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 ا��
	 ا�ول
 أ���م �	����

 
 .   ا!  ا�����ن

  ".���Q2001ن ��5-? ا*ره�ب ��" " ��	8 هPا ا�����ن  ـ1
���"�                . 

 .W ا����ق �UV 8",5-% هPا ا�����ن، �5 �� ��$ ـ2
��'� �] آ& -,& �Y5 أ-,�Yل ا�,"Y\ أو ا�$���Y� �Y] أ�Yً� آ��XY                    "ا*ره�ب " 

��PYًا �	Y=�وع إ�2ا�Y- %Y5دى أو        "� LY�� [Y<ا:#] أو أ<�ا��
2	�YY:% و���YYف إ�8YY إ���YYء ا��:��YY� NYY ا�"�YYس أو ��YYو�,��  
�`�Pا��0 أو �,����Y�� W��Y أو ���Y$�� أو أ�Y D9� ��"Y5 أو            

YYG����� ر�@YYق ا��YY?أو  إ�  YYR�Dأو  ا� YY5�,�5ال ا�.�YY� أو 
    �Y��6$أو ا� YR�Dأو ا� ���K  ا�	�ا-�  أو ا�		$��9ت ا�,�5
 أو   YYY�"aارد ا���YYY	ا� �YYأ� W��YYY,� أو �YYY��9: 6ء�$YY�7أو ا

،� D9�  ا*�$�ا���1 ا����5
 " ��PYYًا ��YY'�         " ا���1	 ا*ره���"� NYY���� [YY�- وع�=YYأو ا� &YY,- أي �YY�� �'YY��

 	=YYو� %��YYص    إره�'YY"	ا� YY��ا�0 ا*ره��YY1ل وا��YY,-.ا &
  YYر���	2 YY5��� �YY��9: XYY,Qو %YY$ت ا��YY�Q��:YY- �YY��9% ا�7
     �YY� �YY5 ا�YY: ر�$YYم ا����YYأ�� �YY-و �YY��9: دق�YYRدان و��YYا�

[�9: c� .ا�$#"�ؤd  أو ا�$?
 " ��'� ��� ا�$,�ي :89 رؤ��ء ا��ول وا�?��Yم وزو����Y2 أو      "ا���1	 ا������

ؤ��YYء ا�?���YY5ت أو ا��YYزراء أو  أ����YYR أو -�YYو:�� أو ر
��اء    �YYYا� ���YYY- �YYY	� YYYدو�� YYY��	?� ��YYY,$	$	ص ا��DYYYE.ا
 أو        �Y��5�9�ت ا���Y#,�ر ا��Y�5 8Y9: وا��������5�9، وا�$,�ى

،��� R�Dص أو و��0& ا�"�& ا��Dا� �����5ر ا� 
 -% ا�Y$ �:$�� أن �Y�$	� ���ءهY- �Y% ا��0�a"                 �Y1ة " �V أي ��� �'��

 h YY� �YY5 ا.رض    �YY5 ردود -,YY& ا���YYاء  �YY�,"	ا� �YY�> 
 YY#5& ا�	"��YY�a وا�������YYت   YY�0ت ا���ا�YY�آ�	ا� YY-آ� &	=YYو�
 أو    YY$��#ا� YY?"2.�0ات ذات ا�YY وا� وا� �0�YYات ا�YY=�ا:�

 .ا�	$?�آ
 " &�� �� وا�,���Yت وآYY& و�0�Y& ا�"�YY&      "و��9�YY�0ات وا��Y ا� �YY�� �'Y��

 .وا�7$��ل وا�?�آ
 
$�%&�             . 

