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��� ا	�����        ��ي ��آ� ���� 	��را��ت ا	����� وا	����ر��     ������)�� ) ا'& �% ا	$�وري إ���دة ر��  ا	������ ا	�� 

� ا	��: ���د� �����2 ��>� و      ;: إ�9ر ت847 ��7أ ت�ش�� ا	34 ����2 ات��� �0 �� ورد )�	/�ا.�- ا	�و	��     وه+ا ا*��ام
  .إدراآ� 	/�ى ��ت�2 و ت/���2 �0 أه  ا	���ق ا*'��'�� أ= وه� ا	�- ;: ا	���ة

و�/I% ر�� ا	4>�ص ا	�: ت/FG ا;�Eت� ��8 ا	�- ;: ا	���ة ;: ��'�ن ا	���)��ت ا	/�>�ي )�>���2�C ا	/���Bوزة ;�:        
  :     J=ت�� /�ادا	

       

        ) ) ) ) أ أ أ أ (((( مكررا  مكررا  مكررا  مكررا 86 المادة  المادة  المادة  المادة ----1
 )��Iإذا آ���ن     ت ���(N/	ا %B���	)�� ا*����ام أو ا����	/���دة ا	8 ���% ا��	وOة ا����P	/��4>�ص ������2 ;��: ا	ا ���/��B	ن ���)��� ا�

���� أو ا	��R�2 أو ا	/Q4/�� أو                             /B	��2 ا�	: ت���� إ��	اض ا��C*ا +��P4م ;�: ت����- أو ت��ا*ره�ب �% ا	���FT ا	��: ت���
�V )�+ات        �����ت أو        ا	B/��� أو ا	�>�)� ا	/+آ�رة ;: ه+W ا	���Pة و��P� أو �Tأو ذخ�� �����E( أ���ه� %�� Fآ� ��(��� ا	

                          Y�	ذ +��P4�2 ;�: ت����- أو ت�T����(& و��	ت ��0 ��/�& )/�� ت���� إ������وت��Iن ���)��   . �2/�ت أو J=ت أو أ���ال أو �
ت����م ا	��B/� ا	/4>�ص ����2 ;: ا	��Pة ا	�G'�� �% ا	/�دة ا	��)�� ا	�B% ا	/��د إذا آ�ن ا*ره�ب �% ا	���FT ا	�: 

                  W+/�+آ�رة ;�: ه�	ا �(�<���� أو ا	�R�2 أو ا	/Q4/� أو ا	B/��� أو ا	/B	�2 ا�	: ت��� إ�	اض ا�COا +�P4ت���- أو ت :;
               ��G	�G	ة ا���P	/4>�ص ����2 ;: ا	ا �/��B	ن ���)� ا�I�9 وت��ا	��Pة إذا آ�ن ا	�B': �% أ;�اد ا	��ات ا	/���� أو ا	

8 ���ة ��4ات إذا آ�'��  ا	B/���� أو ا	��>�)� ا	/�+آ�رة ;�: ا	/��دة ا	���)��          �% ا	/�دة ا	��)�� ا	�B% ��ة = ت      �� ���
              �����ت����م ا*ره�ب 	����- ا�COاض ا	�: ت��� إ	��2 أو آ�ن ا	��و�] أو ا	�4B�� داخ�F دور ا	���7دة أو ا���Oآ% ا	

  ) . )�	��ات ا	/���� أو ا	���9 أو )�% أ;�اده/�
  .1992 	��4 �97ن ر  ا	/�دة ا	��)�� �$�;� )�	��'

  ) ) ) ) بببب(((( مكرر  مكرر  مكرر  مكرر 86 المادة  المادة  المادة  المادة ----2
���ت أو ا	�R�2ت أو ا	/Q4/�ت أو ا	B/���ت أو ا	��>�)�ت ا	/�+آ�رة ;�:                (/B	ح�ي اE( �$� Fآ �(N/	ا %B�	�( V���

وت�Iن . ا���/F ا*ره�ب *ج�7ر ش�3 ��8 ا='$/�م إ	8 اى ��24 أو �4�& �% ا='P>�ل ��I�  ( �24را86( ا	/�دة
 �(����F ا	�B': ��ت ا	/4B: ���&ا	; 8�� Vا*��ام إذا ت�ت.(  

  

