
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  )العقوبات العسكري (يسمى هذا نظام .١

  التعاريف واالصطالحات العسكرية
تعين األلفاظ واجلمل الواردة يف هذا النظام التفسريي النظـامي العسـكري حسـب    .٢

  : التفصيل اآليت 
شخاص املنسوبني للجيش يف ألديوان احملاكمات هو الس املنوط به أمر حماكمة كافة ا.أ   

  .اجلرائم العسكرية اليت تنسب إليهم ويطبق اجلزاء املختص وفقا ألحكام هذا النظام
اجلرائم اليت يترتب عليها اجلزاء على ثالث درجات جناية وجنحة وخمالفـة ويسـاق   .ب 

املتهمون جبناية أو جنحة إىل ديوان احملاكمات يطبق يف جرمهم بعـد الثبـوت اجلـزاءات    
للمواد املخصوصة يف هذا النظام أمام املخالفات اليت هي دون هذه  اإلرهابية والتأديبية وفقا

يف النظـام  دارية املنصـوص عليهـا   إلالدرجة فيطبق فيها املواد املخصوصة يف اجلزاءات ا
  ٠الداخلي للجيش العريب السعودي 

مدة ال تزيد  إىلة ساع ٢٤وتشمل حسم  قسط اليوم والسجن من  اإلداريةاجلزاءات .ج  
  ٠عن مخسة وأربعني يوما

مثانية عشر شهرا وحسـم   إىلاجلزاءات التأديبية وتشمل احلكم بالسجن من ستة أشهر .د  
  ٠ثالثة شهور  إىلالراتب من شهر 

من السـلك العسـكري   والنفي والطرد املؤبد  اإلعداموتشمل  اإلرهابيةاجلزاءات ٠هـ  
  ٠عام)١٥(إىلوالسجن 

ت واجلنح الشخصية وتشمل القتل واجلروح والسرقة وكلما هو ضمن احلـدود  اجلنايا.و  
احملـاكم   إىلوكذلك احلقوق الشخصية حيال أمر حماكمة املتهمني ذا النوع من اجلـرائم  

  ٠الشرعية
اجلزاءات املشددة وتعين اجلزاءات اليت يطبق يف حق املرتكب بأقصى ما تـنص عليـه   .ز  

نظام ويشمل ذلك تعدد اجلرائم  أو تكرارهـا مـن مرتكـب    مادته املخصوصة من هذا ال
  ٠واحد



حق مـن مل  اجلزاءات املختلفة وهي أقل ما نص عله النظام من جزاء واحد ويطبق يف .ح  
سباب املوجبة للحكم ما يستدعي التحقيـق  ألن ارتكب جرمية أو وجد من بني اأيسبق له 

  .عنه
ما معا والعكـس    نقدي جبزاء السجن أواستبدال حكم حبكم وهو استبدال اجلزاء ال.ط 

  .كل حبسبه إن ختفيفا أو تشديداً
هو فصل الضابط مهما كانت رتبته مـن سـلك   جزاء الطرد املؤقت أو الطرد املؤبد .ي  

   .اجلندية إما ملدة مؤقتة أو ملدة دائمة وفقا ألحكامها املخصوصة يف النظام
كم بالسجن ملدة ال تتجاوز السنة الواحدة الفصل النظامي لغري أسباب عسكرية هو احل.ك 

يصرف خالهلا له راتبها كامال وما زاد عن يطوى قيده مع جواز استخدامه مرة أخرى بـع  
  .انتهاء احلكم إذا مل يكن احلكم مشتمال على الطرد

اإلقامة الدائمة أو اإلقامة املؤقتة هي اإلقامة اإلجبارية بصورة مؤقتة أو دائمة حتت رقابة .ل  
الضبط العسكري أو األمن العام إما يف الدار اليت يسكنها املتهم أو احلي أو البلد الذي يقيم 

  .فيه على أن يكون ذلك بقرار من ديوان احملاكمات وبأمر عسكري فوق العادة
من جهة إىل جهـة أخـرى مـع     اإلبعادالنفي املؤقت هو  :الدائمالنفي املؤقت والنفي .م  

ملدة حمـدودة ويف كلتـا    اإلبعادالدائم هو تزيد عن ستة أشهر والنفي توقيف راتبه ملدة ال 
  .احلالتني يفصل من السلك العسكري

احلكم مع التنفيذ واحلكم مع تأجيل التنفيذ هو احلكم الصادر نصا بإحدى العقوبتني من .ن
  .حسب أصوله ويتوىل تنفيذه اجلهة املختصة اليت نص عليها النظام هجهات اختصاص