 :ا ا�����ن :�89 �� هP ـ3
 أو ���YYY=�وع -YYY% ار������YYY أو        )أ(YYY��إره� YYY	��2 ب�YYYر���� ��$YYY� mDYYYE &YYYآ

              h��'Y	� Y��5 Y	��1ا� XY8 آ��Y$5 [Y2ر�U دان أو��ا� &U���9 دا: W��?$ا�
 ,ا���دان أو اQ$'�دd أو أ5"] ا���5% أو أ5"] ا$27	�:%

 8 5$"��،ا��1ا�0 ا*ره��� ا�$% ��L :89 أي �5 و��0& ا�"�&، أو :9 )ب(
 أو �Y=�ع -Y% ار������Y أو ا�$?�Y��9: W��Y                    )ج(Y��إره� 	��2 N���� mDE &آ

                   Y��5 Y	��1ا� XYإذا آ�� داU& ا���دان أو :89 أي �5 و��0& ا�"�Y& ا�Y��دا��
�	'��h أو أ�5 أي دو� ���YQ6: �Yت أو Y- h��'Y5% ا�Y��دان أو ��8Y9: LY أي                 

 ،أ2"�% داU& ا���دان أو أ�Qم -�] و-� ا�����ن
 أو ا�Y=�وع -���Y أو ا�$?�Y��9: W��Y                   )د (Y��إره� آ& mDE �$�� ��ر���ب ��2	

�Uرج ا���دان إذا آ�ن ا��,& ا*ره��% Q�,5�� [�9: �ً	�NY2 أ���Yم هPYا ا�����Yن         
أو أي ���Qن �UV ��ر -% ا���دان وQ�,5�Y�9: �ًY] أ�� �ً@Y	�NY2 أ���Yم ا�����Yن                



       Yا��و� XY�-ووا �Y��- NYار�� %Y$ا� Yا��و� %-       �Y�� � 8Y9: &Y,� ا�$Y% و�Y��- LYQ ا�
 أ���م هPا ا�����ن،

�$8 و�� �� �$��8Y9: NY ا��,Y5 &Y��س     ) د(ا��1ا�0 ا*ره��� و-� أ���م ا����ة      )هـ(
             ��9�Y� ن���YQ م�Yأ�� �Y-] و	�9�Y� ر�Y�� 5% إ7 إذا�Yدان أو أ5"] ا����ا� h��'	�

     $Y� ون -% �15ل ا*ره�ب�,$��� �ًQ��� :Y�9]   ا�	��5�1 .ي دو� ��LQ ا���'Y$ا� �
 .و-� أ���م ا���$�ر

 
 .               ا!()��ء

 ـ4����� L-وا�� X�8 �� ار��$�    �2ا�0 �������pا.-,�ل ا  ��ا ا�����ن 7 �,$Pأ���م ه ��� � �":: 
 ا�	'?�� ��*آ�اd >� ا.-�اد أو ا��9 �ت أو و��0& ا�"�& أو  ) أ(Q��وا� �	ا��$& ا�,

 ا�	�ا6Rت،
 �$8Y و��Y آ��XY                   أ:	� )ب(Y5�: Y5�D� 'Y'D	وا� Y5�,ت ا��Y�9$		9� NY��D$ل ا�

 5	�9آ ��و� أ�Uى �����دان،
�2اL�"'� �0 أو ����N أو ���زة ا.�9? أو ا��0�UP أو ا�	$��Y1ات أو <��ه�Y           )ج(

 .�5 ا�	�اد ا�$% �,� 7ر���ب �2ا�0 إره���
 

 ا�01/ ا�-#",
  ا��1ا�0  وا.-,�ل ا*ره���

 
 .        ا
ره�,��ا�+�ا* 

��PYًا ��YOض                  ـ5"� &Y,- ب�Yًا ��ر���=Y� 7ً أو�Q & -,6ً أو��آ& �5 ���م أو �?�ض أو �=�ع -% ا����م أو �
 أو        YY5�,ا� ���K=YY"5 أو �YY��-أو �5ا �YY����9$	5 أو �YYأو ر:���ه %:�YY	$27ا �YY�"5أو أ YY8 ا��و�YY9: %��YYإره

": NQ�,�  ��ر���ب ��2	 إره��� أو �����R�Dا���q	�1 ا��ام أو ا��:*��  .� ا*دا�
 

 .����0ت ا
.�ام ا
ره�,��
           ـ6��YE  إدارة  %Y-  ًا�=Y� 7ًً أو -,6ً أو�Q &��� آ& �5 ���� أو �?�ض أو �=�ع أو �=�رك -% إدارة أو