   ))))87(((( المادة   المادة   المادة   المادة  ----3
�( V	�B% ا	/N)� أو ا	/��د آF �% ح�ول )�	��ة �V د���ر ا	�و	� أو '�2��Q ا	B/��2ري أو ش�FI ا	�e�; ����Iذا        (���

V )�*��ام �% أ	f �>�)� وآ+	Y �% ت�	8 ز�����2 أو ت���� ����� �(�<� %� �/��B	ا ����دة ��و 8 ;��2	  
)  �4 �112��	� )�	��'�ن ر�	1957 .(   
  

         )  )  )  ) 89( ( ( (  المادة  المادة  المادة  المادة ----4
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)                        +��P4ت :�; �����V )�*��ام آF �% أ	f �>�)� ه�ج/� �PT�9 �% ا	��Iن أو �و�� )�	��jح رج��ل ا	����hت ا	���
��% ا'�$  إ	�8 ت��Y ا	��>�)�      أ���  . وآ+	Y آF �% ت�	8 ز���� �>�)� �% ه+ا ا	�F�7 أو ت�	8 ;��2 ��دة ���      . ا	��ا'�%  

�N/	أو ا �(N/	ا %B�	�( V�� ).و	  ����ك ;: تE	��2P و	  ����� ;��2 ��دة �� ;�
  

        ) ) ) ) 90( ( ( (   المادة    المادة    المادة    المادة  ----5
 )                   l	�<�/	 �<�<��( V	�B% ��ة = ت���� ���8 خ/�m ���4ات آ�F ��% خ��ب �/��ا ���7': أو أ�jآ�� ����� أو ����

      �����ت ا	/����7ة �'�'�� ذات '0�P ���م       ح��I�� أو 	�/�ا;- ا	���� أو 	�/�N��ت ا	/B	أو ا �� . .    %B��	ا ��(���وت��Iن ا	
���� ا	��B/��� ;��: ز���% ه����ج أو ;����4 )���>� إح���اث ا	����V )���% ا	���4س أو إش����� ا	�Pض��8  . ا	/N)��� أو ا	/����د إذا و

: ;: ج/�0 و��I  ��8 ا	�B'. وت�Iن ا	���)� ا*��ام إذا 'B  �% ا	��B/� ��ت ش�3 آ�ن ��ج�د ;: ت�Y ا��Oآ%        
  ).اOح�ال )�;0 �/� اOش��ء ا	�: خ�)�2 

���)��� ا	/����رة ;��: ا	����Pة اOو	��8 ���% ا	/���دة     "�	8 <��Oا ����	ا f��$ض   )90(و������u	 ا+���P4ت ���/��B	���7 اIإذا ارت
  " إره�):

        ):):):): مكرر  مكرر  مكرر  مكرر 90( ( ( (  المادة  المادة  المادة  المادة ----6
)    ����( V	�B% ا	/N)� أو ا	/��د آF �% ح�ول )�	��ة اح�jل ش: �% ا	/�7': ا	���   �����Iح l	�<�/	 �<<�� أو ا	/

V )�*��ام �% أ	f ا	�>�)� . أو 	/�ا;- ���� أو 	/�N��ت ذات '0P ��م    ��� ����� �(�<� %� �/��B	ا ��;eذا و
  ).وآ+	Y �% ت�	8 ز�����2 أو ت�	8 ;��2 ��دة ��

         )  )  )  ) 91( ( ( (  المادة  المادة  المادة  المادة ----7        
)  %�  �V )�*��ام آF �% ت�	 8	�uض إج�ا�: ��دة ;�� أو ��ا	v�B أو �  �% ا�h��Oل أو ��P��4 ح�)��� أو    �

                    Y	+آ� V�����وع، و��� V7�� ���u( أو ����I�	ا %�� f���Iت ���u( ��4��� أو ����4ء أو ���I��� ��h�' ة ح�)�� أو�T�9
 Wآ���ة ا��8�7 �� m�Tر Fأ�� آ�'� وآ ���I�� دة�� :; ���I�	& �% ا	>�در 	ا ��Oا  Cا��/� ر %� Fام آ��*�(

��( ت�� ا	�jح/�B� �2) أو�����( ���I�	ور أ�� ا�� ��((  

         ) ) ) )92( ( ( (  طبقا للمادة  طبقا للمادة  طبقا للمادة  طبقا للمادة ----8
)       8��� F/��( V	�B% ا	/��د آF ش�3 	& ح- ا��O ;: أ;�اد ا	��ات ا	/���� أو ا	�7	�V�9 m إ	�2  أو آ�2P  ا	���

����I آ�'��   ;�eذا ت�ت�V ���8 ا	��B/�� ت�F��h تP4��+ أوا��� ا	�            . ت�F�h أوا��� ا	�����I إذا آ��ن ذ	� Y	��uض إج�ا��:             
�7ن )�	�B% ا	/��د ��  )ا	���)� ا*��ام أو ا	�B% ا	/N)� أ�� �% دو'& �% رؤ��ء ا	���آ� أو �اده  ا	+�% أ���9ا ;�

        ))))93( ( ( (  المادة  المادة  المادة  المادة ----9
�� 'P�& ر���T �>�)� ح����� ا	��jح أو ت��	8 ;���2 ���دة ��� وآ��ن ذ	�Y )��>� ا��C>�ب أو               ( %� Fام آ��*�( V���

   �Oراض: أو اOا V2'     :7Iردة ��ت�h/( �P�I/	ا ���I���ال ا	//��آ� 	�����I أو 	B/��� �% ا	�4س أو ���و�� ا	��ة ا	
�. ه+W ا	���4BتN/	ا %B�	�( �(�<�V �% ��ا هN=ء �% أ;�اد ا	��  ).و�

        88 المادة  المادة  المادة  المادة ----10
��ض�  (� :T�/	�7ى أو ا	ى أو ا�B	ا F�4	ا FTو���� و�% و�� fhاخ� %� Fد آ���( V	�B% ا	/��� �2( %� ��j�

�F ا	/+آ�ر ج�وح �% ا	/4>�ص P	ا %� E���h وت�Iن ا	���)� ا	�B% ا	/N)�،إذا ا����م ا	�B': ا*ره�ب أو '�	
�% ه+ا ا	��'�ن =ى ش�3 آ�ن داخF ا	����� أو خ�رج�2 أو إذا �وم ا	�B': )�	��ة ) 241،240(����2 ;: ا	/�دت�%
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�P�{د�� وEأ.�4ء ت �����2 ;: ا����دة ا	����� �% ���hت& وت�Iن ا	���)� ا*��ام إذا '�E �% أو ا	�f4 ا	���hت ا	
�F ��ت ش�3 داخF ا	����� أو خ�رج�2P	ا(  

        ))))أأأأ(((( مكرر مكرر مكرر مكرر88لمادة لمادة لمادة لمادة اااا    ----11
� آF �% ت��ى ��8 اح� ا	��T/�% ��8 تP4�+ أح�Iم ه+ا ا	��   (N/	ا %B�	�( V���0 ��م ا*خjل )��E ���)� أش� �

�2 ��& أ.�4ء تEد�� و}��P& أو )��277 	�/�وت�Iن . وآ�ن ذ	( Y�V7 ه+ا ا	�P4�+ أو �و�& )�	��ة أو ا	�f4 أو )�	����2 )���
��ي أو ا	/��و�� ��ه� �����/� أو آ�ن ا	j� F/�� :'�Bح� أو �م )�fh أو ا	���)� ا	�B% ا	/N)� إذا '�E �% ا	�

وت�Iن ا	���)� ا*��ام . اح��Bز اى �% ا	��T/�% ��8 تP4�+ أح�Iم ه+ا ا	��  ه� أو زوج& أو اح� �% أ��	& أو ;�و�& 
&��� :4B/	/��و�� ��ت ا	ي أو ا��  ).إذا 'B  �% ا	�

        ))))أأأأ(((( مكرر مكرر مكرر مكرر88لمادة لمادة لمادة لمادة اااا----12
� آF �% ت��ى ��8 اح� ا	��T/�% ��8 تP4�+ أح�Iم ه+ا ا	��  �0 ��م ا (N/	ا %B�	�( V��*خjل )��E ���)� أش� �

�2 ��& أ.�4ء تEد�� و}��P& أو )��277 	�/�وت�Iن . وآ�ن ذ	( Y�V7 ه+ا ا	�P4�+ أو �و�& )�	��ة أو ا	�f4 أو )�	����2 )���
��و�� ��ه� �����/� أو آ�ن ا	j� F/�� :'�Bح� أو �م )�fh أو ا	���)� ا	�B% ا	/N)� إذا '�E �% ا	���ي أو ا	/