ع احملاكمة هو توقيف سريها يف حالة تردد اهليئة باختاذ حكم حاسم بالتربئة أو اإلدانة من.س  
  .أو لعدم التمكن من اختاذ قرار خاص جبزاءات خاصة مل يعينها النظام

  
  
  
  
  



  الفصل األول
ديوان احملاكمات العسكرية هو اجلهة املختصة حملاكمة عموم املتهمني باجلنح واجلنايـات  .٣

ن أفراد و ضباط وأمراء واألركان ومنسويب اجليش مبا يف ذلك املتقاعدون وكل مالعسكرية 
شخص يرافق اجليش إىل ميادين القتال واملعسكرات وأحكامه قطعية بعد تصـديقها مـن   
القائد األعلى يف اجلزاءات اإلرهابية ومن وزير الدفاع فيما هو دون ذلك مـىت اسـتوفت   

  .ملواد املخصوصة من هذا النظامأصوهلا ومرامسها اليت نصت عليها ا
يتكون ديوان احملاكمات من رئيس وأربعة أعضاء ومستشار قضائي وكاتب ضبط وكاتـب  .٤

ووارد على أن يكون اختيارهم من خرية ضباط وأركان اجليش وأحسنهم سرية وأخالقـا  صادر 
  .ونزاهة وأعلمهم فناً باألمور العسكرية وأعماهلا

رب األعضاء رتبة ويشمل ذلك املتهمني املطلوب حماكمتهم فيـه ويف  يرأس ديوان احملاكمات أك.٥
حالة تعذر ذلك يشترط أن يكون رتبة ترجيح الرئيس أعلى من رتبة املتهم أو متعادلة مع ميـزة  

  .القدم يف ذلك ويكون مربوط بوزارة الدفاع
م بالتابعيـة  يالحظ يف اختيار وتعيني رئيس وأعضاء ديوان احملاكمات العسكرية شرط متـتعه .٦

  .العربية السعودية وأن ال يقل عمرهم عن ثالثني سنة
اآلمر الذي يأمر بإحالة القضية إىل ديوان احملاكمات ال جيوز أن يكون رئيساً للديوان أو عضواً .٧

  .فيه حني النظر يف القضية احملالة بتوقيعه أو بأمره
عدم تعـادل يف الرتبـة الـيت     تبديل الرئيس وبعض أعضاء ديوان احملاكمات يغريهم بسبب.٨

  .حيملوا مع رتبة املتهم أو لوجود قرابة بينه وبينهم أو خصومة أو منافسات شخصية بني الطرفني
تبديل اهليئة بكاملها أو بعضاً منها مبوجب أمر خاص يف كل ستة أشهر مرة واحدة علـى أن  .٩

  .ية املنصوص عليها يف النظامجتري املناوبة بني كافة الضباط الذين تتوفر فيهم شروط العضو
قادة اجليش والفيلق والفرق والذين يتهمون أثناء قيامهم بالقيـادة وحيـالون إىل ديـوان    .١٠

احملاكمات ال جيوز أن يتوىل حماكمتهم رئيس أو عضواً يف اهليئة مربوط م أو منسوب إىل إمرم 
  .أو حتت قيادم

اجتماعاته على مقتضى نظام اهليئـات واـالس    يسري ديوان احملاكمات العسكرية يف عقد.١١
  .العسكرية ويف حماكمته على أصول احملاكمات اجلزائية املنصوص عليها يف النظام

  



  الفصل الثاين
  يف أصول احملاكمة اجلزائية

حتال أوراق االام من وزارة الدفاع إىل ديوان احملاكمات وجيب أن يراعى يف استصدار .١٢
  : فاع التثبت عما يأيت دهة املتهمة وصدوره من وزارة الهذا األمر من اجل

  .استكمال وجود التحقيق االبتدائي والتحقيق النهائي على أصوهلا.أ    
  .حتديد درجة اجلرم املبين على االام ونوعه.ب   
  .القدم والسوابق وما سبق االام من جزاءات وما نفذ منها وما مل ينفذ.ج   
  .تهمترمجة حال امل.د   
دفوع املتهم يف التحقيق االبتدائي والنهائي ولوائحه اإلعتراضية عليها وأن يكـون  .هـ   

  .ذلك خبط يده وتوقيعه إن أمكن
  .التعليق على ما مشلت عليه دفوعه من اجلهة التحقيقية.و   
ترمجة حال وسلوك شهود االام وما بينهما وبني املتهم من وجود سابق معرفة وقرابة .ز   

  .أو خصومة أو عدمها
   .ترمجة حال شهود الدفاع ودرجة عالقتهم باملتهم إن صداقة أو قرابة أو خصومة.ح  
ومتحيص احملضر املتخذ يف  اإلثباتبيان تفصيلي عن األثر والشواهد والقرائن ودالئل .ط  

