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 11) 1141مه ري المعذة  13بتاسٌخ  111111.1ظهٍش ششٌف سلم 

الماضً بتغٍٍش وتتمٍم الماوىن  41111بتىفٍز الماوىن سلم  (1111أكتىبش 

المتعلك بالمسطشة الجىائٍت، فً شأن حماٌت الضحاٌا  11111سلم 

والشهىد والخبشاء والمبلغٍه، فٍما ٌخص جشائم الششىة واالختالس 

 .واستغالل الىفىر وغٍشها

 

 اُذٔذ هلل ٝدذٙ،

 ثذاخِٚ: –اُطبثغ اُشش٣ق 

 ثٖ ٓذٔذ ثٖ ٣ٞعق هللا ٤ُٝٚ ( ) ٓذٔذ ثٖ اُذغٖ

 ٣ؼِْ ٖٓ ظ٤ٜشٗب اُشش٣ق ٛزا، أعٔبٙ هللا ٝأػض أٓشٙ أٗ٘ب:

 ٓ٘ٚ، 05ٝ 24ث٘بء ػ٠ِ اُذعزٞس ٝال ع٤ٔب اُلظ٤ِٖ 

 أطذسٗب أٓشٗب اُشش٣ق ثٔب ٢ِ٣:

أُزؼِن  44.52اُوبٕٗٞ سهْ ٣٘لز ٣ٝ٘شش ثبُجش٣ذح اُشع٤ٔخ، ػوت ظ٤ٜشٗب اُشش٣ق ٛزا، 

٢ شإٔ دٔب٣خ اُضذب٣ب ٝاُشٜٞد ٝاُخجشاء ٝأُجِـ٤ٖ، ك٤ٔب ٣خض جشائْ ثبُٔغطشح اُج٘بئ٤خ، ك

اُششٞح ٝاالخزالط ٝاعزـالٍ اُ٘لٞر ٝؿ٤شٛب ، ًٔب ٝاكن ػ٤ِٚ ٓجِظ اُ٘ٞاة ٝٓجِظ 

 .أُغزشبس٣ٖ

 

 (.4522أًزٞثش  21)  2224 ر١ اُوؼذحٖٓ  21ٝدشس ثٔشاًش ك٢   

 

 ٝهؼٚ ثبُؼطق:

 سئ٤ظ اُذٌٞٓخ

 ػجبط اُلبع٢اإلٓضبء: 
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الماضً بتغٍٍش وتتمٍم الماوىن سلم  41111الماوىن سلم 

المتعلك بالمسطشة الجىائٍت، فً شأن حماٌت الضحاٌا  11111

والشهىد والخبشاء والمبلغٍه، فٍما ٌخص جشائم الششىة 

واالختالس واستغالل الىفىر وغٍشها
1

 

 المادة األولى

أُزؼِن ثبُٔغطشح اُج٘بئ٤خ  ٣44.52ضبف ًٔب ٢ِ٣ ئ٠ُ اٌُزبة األٍٝ ٖٓ اُوبٕٗٞ سهْ 

أًزٞثش  2) 2242ٖٓ سجت  40ثزبس٣خ  2.54.400اُظبدس ثز٘ل٤زٙ اُظ٤ٜش اُشش٣ق سهْ 

 ( اُوغْ اُثب٢ٗ ٌٓشس:4554

 المسم الثاوً مكشس4 حماٌت الضحاٌا والشهىد والخبشاء والمبلغٍه

 الباب األول4 حماٌت الضحاٌا

 1-21المادة 

ٖٓ جش٣ٔخ ثذوٚ ك٢ االٗزظبة ًٔطبُت ثبُذن أُذ٢ٗ  ٣زؼ٤ٖ ئشؼبس اُضذ٤خ أُزضشس

  .أٓبّ هبض٢ اُزذو٤ن أٝ أٓبّ ٤ٛئخ أُذٌٔخ ًٔب ٣زؼ٤ٖ ئشؼبسٙ ثبُذوٞم اُز٢ ٣خُٜٞب ُٚ اُوبٕٗٞ