وت�Iن ا	���)� ا*��ام . اح��Bز اى �% ا	��T/�% ��8 تP4�+ أح�Iم ه+ا ا	��  ه� أو زوج& أو اح� �% أ��	& أو ;�و�& 
&��� :4B/	/��و�� ��ت ا	ي أو ا��  ).إذا 'B  �% ا	�

        ) ) ) ) جججج((((102لمادة لمادة لمادة لمادة اااا----13
) V���%B�	�(Fآ �(N/	ا �h���ت ا���/�= �% شE'& ت���| ح��ة ا	�4س 	��P/	ل ا�/�.  �% ا���/F أو ش�ع ;: ا��

  ).;eذا أح�ث ا='�BPر ��ت ش�3 أو أآ�G آ�ن ا	���ب ا*��ام 

         ) : ) : ) : ) :26((((المادة  المادة  المادة  المادة      ----14
�( V	�B% و�Cا�� Oت�Bوز خ/�/��T ج4�� آF �% ���ز أو ���ز )�	+ات أو )�	�ا�u( �h�� ت�خ�j� 3ح� �%(��� 

   .ا	/�ا;- ) )2 ا����O ا	/4>�ص ����( �2	�Bول ر
  V��� آF �% ���ز أو ���ز )�	+ات أو )�	�ا�u( �h��� ت��خ�j�� 3ح� ��% ا�����O ا	/�4>�ص                 )�	�B% و�N/	ا 

   .ا	/�ا;-) 3(����2 )�	��  اOول �% ا	�Bول ر
ت أو )�	�ا�j� �hح� ��% ا�����O ا	/�4>�ص        وت�Iن ا	���)� اOش�uل ا	/N)�ة إذا آ�ن ا	�B': ح��Tا أو ���زا )�	+ا          

   ).3(����2 )�	��  ا	�G': ;: ا	�Bول ر
�'�ن ا	���)�ت )�	4��7 	����)�ت ا	/4>�ص ����2 ;: ا	���Pات ا	�jGث ا	���)�� إذا     ) 17( و= ��Bز ت7h�- ا	/�دة      %�

  ).7(آ�ن ا	�B': �% اOش��ص ا	/+آ�ر�% ;: ا	�47د �% ب إ	8 و �% ا	/�دة م 
�( V	�B% و)�uا�� = ت�Bوز خ/��% ج4��2 آF �% ���ز أو ���ز )�	+ات أو )�	�ا��h ذخ��T �/� ت���/F ;�:             و���

  ).3.2(ا����O ا	/4>�ص ����2 )�	�Bو	�% 
   �(���� إذا آ�ن ا	�B':  �% اOش��ص ا	/+آ�ر�% )�	�47د �% ب إ	�8 و ��% ا	/��دة      N ا	/ )�	�B% وت�Iن ا	)17 (  %��

  .ه+ا ا	��'�ن 
    �(���� أو ا	/�(�(N	�B% و�0 ��م ا*خjل )Eح�Iم ا	�7ب ا	�I� :'�Gر �% �'�ن ا	���)�ت ت�Iن ا	N/	ح�ز أو   ا %/	

 �% ه+ا ا	��'�ن أو ذخ��T 1أح�ز )�	+ات أو  )�	�ا�u( �h�� ت�خ�j� 3ح� �% ا����O ا	/4>�ص ����2 ;: ا	/�دة             
��ت�P� �2 أو�	ر إ����ت أو و��FT ا	F�4 ا	��م أو أ��آ% ا	��7دة  �/� ت���/F ;: ا����O ا	//B�	أح� أ��آ% ا :; Y	وذ 

،  



  

  

  
  
  
 


	   :ا����ان�� ��ج ا����ء -أول ش ا���  – �   ا�+�*ة– 908  %$# – ا�"ور ا� ��
     02/  37759512  :ف / ت 

  012 6521170  010 5327633  :م���ی	 
              maat_law@yahoo.com  info@maat-law.org  :ا:�9 �ون7 ا���ی" 

� www.maat-law.org  www.maatpeace.org  :ا���;
  

��ت )�>� ا���/�	�2 ;: اى '��ط �P/	أو ا �T+خ�	أو ا ����Oا Yا*��ام إذا آ�'� ح��زة أو إح�از ت� �(���وت�Iن ا	
��O�( F% ا	��م أو )�	�Q4م ا	��م أو )�>� ا	/��س )�Q4م ا	�I  أو ��7دئ ا	����ر أ� �R�2�	 �����Oا  Q4	و ا