 �,	�Y � 8Y9: &Yق                       ��=Yا� dPYه XYاء آ���Y� Y��ا�0 إره��Y2 أو Y	��2 ب أي�Y7ر��  Y  D5و  	4"5
 أو أي     ا���دان أو Y��Q أو Y"��5 دان أو���5 و��7ت ا�  :89 ا�" �ق ا��Dر2% أو :89 � �ق أي و�7

                      Y"��K	 8 ا�Y9: ل أو�Y	أو ا� s�"Y8 ا�Y9: ًا�Y U [Y9,- &�=Y� tY�?� ة�Y�$,5 Y:�	2 [Y�- ��Y�� ��5ن 5?�د
��q	�1 ا��ام أو ا��:*��  إره��� و�,�NQ :"� ا*دا�	ً� ��2����5 �,� ، .ا�,�5

   
 .!(�7ء أو ا���&�ة 234 ا�&�*�اتا1

آ�YY�� �YY5 &YYم أو �?�YYض أو �YY=�ع -YY% ا����YYم  أو �YY��7ً�YYQ  & أو  �YY=�ًا ���YY$,	�ل ا���YYة أو ���$����YY          ـ7
���$,	���� أو ا����م �Kي �UV &�E �5 أ��Eل ا*آ�اY�7�� d$�6ء :�0�Ya 8Y9ة أو ا�Y=�وع -Y% اY�7$�6ء                

      ���5 �,� ���9: [�� ��  ���Y��Y5 �1ة �Y1� 7وز            :���9 أو 5	�ر�Yا*دا� �": NQ�,و�  إره���	��2 �ً�
 .أر�, :=�ة �" أو ����Oا5 أو ���,���$�� 5,ً�
 

 .ا<=�ل ;�� ا��:�و�4 89 !��7 ا�&��ان
 :��ر���ب آ& �5 ���م أو �?�ض أو �=�ع -% ا����م أو ���& 7ً�Q أو -,6ً أو �=�ًا ـ8

Ya �$Y5 8Y9: mDـ��0ة إذا آ�Yن KYE �Y5ن هPYا              -,& �5 أ-,�ل ا�,"\ >� أي YE        )أ( 
 ا��,& أن �,�ض �56 ا.�DEص أو ا� ��0ة �D9 �، أو

-,& ���0�a ��5ة أو �`��اث �F2�Y: �Y�9,1� �Y��- \9ة :�Y ا� ��Yان أو �?$	Y&                     )ب(
 أن �,�ض ���$56 -% ��� ا� ��ان �D9 �، أو 

9 آ��XY أو ا�$Y��Y- N% و>�Y�2 LYز أو �Y5د                    )ج(�Yأي و� LY<�� &,-   �0ة�Y ا� %Y- ة
�?$	& أن ��v9� �5 ا� ��0ة أو �?�ث -��� �9�ً� �F2�Y: �Y�9,1ة :�Y ا� ��Yان أو             

 �?�ث �9�ً� �?$	& أن �,�ض ���$56 -% ��� ا� ��ان �D9 �، أو 



-,& �$���5 أو إ�6ف ����6ت ا�	�6 ا���1 أو ���$���9�O=Y� %Y- &U إذا آ�Yن          )د(
56 ا� ��0ة �D9 �، أو KE �5ن أي �5 هdP ا.-,�ل ا�$	�ل �,� W�� 

56 ا� �0�YYة أو رآ����YY أو ا�	�YY�� ��9O$=YY أو �	�   )هـ(YY� ض�YY,� &YY,-  vYYوذ� �YY D9� �YY�$�
     YYا*دا� �YY": NYYQ�,و� YY��إره� YY	��2 �ًYY����5 �YY,� ،YY�آ�ذ �YYأ�� �YY9,� ت�YY5�9,5 6غ�`YY�
 أو ا�	,�ات ا�$%    	��1��� ��*:�ام أو ا���1 ا�	q��، و�N1 5'�درة ا.�5ال ا�	$,�9

���K=� X9	,$أ�. 
 