٣شبس ئ٠ُ ٛزا اإلشؼبس ثبُٔذضش أُ٘جض ٖٓ طشف اُششطخ اُوضبئ٤خ، أٝ ٖٓ طشف 

 .ٜٓبا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ ك٢ اُذبُخ اُز٢ ٣ٔثَ ك٤ٜب اُضذ٤خ أٓب

 5-21المادة 

٣وّٞ ٤ًَٝ أُِي أٝ ا٤ًَُٞ اُؼبّ ُِِٔي أٝ هبض٢ اُزذو٤ن ًَ ك٤ٔب ٣خظٚ، ثبرخبر رذاث٤ش 

اُذٔب٣خ اٌُل٤ِخ ثزأ٤ٖٓ عالٓخ اُضذ٤خ أٝ أكشاد أعشرٚ أٝ أهبسثٚ أٝ ٓٔزٌِبرٚ ٖٓ ًَ ضشس هذ 

 :ٓب ٣٢ِ٣زؼشع ُٚ جشاء روذ٣ْ شٌب٣زٚ، ٣ٌٖٝٔ ُٜزٙ اُـب٣خ إٔ ٣ٞضغ سٖٛ ئشبسح اُضذ٤خ 

سهْ ٛبرل٢ خبص ثبُششطخ اُوضبئ٤خ أٝ ثبُٔظبُخ األ٤٘ٓخ ٣ٌٔ٘ٚ االرظبٍ ثٚ ك٢ أ١  -

 ٝهذ ُطِت اُذٔب٣خ؛

 دٔب٣خ جغذ٣خ ُٚ أٝ ألكشاد أعشرٚ أٝ ألهبسثٚ ٖٓ طشف اُوٞح اُؼ٤ٓٞٔخ؛ -

 .رـ٤٤ش أٓبًٖ اإلهبٓخ ٝػذّ ئكشبء أُؼِٞٓبد أُزؼِوخ ثب٣ُٜٞخ -
                                                 

 .0242(، ص 4522أًزٞثش  45) 2224رٝ اُوؼذح  44ثزبس٣خ  0155اُجش٣ذح اُشع٤ٔخ ػذد  - 1
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ٓخزض ٝرخظ٤ظٚ ثبُشػب٣خ االجزٔبػ٤خ  ٣ٌٖٔ ػشع اُضذ٤خ ػ٠ِ أٗظبس طج٤ت

 .اُالصٓخ، ػ٘ذ االهزضبء

ئرا ًبٗذ رذاث٤ش اُذٔب٣خ أُزًٞسح ؿ٤ش ًبك٤خ، ٣ٌٖٔ ثوشاس ٓؼَِ ارخبر أ١ رذث٤ش آخش 

 .٣ؼزجش ضٔبٗخ كؼ٤ِخ ُلبئذح ٓغزذن اُذٔب٣خ

ص ػ٤ِٜب ك٢ أُبدر٤ٖ ٣زٔزغ اُضذ٤خ اُشبٛذ أٝ اُضذ٤خ أُجِؾ ثزذاث٤ش اُذٔب٣خ أُ٘ظٞ

 .أدٗبٙ، دغت األدٞاٍ 54-1ٝ 54-6

 الباب الثاو4ً حماٌت الشهىد والخبشاء

 .-21المادة 

٣ذن ُِشبٛذ أٝ اُخج٤ش ك٢ أ١ هض٤خ، ئرا ٓب ًبٗذ ٛ٘بى أعجبة جذ٣خ ٖٓ شأٜٗب إٔ 

د أعشرٚ أٝ أهبسثٚ أٝ أٝ د٤بح أكشا رؼشع د٤برٚ أٝ عالٓزٚ اُجغذ٣خ أٝ ٓظبُذٚ األعبع٤خ

عالٓزْٜ اُجغذ٣خ أٝ ٓظبُذْٜ األعبع٤خ ُِخطش أٝ ُضشس ٓبد١ أٝ ٓؼ١ٞ٘ ئرا ٓب أد٠ُ 

 –ثشٜبدرٚ أٝ ئكبدرٚ، إٔ ٣طِت ٖٓ ٤ًٝـَ أُِي أٝ ا٤ًَُٞ اُؼبّ ُِِٔي أٝ هبضـ٢ اُزذو٤ـن 

 ٖٓ أُبدح 5ٝ 1ٝ 6رطج٤ن أدذ اإلجشاءاد أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُج٘ٞد  -دغت األدٞاٍ 