  .خصوص ذلك مجيعه
ى عليهـا املتـهم   طريقة ضبط املتهم والتلبس باجلرمية وما يتبع ذلك من أوضاع يـر .ي  

  .وتقارير تؤخذ على املتهم يف حالة القبض عليه أو تسمع منه على غري علم منه
مدة التوقيف من تاريخ إلقاء القبض على املتهم واملقارنة بني املـدة الـيت قضـاها يف    .ك  

  .السجن واملدة اليت يستحقها سجناً يف حالة احلكم عليه
الت أوراق التحقيق على الوجه املـار الـذكر   يقوم ديوان احملاكمات بتمحيص مشتم.١٣

وبعد التثبت عن صحة جريان ذلك مجيعه وفق أصوله يف أقرب ساعة ممكنة تباشر حماكمـة  
  :املتهم على الوجه اآليت 



التثبت عن هوية املتهم وبلده وتابعيته وعما إذا كان له سوابق وعما إذا كان أعزباً أو .أ   
وقدمه يف اجليش ومعرفة املهن اليت امتهنها يف سبيل املعيشـة   متزوجاً ومبلغ ذكائه ودراسته

  .واألدوار اليت مرت عليه بقدر اإلمكان
متحيص أدلة االام وإفادة شهوده الواردة يف األوراق التحقيقية مث توجيـه األسـئلة   .ب   

تابياً وأخـذ  اإلجيابية على املتهم عن مجيع ما تراه اهليئة موصالً للقناعة باحلكم له أو عليه ك
  .األجوبة عليه خبط املتهم وتوقيعه إن أمكن

مساع دفاعات املتهم الشفوية وتكليفـه بتحريرهـا ومتحيصـها؛ متحـيص األدلـة      .ج   
  .واملستندات اليت يستند عليها يف حمضر االام املنسوب إليه

ة إن كانوا الدفاع أما بالذات إن كانوا حاضرين أو عن طريق اإلستناب أخذ إفادة شهود.د   
بواسطة مرجع رمسي إجيايب يف اجلهة اليت يعزى املتهم وجودهم فيها وإحضـارهم يف   غائبني

  .أقرب مدة إن كانت احملاكمة تستلزم ذلك
إعادة تالوة مجيع أقوال املتهم وأقوال شهود اامه وشهود دفاعه عليه مرة أخـرى  .هـ   

  .الغه اية احملاكمةوأخذ آخر إفادة منه أو دفاع لديه كتابياً مث إب
إعادة دراسة مجيع ما دار بصدد احملاكمة يف لوائح االام ولـوائح الـدفاع وأقـوال    .و   

الشهود ومتحيص القرائن والدالئل من اجلانبني ودحض القوي منها باألقوى ومقابلة مجيـع  
انب اإلدانة ذلك مبا جاء يف األوراق احلقيقية واستنباط ما انتهت إليه احملاكمة مع ترجيح ج

أو الرباءة أو حالة بينهما حتتاج إىل توغل يف التحقيق املوصل إىل ترجيح أدلة إحداها علـى  
على وجه  وإمتامهاألخرى ويف هذه احلالة جيب اختاذ أسرع الوسائط املمكنة الستكمال ذلك 

  .واضح بني
بية أو سلبية إما إجياصب احلكم على ضوء ذلك مبا تصل إليه احملاكمة من نتيجة حامسة .ز   

إدانة أو تربئة وتنظيم قرار احلكم وفذلكته على مقتضى ذلك مسدداً حبيثيات احلكم كـل  
  .وأسانيده اإلجيابية اخلاصة به بقناعة وجدانية تربأ ا الذمة

إبالغ احملكوم عليه نص احلكم وتسجيل ذلك عليه مبقتضى حمضر خمصوص وحيفـظ  .ح   
كمة يف اإلضبارة ورفع صورة من ذلك مـع قـرار احلكـم    باألصل مع كافة جمريات احملا

  .وفذلكته مبا يف ذلك املستندات والوثائق إىل املرجع املختص



يف حالة تضارب يف األقوال أو تعارض يف األدلة تستوجب تردد اهليئة يف اجلـزم ـا   .١٤
ال تزال القرائني  جبها نفياً أو إثباتاً أو كانت أدلة النفي مع دحضها ألدلة االامواحلكم مبو

  :معها حول التهمة قوية فعلى اهليئة اختاذ قرار باإلجراءات اآلتية 
  ).منع احملاكمة(توقيف سري احملاكمة .أ   
تقرير اإلبعاد خارج اململكة إذا كان املتهم أجنبياً وبداخلها إذا كان وطنيـاً يف غـري   .ب   