 .ا1!(�7ء أو ا���&�ة 234 ا��"B وو!�*A ا���A ا�%��?� وا��@�?�
آ�YY�� �YY5 &YYم أو �?�YYض أو �YY=�ع -YY% ا����YYم أو �YY��7ً�YYQ & أو -,6ًYY أو �YY=�ًا ��YY�7$�6ء أو     )1          (ـ  9

 أو أي و��9 �5 و��0& ا�"�& ا��?�ي أو ا�"��ي     "��91  ا�=�وع -% ا�7$�6ء :89 أي ��Y5
 �9��دان �����ة أو ���$���Y��� �Y$,	�ل ا             �	�9Q*ا d��	ا� %- Xدان أو آ����ا� %-     �YUV &�YE يKY� ة أو�Y��

  ، إره���	ً� ��2����5 �,� dل ا*آ�ا��Eة   �5 أ�=Y: L��1 �5ة  7 ��1وز أر���� و�,�NQ :"� ا*دا�
 أو ����Oا5 أو ���,���$�� 5,ً�"� . 

) 2(   &YY�"ا� 9�YYو� W��YY,$� ًا�=YY� 6ً أوYY,- 7ً أو�YYQ &��YY� م أو�YY8 ا���YY- ع�=YY� ض أو�YY?� م أو�YY�� �YY5 &YYآ
 أو اYY��?�8        ا���YY� أو �YY D9� �YY�� ��9O$=YY	ة ا��YY�� ض�YY,� أو \YY9$��5 أو ا��YY$9� �YY�$��	� أو YY���"�

�	,�5�9ت آ�ذ� �,�ض و��9 ا�"�& ا��?�� أو ا�"��� أو �	��$��Y أو ا�	�Y D9� �Y�� ��9O$=Y ا�	�Yدى           
 اره��� و�,�NQ :"� ا*دا� �����1 �	�ة 7 ��1وز أر�L :=�ة       	ً� ���1�8، �,� ���5�� أو  أو ا�""Y�

  .����Oا5 أو ���,���$�� 5,ً�
 

 .ا1!(�7ء 234 و!�*A  ا���A ا�%�?�
آ& �5 ���م أو �?�ض أو �=�ع -% ا����م أو ���& 7ً�Q أو -,6ً أو �Y=�ًا  ��Y�7$�6ء  �����Yة                 )1(ـ          10

  �5  9 �"�Y& ا.�DYEص أو ا��Y@�    :89  أي  و��9	,$�Y5 Xى ��اء آ����د  و��0& ا�"�& ا��Y�� أو L0
         �1����  إره��� و�,�NQ :"� ا*دا�	ً� ��2����5 �,� dل ا*آ�ا��E�5 أ &�E يK� ل ا���ة أو�	,$���

 .�	�ة 7 ��1وز :=� �"�ات أو ����Oا5 أو ���,���$�� 5,ً�
)2(                &Y�"0& ا��Yو� W��Y,$� ًا�=Y� 6ً أوY,- 7ً أو�YQ &��Y� م أو�Yا��� %Y- ع�=Y� ض أو�Y?� م أو�Y�� �Y5 &Yآ

            ا�Y�ت آ�ذ�Y5�9,	� 8��Y� أو �Y D9� �Y�� ��9O$=Y	ة ا��Y�� ض�Y,� أو \Y9$��5 أو ا��Y$9� ��$��	� أو ���
    	��1� �ً����5 �,� ،%���,�ض و��0& ا�"�& ا���� أو �	��$�� أو ا�	=$D9� ��� ��9O � ا�	�دي أو ا�"

 أو ���,���$�� 5,ً�إره��� و�,�NQ :"� ا*دا� �����1 �	�ة 7 ��1وز أر�L :=�ة �" أو ����Oا5 . 
 