 .ثؼذٙ، ٝرُي ثؼذ ث٤بٕ األعجبة أُزًٞسح 54-1

 1-21المادة 

٣ٌٖٔ ٤ًَُٞ أُِي أٝ ا٤ًَُٞ اُؼبّ ُِِٔي أٝ هبض٢ اُزذو٤ن ًَ ك٤ٔب ٣خظٚ، رِوبئ٤ب أٝ 

ث٘بء ػ٠ِ طِت، ئرا رؼِن األٓش ثجش٣ٔخ اُششٞح أٝ اعزـالٍ اُ٘لٞر أٝ االخزالط أٝ اُزجذ٣ذ أٝ 

 255ئدذٟ اُجشائْ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ أُبدح  ثبُجششاالرجبس  اُـذس أٝ ؿغَ األٓٞاٍ أٝ

 ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ إٔ ٣زخز ثوشاس ٓؼَِ ٝادذا أٝ أًثش ٖٓ اُزذاث٤ش اُزب٤ُخ ُضٔبٕ دٔب٣خ اُشٜٞد

 :ٝاُخجشاء

 االعزٔبع شخظ٤ب ُِشبٛذ أٝ اُخج٤ش؛ 1-

أُطِٞة ئخلبء ٣ٞٛخ اُشبٛذ أٝ اُخج٤ش ك٢ أُذبضش ٝاُٞثبئن اُز٢ رزؼِن ثبُوض٤خ 2- 

 ك٤ٜب شٜبدح اُشبٛذ أٝ ئكبدح اُخج٤ش، ٝرُي ثشٌَ ٣ذٍٞ دٕٝ اُزؼشف ػ٠ِ ٣ٞٛزٚ اُذو٤و٤خ؛

رض٤ٖٔ ٣ٞٛخ ٓغزؼبسح أٝ ؿ٤ش طذ٤ذخ ُِشبٛذ أٝ اُخج٤ش ك٢ أُذبضش ٝاُٞثبئن 3- 

 اُز٢ عزوذّ أٓبّ أُذٌٔخ ثشٌَ ٣ذٍٞ دٕٝ رؼشف اُـ٤ش ػ٠ِ ٣ٞٛزٚ اُذو٤و٤خ؛

ٕ اُذو٤و٢ ُِشبٛذ أٝ اُخج٤ش ضٖٔ أُذبضش ٝاُٞثبئن اُز٢ ػذّ اإلشبسح ئ٠ُ اُؼ٘ٞا4 - 

ر٘جض ك٢ اُوض٤خ أُطِٞة ك٤ٜب شٜبدح اُشبٛذ أٝ ئكبدح اُخج٤ش، ٝرُي ثشٌَ ٣ذٍٞ دٕٝ 

 اُزؼشف ػ٠ِ ػ٘ٞاٗٚ؛

اإلشبسح ك٢ ػ٘ٞإ ئهبٓخ اُشبٛذ أٝ اُخج٤ش ئ٠ُ ٓوش اُششطخ اُوضبئ٤خ اُز٢ رْ ك٤ٜب -  5

ُٔخزظخ ُِ٘ظش ك٢ اُوض٤خ ئرا ٓب ًبٕ هذ اعزذػ٢ أٍٝ ٓشح أٓبّ االعزٔبع ئ٤ُٚ أٝ أُذٌٔخ ا

 هبض٢ اُزذو٤ن أٝ أُذٌٔخ؛
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ٝضغ سٖٛ ئشبسح اُشبٛذ أٝ اُخج٤ش اُز١ ٣ٌٕٞ هذ أد٠ُ ثشٜبدرٚ أٝ ئكبدرٚ، سهْ  6 -

