككررررااً )أأ( :
ييضضااععفف ككلل ممنن االلححدديينن االلأأددننىى ووااللأأققصصىى االلممككررررةة للأأييةة ججننححةة أأخخررىى تتققعع ببننااء ععللىى ااررتتككاابب االلججررييممةة 
االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة ووييررففعع االلححدد االلأأققصصىى للععققووببتتىى االلسسججنن ووااللأأششغغاالل االلسسششااققةة 
 ممؤؤققتتهه االلىى ععششرريينن سسننةة للأأييهه ججننااييةة ااخخررىى تتققعع ببننااءاا ععللىى ااررتتككااببههاا .االل
ووتتككوونن االلععققووببةة االلأأششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤققتتةة أأوو االلسسججنن أأذذاا  ااررتتككببتت ججننااييةة االلججررحح أأوو االلضضرربب أأوو ااععططااء 
االلمموواادد االلضضااررةة االلممففضضىى االلىى ممووتت االلممننصصووصص ععللييههاا . ففىى االلممااددةة 236 ببننااء ععللىى ااررتتككاابب االلججررييممةة 
االلسسااببققةة ففإإذذاا ككااننتت ممسسببووققةة ببإإصصرراارر أأوو تتررصصدد تتككوونن االلععققووببةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة 
 االلأأششغغاالل االلششااققةة االلممؤؤببددةة أأوو االلممؤؤققتتةة .
 ووتتككوونن االلععققووببةة ككااللأأععدداامم ااذذاا تتققددممتت االلججررييممةة االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلممااددةة االلسسااببققةة .
أأوو ااققتتررننتت أأوو ااررتتببططتت ببههاا ااوو تتللتتههاا ججننااييةة االلققتتلل االلععممدد االلممننصصووصص ععللييههاا ففىى االلففققررةة االلأأووللىى ممنن 
 . 234االلممااددةة 
ووييققضضىى ففىى ججممييعع االلححوواالل ببووضضعع االلممححككوومم ععللييهه ببععققووببةة ممققييددةة للللححررييةة تتححتت ممررااققببةة االلششررططةة ممااددةة 
 ممسسااووييةة للممددةة االلععققووببةة االلممححككوومم ببههاا ععللييهه ببححييثث للاا تتققلل ععنن سسننةة ووللاا تتججااووزز خخممسس سسننيينن .

 االلككتتاابب االلررااببعع
 االلممخخااللففااتت

 االلممتتععللققةة ببااللططررقق االلععممووممييةة
 

 االلممخخااللففااتت االلممتتععللققةة ببااللططررقق االلععممووممييةة 
 : 376ممااددةة 
تتللغغىى ععققووببةة االلححببسس االلذذىى للاا ييززييدد أأققصصىى ممددتتههاا ععللىى أأسسببووعع ففىى ككلل ننصص وورردد ففىى ققااننوونن 
االلععققووببااتت أأوو ففىى أأىى ققااننوونن ااخخرر ووففىى ههذذهه االلأأححوواالل تتضضااععفف ععققووببةة االلغغررااممةة االلممققررررةة ببككلل ممنن ههذذهه 
 االلننصصووصص ببححدد أأددننىى ممققددااررهه ععششررةة ججننييههاا ووببححدد أأققصصةة ممققددااررهه مماائئةة ججننييهه .

  أأوو االلررااححةة االلععممووممييةةااللممخخااللففااتت االلممتتععللققةة ببااللااممنن االلععاامم
 ممااددةة 377 :



 ييععااققبب ببغغررااممةة للااتتججااووزز مماائئةة ججننييهه ككلل ممنن ااررتتككبب ففععللاا ممنن االلأأففععاالل االلااتتييةة :
ممنن أأللققىى ففىى االلططررييقق ببغغييرر ااححتتييااطط ااششييااء ممنن ششأأننههاا ججررحح االلمماارريينن أأوو تتللووييثثههمم ااذذاا سسققططتت  -1