 .I+J ا<�GHص أو إ���ق ا��Cر ,@ 
آ& �5 ���م أو  �?�ض  أو �=�ع  -%  ا����م  أو ���ـ&  7ً�YQ أو -,6ًY أو �Y=�ًا ��ر���Yب أي             )1(ـ          11

 و�$���Y�> FY1� [Y9,- 8Y9: N     10 و 9، 8، 7،  6،  5-,& �5 ا.-,�ل ا�	�>? -% ا�	�اد         
$��YYك �?��$YY] أو �,��PYY�* [@YYاء ���YY% أو ��YY�YY��� NYYQ�,� ،%�YY5   �1=�وع .ي mDYYE أو ا�

 .ا�	q�� أو ا���1 �	�ة 7 ��& :� :=� �"�ات أو ا��Oا5 أوا�,���$�� 5,ً�
آ�YY�� �YY5 &YYم أو �?�YYض أو �YY=�ع -YY% ا����YYم أو �YY��7ً�YYQ & أو -,6ًYY أو �YY=�ًا ��ر���YYب أي       )2(

 �?FYY1 أي �YY�5 %YY- mDYYEن :�YYم أو �YYUص �  YY��إره� YY	��2  vYY�$"� وع أو�=YY5 �YY�> ًاFYY1
���$] أو �9?� ا.ذى ا����% أو ا�"��% �]، �,�NQ �����1 �5ة U �Y: &Y�� 7	Y� sY"�ات و7        

 .��1وز أر�L :=�ة �"
 

�K�%ا*  ا��.          . 
              ـ12Y��إره� Y	��2 �ًY����5 �Y,� ،�Y D9� و�,�ض ���ة ا�"�س G����� �ً	��2 رًا�< �?9� 6ً,- N���� �5 &آ

NQ�,و�  . :"� ا*دا� �����1 �5ة 7 ��1وز :=��� �" وا��Oا5
 

 ا�01/ ا�-#�2
 �6#آ� �67#8� ا5ره#ب

 
 .�:��A ���آـ  ����� ا
ره�ب



 ا*ره�ب " �=�&  رs�0  ا��@�ء �	�N2  أ�5  5"]  5?�	  أو أآ#� ��	8  )1(ـ       13?-��5 	�?5.")2( 
�,�ل ا���ا:� ا�	$,�9 �`�2اءات 5?�آ� ��5-? ا*ره�ب �@L رs�0 ا��@�ء ���$=�ور L5 وز�� ا )2(

 إ�Rار ا.���م�� .وآ�
 

 .�:��A ����� ا!(��Kف ����� ا
ره�ب
 )3(.      �=�& رs�0 ا��@ـ�ء، �	�N2 أ�5 5"]، 5?�	 ا�$G"�ف  ��5-?  ا*ره�بـ14

 
�� ا
ره�ب��� �,���. 

 أو أآ#� ��	�5K�  &�=� 8  �5  وز��  ا�,�ل �       )1(ـ       15R�U  ا*ره�ب " ���?-��5 �9$?�ى " ����
 .و���8 ا���7م أ�5م 5?�آ� ��5-? ا*ره�ب

  ) 1(�?�د وز�� ا�,�ل -% ا.�5 ا�	Pآ�ر -% ا��"�         )2(Y?-��5 ���� a���� L�$� %$ا*�2اءات ا�
 .ا*ره�ب -% ا�$?�ي و���8 ا���7م أ�5م 5?�آ� ��5-? ا*ره�ب

 
            .ا��K)!1ف

               ـ16Y?-��5 ف�"G$Yا� Y	�?	� \�K$�Y� ن  أن���Y�� ا اPYم ه�Yأ�� �Y-و  �Y��  d�Y<  ر�'Y�  mDE &�� �1ز�
  .ا*ره�ب

 
 .          �O?�8 ا��� 

      ـ17Y	�?5 89: ا*ره�ب �N1 أن �,�ض آ& ���  ��*:�ام أو  ا���1  ا�	q�� ا�Pي  �'�رd 5?�آ� ��5-?
 .d���K$� v، :89 أ7 �$� �"��P ا�?�� ��*:�ام إ7 �,� �5ا-� رs�0 ا�1	��ر�ا�$G"�ف ��5-? ا*ره�ب وذ�

 
 ا�01/ ا��ا:9
 أ���م :�5

 
 .�Pـ�درة ا�=��رات وا<��ال وا��=8ات

 و-��YY��. �ًYYم  هPYYا  ا�����YYن  أو أي      )1(ـ     18'YY$D	ا� YY	�?	ا� �YY�,Q�� ى�YYUأ YY���: ي. -�YY<*��
9 ��Y& أو <��ه#� �Y����Q            XYن �UV  �'�در آ�Y�:  &Yر          �Y6ح أو و�Y� ات أو�Y,5 ال أو�Y5أو أ 

أ��� ا�$X5�D -% ار���ب ا��1ا�0 ا*ره��� أو ا�=�وع -��� أو �Y���& ار������Y أو ا�	Y��:�ة          
��ء �5����� أو ���5���� أو ا�	?�>�� :���9 أو ا�	$�	�� -��� أو �=�1,�� :89        Uأو إ vذ� %-

   &YY,�أو ا�"YY=� أو ا�YY"$57ع أو ا��>�YYء ��ر������YY و�,N��YYR �YY9    ار������YY� �YYاء �����YYل أو ا�
 أي �5 ���,� أو ا�,���95 5,]a���� أو �ً�'DE [5�D$�� ا�,��ر ��اء آ�ن. 

 إ�8 أي :��� ��Q,�� و-�ً� .���م ا��"�          )2(-�<*�� y �5 8$5��9Y< �Y�� XYع    ) 1(��1ز �9	?�	
@ً� أو �Eو:ً� أو 5��ه	ً أو �D � ً� أو �Y���6ً    ا�	$�� -% ا���1	 ا*ره��� ار����ً� أو �?��      

��ًء ���:���9، أن ��5K �	'�درة أي أ�5ال أو         U7ً أو -,6ً أو �=�ًا أو إ�Q �ً,�1=� :�ًة أو��أو 5
 أو ا�6O$YYل أى YY,�"5 YYأ� �YY5 [YY��5و�� [YY� YY�9آ	5 YY���5 ة�YYRات أو أي أر�YY,5 رات أو�YY�:

 .�دان أو �Uر2]5'�در أو أ�5ال أ�Uى ��اء -% داU& ا��
)3(          �Y"��5 �$� 5'�در�] و-�ً� .���م ا� m'D�)2 (     ب أو أي�Yا*ره Y?-��	� 'Y$D	ت ا��Y�19�

�2 أ�Uى. 
 

 .        إ,=�د ا<.���
آ&  أ2"�%  ��ان  ��ر���ب  ��2	  إره���  أو ا�=ـ�وع  -���Y  أو ا�$?�Y��9: W��Y أو ��Y-�� ا�$	��Y& أو             ـ19

    ،������	� %"��N1 أن �=	& ��� ا�	?�	 إ�,�دd أو �aدd �5 ا��6د أو ���9	] و-����Y�9� �ًYن .ي             ا�,�ن ا�
 . دو� �$@�ر �5 ا���1	 ا*ره���

                                                 
� 40 �#"�ن ر��  (2)��� 1974.  
(3)  ;� .  ا�>#"�ن "1



 
 .إ�@�ء إ���� ا<.��� أو إ�Rاره  ���Qدرة ا�%7د

��YY1ز و-�� �ًYY	�YY$@8 ا.��YYال، إ�PYYار ا."2�YY% ا�PYYي ���YYQ �YY2ا8YY9: �0 دYY��U] ا�YY�6د ��YY'�     )1(ـ       20
�ب أي ��2	 إره��� �	�Oدرة ا��6د 6Uل  -$�ة  5?�دة  �Y1� 7وز  أ�Y��:�� أو أ�,�Yدd            ار��
 .-�رًا

)2(            8Y-آ�ر، وPY	ا� %Y�"2.ا Y5�Qء إ�Y��`� �Y5ار أ�YRز إ�Y1� ارPY�*?�دة -% ا	ة ا��	5@8 ا� �,�
 .هdP ا�?�� �$PD ا*�2اءات ا������� ا�	 �� -% أ���م ا�����ن

 
 .  !3&� إ8Sار ا���ا84

��P أ���م هPا ا�����ن ـ21"$�  .��1ز ��s�0 ا��@�ء ���$=�ور  L5  وز�� ا�,�ل  أن  �'�ر ا���ا:� ا�6ز5
 
 

 
 

 
 

 
 