ٛبرل٢ خبص ثبُششطخ اُوضبئ٤خ دز٠ ٣زٌٖٔ ٖٓ ئشؼبسٛب ثبُغشػخ اُالصٓخ ئصاء أ١ كؼَ هذ 

 خ أعشرٚ أٝ أهبسثٚ؛٣ٜذد عالٓزٚ أٝ عالٓ

ئخضبع اُٜٞارق اُز٢ ٣غزخذٜٓب اُشبٛذ أٝ اُخج٤ش ُشهبثخ اُغِطبد أُخزظخ ثؼذ  - 7

 ٓٞاكوخ أُؼ٢٘ ثبألٓش ًزبثخ ضٔبٗب ُذٔب٣زٚ؛

رٞك٤ش دٔب٣خ جغذ٣خ ُِشبٛذ أٝ اُخج٤ش ٖٓ طشف اُوٞح اُؼ٤ٓٞٔخ ثشٌَ ٣ذٍٞ دٕٝ -  8

 .أهبسثٚ ُِخطشرؼشع اُشبٛذ أٝ اُخج٤ش أٝ أدذ أكشاد أعشرٚ أٝ 

ئرا ًبٗذ رذاث٤ش اُذٔب٣خ أُزًٞسح ؿ٤ش ًبك٤خ، ٣ٌٖٔ ثوشاس ٓؼَِ ارخبر أ١ رذث٤ش آخش 

 .٣ؼزجش ضٔبٗخ كؼ٤ِخ ُلبئذح ٓغزذن اُذٔب٣خ

 2-21المادة 

ٖٓ أُبدح  0ئ٠ُ  4ئ٠ُ جبٗت ارخبر أدذ اُزذاث٤ش أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُج٘ٞد ٖٓ 

٤خ ُِشبٛذ أٝ اُخج٤ش ك٢ ِٓق خبص ٣ٞضغ سٖٛ ئشبسح اُغبثوخ، ٣زؼ٤ٖ االدزلبظ ثب٣ُٜٞخ اُذو٤و

 .٤ٛئخ أُذٌٔخ ُزطِغ ػ٤ِٚ ٝدذٛب ػ٘ذ االهزضبء

ؿ٤ش أٗٚ، ئرا ًبٕ اٌُشق ػٖ ٣ٞٛخ اُشخض ضشٝس٣ب ُٔٔبسعخ دن اُذكبع، جبص 

ُِٔذٌٔخ، ئرا اػزجشد إٔ شٜبدح اُشبٛذ أٝ ئكبدح اُخج٤ش أٝ أُجِؾ ٢ٛ ٝع٤ِخ اإلثجبد اُٞد٤ذح 

ُغٔبح ثبٌُشق ػٖ ٣ٞٛزٚ اُذو٤و٤خ ثؼذ ٓٞاكوزٚ، شش٣طخ رٞك٤ش رذاث٤ش اُذٔب٣خ ك٢ اُوض٤خ، ا

 .اٌُبك٤خ ُٚ

ئرا هشسد أُذٌٔخ ػذّ اٌُشق ػٖ ٣ٞٛخ اُشخض ال رؼزجش شٜبدح اُشبٛذ أٝ ئكبدح 

 .اُخج٤ش أٝ أُجِؾ ئال ٓجشد ٓؼِٞٓبد ال روّٞ ثٜب دجخ ثٔلشدٛب

 الباب الثالث4 حماٌت المبلغٍه

  3-21المادة 

٣ذن ُِٔجِؾ اُز١ ٣وّٞ ثاثالؽ اُغِطبد أُخزظخ ألعجبة ٝج٤ٜخ ٝثذغٖ ٤ٗخ ػٖ ئدذٟ 

أػالٙ، إٔ ٣طِت ٖٓ ٤ًَٝ أُِي أٝ ا٤ًَُٞ اُؼبّ ُِِٔي  1-54اُجشائْ أُشبس ئ٤ُٜب ك٢ أُبدح 

أٝ أًثش ٖٓ اُزذاث٤ش أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢  أٝ هبض٢ اُزذو٤ن ًَ ك٤ٔب ٣خظٚ، ارخبر ٝادذ

 .ٙأػال 1-54أُبدح 

خالكب أل٣خ ٓوزض٤بد هب٤ٗٞٗخ ال ٣ٌٖٔ ٓزبثؼخ أُجِـ٤ٖ عٞاء رأد٣ج٤ب أٝ ج٘بئ٤ب ػ٠ِ أعبط 