 ععللييههمم .
 االلنناارر .ممنن ااههمملل ففىى تتننظظييفف أأوو ااصصللااحح االلممددااخخنن أأوو االلففرراانن أأوو االلممععاامملل االلتتىى تتسستتععمملل ففييههاا  -2
ممنن ككاانن ممووككللاا ببااللتتححففظظ ععللىى ممججننوونن ففىى ححااللةة ههييااجج ففأأططللققةة ااوو ككاانن ممووككللاا ببححييوواانن ممنن  -3

 االلححييووااننااتت االلممؤؤذذييةة أأوو االلممففتتررسسةة ففأأففللتتهه .
ممنن ححررشش ككللبباا ووااثثبباا ععللىى مماارر أأوو ممققتتففيياا أأثثررهه أأوو للمم ييررددهه ععننهه إإذذاا ككاانن االلككللبب ففىى ححففظظةة ووللمم  -4

 للمم ييتتسسبببب ععنن ذذللكك أأذذىى أأوو ضضرررر .
أأوو ننححووهه ففىى االلججههااتت االلتتىى ييممككنن أأنن ييننششأأ ععنن االلههااببههاا ففييههاا ااتتللاافف ممنن أأللههبب ببغغييرر ااذذنن صصووااررييخخ  -5

 أأوو إإخخططاارر .
ططللقق ففىى ددااخخلل االلققررىى أأوو االلممددنن سسللااححللاا نناارريياا أأوو أأللههبب ففييههاا أأععييررةة ننااررييةة أأوو مموواادد ااخخررىى \ممنن أأ -6

 ممففررققععةة .
ممنن ااممتتننعع أأوو أأههمملل ففىى أأددااء أأععمماالل ممصصللححةة أأوو ببذذلل ممسسااععددةة ووككاانن ققااددرراا ععللييههاا ععنندد ططللبب ذذللكك ممنن ججههةة  -7
 ففىى ححااللةة ححصصوولل ححااددثث أأووههييااجج أأوو غغررقق أأوو ففييضضاانن أأوو ححررييقق أأوو ننحح ذذللكك ووككذذاا ففىى ححااللةة ططققعع االلااققتتدداارر
 االلططررييقق أأوو االلننههبب أأوو االلتتللببسس ببججررييممةة أأوو ححااللةة تتننففييذذ أأممرر أأووححككمم ققضضاائئىى .

ممنن ااممتتننعع ععنن ققببوولل ععممللةة االلببللاادد أأوو ممسسككووككتتههاا ببااللققييممةة االلممتتععاامملل ببههاا ووللمم تتككنن ممززووررةة أأوو  -8
 ممغغششووششههةة .

 ىى أأوو إإييذذااء خخففييفف ووللمم ييححصصلل ضضرربب ووججررحح .ممنن ووققععتت ممننهه ممششااججررةة أأوو تتععدد -9
 ممااددةة 378 :
 ييععااققبب ببغغررااممةة للاا تتججااززوو خخممسسوونن ججننييههاا ككلل ممنن ررتتككبب ففععللاا ممنن االلااففععاالل االلااتتييةة :

ممنن ررممىى أأححججاارراا ااوو أأششييااء أأخخررىى صصععببةة أأوو ققااذذووررااتت ععللىى ععررببااتت أأوو سسييااررااتت أأوو ببييووتت أأوو ممبباانن أأوو  -1
 ممححووططااتت ممللكك غغييررهه أأوو ععللىى ببسسااتتيينن ااوو ححظظاائئرر .

  ااوو االلتتررعع أأوو االلممصصااررفف أأوو االلممججااررىى أأوو االلممييااهه االلأأخخررىى أأددووااتت أأوو أأششييااء أأخخررىى ممنن ررممىى ففىى االلننييلل -2
 ييممككنن أأنن تتععووقق االلممللااححةة أأوو تتززححمم ممججررىى تتللكك االلممييااهه .

ممنن ققططعع االلخخضضررةة االلننببااتتييةة ففىى االلممححللااتت االلممخخصصصصةة ففىى االلممننففععةة االلععااممةة أأوو ننززعع االلأأتتررببةة ممننههاا  -3
 أأوو االلأأححججاارر أأوو مموواادد أأخخررىى ووللمم ييككنن ممأأذذوونناا ببذذللكك .