  ).   ا=ج�/���� أو )�	�ح�ة ا	�49�� أو ا	�jم ا=ج�/��:
  

        ))))34((((لمادة  لمادة  لمادة  لمادة  اااا----15
V )�*��ام أو (���%B�	�( &�4ج f	أ �T�/�/وز خ�Bج4�& و= ت f	أ �T�� %� Fا�� = ت��u(ة و��N/	ا   
9: ج�ه�ا ���را وآ�ن ذ	Y )�>� ا=ت�Bر أو آF �% ح�ز أو أح�ز أو أش��ى أو )�ع أو ��  أو '�F أو �م 	����) أ ( 

 �ً'�'�  . ات��E( &�; �B ��رة ، وذ	C :; Y�� اOح�ال ا	/>�ح )�2 
آF �% رخ3 	& ;: ح��زة ج�ه� ���ر =���/�	& ;�: ��Cض ����% وت�>�ف ;��& )���E ���رة ;�: C��� ه�+ا                         ) ب(

  . ا	�uض 
  . /��)F  ا	�Bاه�  ا	/��رة  )	���9:آF �% أدار أو ه��I� E'� ) ج (

وت�Iن ���)� ا	�BاT  ا	/4>�ص ����2 ;: ه+W ا	/�دة ا*��ام وا	�uا��� ا	��: = ت����T�� %�� F أ	�f ج4��& و= ت��Bوز           
  : خ/�/��T أ	f ج4�& ;: اOح�ال ا�ت�� 

إذا ا����م ا	�B': ;: ارت�Iب إح�ى ه+W ا	�BاT  �% 	�  ����7 ��% ا	�/�� إح��ى و�����% ��j�� �4د��� أو ا�����م               . 1
����� ����2  ;�:               أح�; �h��� &�	 %�/� 2  أو�Qحj� 8 ت�)��2  أو	& أو �% ;�و�& أو زوج& أو أح�ًا �/% ���	ًا �% أ��

  .ر�)�2  أو ت�ج�22  
2 .                  ���;�I�  �2( /��4ط	'�ن أو ا���	م ه�+ا ا��Iأح +��P4�( %�P�I/	ا %����/�إذا آ�ن ا	�B': �% ا	/�}P�% أو ا	/������% ا	

  ) �او	�2 أو ح��زت�2 أو آ�ن �/% 	2  ات>�ل )E( �2ي وج&ا	/��رات أو ا	��)� ��8 ت
إذا ا��Fu ا	�B': ;: ارت�I)�2 أو ت�F�2 ا	���h ا	/��	� 	& )/��$8 و}��P& أو �/�& أو ا	�>�'� ا	/��رة 	& ��79ً�             . 3

  . 	�����ر أو ا	��'�ن 
4 .     �������� ا	��B/� ;: إح�ى دور ا	��7دة أو دور ا	����  و��ا;��2 ا	أو ا	��4ادي أو ا	���اT- ا	����� أو أ���آ%     إذا و

  . ا	�jج أو ا	/�N��ت ا=ج�/���� أو ا	���)�� أو ا	/���Iات أو ا	��Bن أو )�	�Bار ا	/�7ش� 	W+2 ا��Oآ% 
إذا �م ا	�B': ا	�Bه� ا	/��ر أو ��/& أو )��& إ	8 �% 	  ���7 �% ا	�/� إح�ى و����% �j�� �4د�� أو د;�& إ	8 . 5

�E( &�9��  . � و���� �% و��FT ا*آ�اW أو ا	vu أو ا	��V�C أو ا*�Cاء أو ا	��F�2 ت
إذا آ�ن ا	�Bه� ا	/��ر ��F ا	��B/�� ��% ا	�Iآ����% أو ا	2���و�% أو أي ��% ا	/��اد ا	��اردة ;�: ا	���  اOول ��%                  . 6

    . ا	/�;- ) 1(ا	�Bول ر
� �7- ا	�I  ���& ;: ج���4 �% ا	���4Bت ا. 7 :'�B	/�دة إذا آ�ن ا	/�دة أو ا	ا W+/4>�ص ����2 ;: ه	)����	ا. 
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