ئكشبء اُغش ا٢ُٜ٘ٔ، ئرا ًبٗذ اُجشائْ أُجِؾ ػٜ٘ب رْ اإلطالع ػ٤ِٜب ثٔ٘بعجخ ٓضاُٝزْٜ 

 .ُٜٔبْٜٓ

٣زؼشع أُجِؾ اُز١ ٣وّٞ ثبإلثالؽ ثغٞء ٤ٗخ ػٖ ٝهبئغ ؿ٤ش طذ٤ذخ إلدذٟ اُؼوٞثبد 

 .ٖٓ ٓجٔٞػخ اُوبٕٗٞ اُج٘بئ٢ 215ٝ 261ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُلظ٤ِٖ أُ٘
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 الباب الشابع4 وطاق الحماٌت

 11-21المادة 

٣ٌٖٔ ٤ًَُٞ أُِي أٝ ا٤ًَُٞ اُؼبّ ُِِٔي أٝ هبض٢ اُزذو٤ن ًَ ك٤ٔب ٣خظٚ، رـ٤٤ش 

ش آخش رذاث٤ش اُذٔب٣خ أُزخزح ُلبئذح اُضذب٣ب أٝ اُشٜٞد أٝ اُخجشاء أٝ أُجِـ٤ٖ أٝ ئضبكخ رذث٤

 .أٝ أًثش ئ٤ُٜب أٝ ئُـبؤٛب، رِوبئ٤ب أٝ ث٘بء ػ٠ِ طِت

 .رغزٔش رذاث٤ش اُذٔب٣خ أُأٓٞس ثٜب دز٠ ثؼذ طذٝس اُذٌْ ئرا اهزضذ اُضشٝسح رُي

 ٝك٢ ًَ األدٞاٍ، ٣زؼ٤ٖ ئخجبس أُؼ٢٘ ثبألٓش ثبُزذث٤ش أُزخز ُضٔبٕ دٔب٣زٚ.

 المادة الثاوٍت

ًٔب ٢ِ٣ اُلشع اُخبٓظ ٖٓ اُجبة األٍٝ ٖٓ اُوغْ اُثبُث ٖٓ اٌُزبة اُثب٢ٗ ٖٓ  ٣زْٔ

 :4-221ٝ  2-221أُزؼِن ثبُٔغطشح اُج٘بئ٤خ أُزًٞس أػالٙ ثبُٔبدر٤ٖ  44.52اُوبٕٗٞ سهْ 

 1-411المادة 

ئرا ًبٗذ ٛ٘بى أعجبة جذ٣خ رإًذٛب دالئَ ػ٠ِ إٔ دضٞس اُشبٛذ ُإلدالء ثشٜبدرٚ أٝ 

أُزْٜ. ٖٓ شأٜٗب إٔ رؼشع د٤برٚ أٝ عالٓزٚ اُجغذ٣خ أٝ ٓظبُذٚ األعبع٤خ أٝ ٓٞاجٜزٚ ٓغ 

د٤بح أكشاد أعشرٚ أٝ أهبسثٚ أٝ عالٓزْٜ اُجغذ٣خ ُِخطش أٝ ٓظبُذْٜ األعبع٤خ، جبص ُِٔذٌٔخ 

ث٘بء ػ٠ِ ِٓزٔظ ا٤ُ٘بثخ اُؼبٓخ إٔ رأرٕ ثزِو٢ شٜبدرٚ ثؼذ ئخلبء ٣ٞٛزٚ ثشٌَ ٣ذٍٞ دٕٝ 

ٌٜ٘ب اإلرٕ ثبعزؼٔبٍ اُٞعبئَ اُزو٤٘خ اُز٢ رغزؼَٔ ك٢ رـ٤٤ش اُظٞد ٖٓ اُزؼشف ػ٤ِٚ. ًٔب ٣ٔ

 .أجَ ػذّ اُزؼشف ػ٠ِ طٞرٚ، أٝ االعزٔبع ئ٤ُٚ ػٖ طش٣ن رو٤٘خ االرظبٍ ػٖ ثؼذ
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رطجن أٓبّ ٤ٛئخ اُذٌْ ٓوزض٤بد اُوغْ اُثب٢ٗ أٌُشس ٖٓ اٌُزبة األٍٝ ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ، 

 ٝاُشٜٞد ٝاُخجشاء ٝأُجِـ٤ٖ.أُزؼِوخ ثذٔب٣خ اُضذب٣ب 
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