 عع أأوو ننققلل االلصصففاائئحح أأوو االلننممرر أأوو االلأأللووااحح االلممووضضووععةة ععللىى االلششووااررعع أأوو االلأأببننييةة .ممنن أأتتللفف أأوو خخلل -4
ممنن أأططففئئ ننوورر االلغغاازز أأوو االلممصصااببييحح أأوو االلففووااننييسس االلممععددةة للااننااررةة االلططررقق ووككذذاا ممنن أأتتللفف أأوو خخللعع ااوو  -5

 ننققلل ششييئئاا ممننههاا أأوو ممنن أأددووااتتههاا .
 ممنن تتسسبببب ببإإههممااللهه ففىى ااتتللاافف ششئئ ممنن ممننققووللااتت االلغغييرر . -6
ههاائئمم أأوو ددوواابب االلغغييرر ببععددمم تتببصصررةة أأوو ببإإههممااللهه أأوو ععددمم ممررااععااةة ممنن تتسسبببب ففىى ممووتت أأوو ججررحح بب -7

 االلللوواائئحح .
ممنن تترركك ااووللااددهه ححددييثثىى االلسسججنن أأوو ممججااننيينن ممووككلليينن للححففظظةة ييههييمموونن ووععررضضههمم ببذذللكك للللأأخخططاارر أأوو  -8

 ااففصصااببااتت .
 ممنن ااببتتددرر ااننسساانناا ببسسبببب غغييرر ععللننىى . -9

 ممااددةة 379 :
  االلأأففععاالل االلااتتييةة :ييععااققبب ببغغررااممةة للاا تتججااووزز خخممسسةة ووععششرريينن ججننييههاا ككلل ممنن ااررتتككبب ففععللاا ممنن

 ممنن ررككضض ففىى االلججههااتت االلممسسؤؤللةة خخييللاا أأوو ددوواابب أأخخررىى أأوو تتررككههاا تتررككضض ففييههاا . -1
 ممنن ححصصلل ممننهه ففىى االلللييلل للغغطط أأوو ضضججييجج مممماا ييككددرر ررااححةة االلسسككاانن . -2
ممنن ضضعع ففىى االلممددنن سسططحح أأوو ححييططاانن ممسسككننهه مموواادد ممررككببةة ممنن ففضضللااتت أأوو ررووثث االلببههاائئمم ااوو ررووثث  -3
 ددخخلل ففىى أأررضض ممههييئئةة للللززررعع أأوو ممببذذوورر ففييههاا ززررعع االلببههاائئمم أأوو غغييررههاا مممماا ييضضرر ببااللصصححةة االلععممووممييةة ممنن
أأوو ححصصوولل أأوو ممرر ففييههاا ببممففررددهه أأوو ببببههاائئممهه أأوو ددووااببهه االلممععددةة للللججرر أأوو للللححمملل أأوو االلررككووبب أأوو تترركك ههذذهه 
 االلببههاائئمم أأوو االلددوواابب تتممرر ففييههاا أأوو تتررععىى ففييههاا ببغغييرر ححقق 
 ممااددةة 380 :
ععااممةة ااوو االلممححللييةة ييججااززىى ممنن خخااللفف أأححككاامم االلللوواائئحح االلععااممةة أأوو االلممححللييةة االلصصااددررةة ممنن ججههااتت االلااددااررةة االل
ببااللععققووببااتت االلممققررررةة ففىى تتللكك االلللوواائئحح ببششررطط االلاا تتززييدد ععنن خخممسسيينن ججننييههاا ففإإنن ككااننتت االلععققووببةة 
 االلممققررررةة ففىى االلللوواائئحح ززاائئددةة ععنن ههذذهه االلححددوودد ووججبب ححتتمماا ااننززااللههاا االلييههاا .
ففإإذذاا ككااننتت االلللاائئححةة للاا تتننصص ععللىى ععققووببةة مماا ييججااززىى ممنن ييخخااللفف أأححككااممههاا ببددففعع غغررااممةة للاا تتززييدد ععللىى 
 ششرريينن ججننييههاا .خخممسسةة ووعع
  ممللغغااةة .–االلمموواادد ممنن 381 االلىى 395 



 