  .البلد الذي يقيم فيه
واإلقامة املؤقتة يف البلد اليت تقررها اهليئـة أو تـرك تقريرهـا    تقرير اإلقامة الدائمة .ج   

للجهات العليا املختصة ويف كلتا احلالتني جيب اجلزم بقوة الشـبهة وأن يـنص صـراحة    
  .باألسباب اليت استوجبت استبدال احلكم باإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرات السابقة

قضها من وزير الدفاع أو القائد األعلـى يف  قرارات ديوان احملاكمات قطعية ويسوغ ن.١٥
  :األحوال اآلتية 

عدم انطباق حيثيات احلكم على املادة املخصوصة أو على الوثائق واملستندات املعـزى  .أ   
  .إليها يف احلكم

ظهور نقص يف التحقيق أو إمهال إثبات دفع من وقوع احملكـوم عليـه أو تغيبـه أو    .ب   
كلما يتطلبه سري احملاكمة وفق موادها املخصوصة من البداية خروج عن صدد اإلام وعن 

  .حىت النهاية
  .ثبوت خصومة ظاهرة من اهليئة احلاكمة ضد احملكوم عليه.ج   
ثبوت التماس أو تأثري على أكثرية أعضاء اهليئة مـن رئيسـها أو مقامـات أو مـن     .د   

  .شخصيات كربى ذات عالقة باملوضوع
ير الدفاع حق إقرار احلكم املرفوع من ديوان احملاكمات كل فيما للقائد األعلى أو وز.١٦

كما له حق ختفيض اجلزاء أو ختفيفه أو توقيفه حسبما تقتضيه وجـوه  ،هو ضمن اختصاصه 
  .املصلحة احلكومية يف ذلك

جيب تسيري احملاكمة دائماً يف جانب املتهم بالرفق يف سائر أدوار احملاكمة حىت تقوم عليه .١٧
وعندئذ يعطى احلكم على مقتضى ما انتهت إليه احملاكمة مـن  ، من الناحية النظامية احلجة 

  :نتيجة إجيابية على مبىن أحد األسس اآلتية 



  .اإلعتراف باجلرم صراحة أو ضمناً.أ   
إقرار غري مقصود يستدعيه سري اإلستجواب وفقاً ألساليبه املخصوصـة يف تنويـع   .ب   

هم وإلزامه احلجة من جواب له يناقض جواباً أو إنكار يعقبه إثبـات  األسئلة امللقاه على املت
يظهر من فحواه الكذب واملراوغة أو فلتة لسان أو تلوح وإمياء يرجتى من ورائه اإلعتراف 

  .باجلرم طمعاً يف التخفيف أو قبول التوبة
  .بذلكثبوت التلبس جبرمية وفاقاً لألدلة أو طرقها اخلاصة ا وحصول القناعة .ج   
تظافر األدلة من شهود ومستندات وقرائن وأمارات وقوع اجلرم ومطابقة التحقيقات .د   

األولية للتحقيقات النهائية ألصوهلما وإنارما السبيل يف سري احملاكمة إىل احلصـول علـى   
  .قناعة وجدانية

تلبس  عدمجيب األخذ بأخف العقوبات يف حالة ثبوت اجلرم مىت ظهر من سري التحقيق .١٨
املتهم جبرمية ومل يكن ذا سابقة أو متزوجاً أو ذا عائلة كما يؤخذ بأشد العقوبة يف حالة تكرر 

أو كان ذا سابقة يف ارتكاب جرائم أخرى يف أوقات متعددة ،أو تعدده منه، اجلرم من املتهم 
طبـق  ففي هذه احلالة ي، أو كان ذا سابقة يف ارتكاب جرائم أخرى يف أوقات خمتلفة ، منه 

  .عليه أكرب تلك اجلرائم عقوبة وأشدها عليه
قرارات احلكم بالعقوبات اإلرهابية أو بالتشديد فيها يف جرم واحد أو يف جرائم عدة .١٩

أو قرارات احلكم جيب أن تكون بكامل أعضاء اهليئة أما قرارات احلكم باجلزاءات التأديبية 
  .بالتخفيف فيها فيجوز أن تكون حبضور األكثرية

  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الثالث
  توزيع االختصاصات

احلدود الشرعية وقضايا احلقوق من إختصاص احملـاكم الشـرعية أو ال مينـع     جرائم.٢٠
احالتهما إليها أو دوام النظر فيها ما حيال إىل ديوان احملاكمات من جرائم عسكرية وسياسية 

  .كل وحدود اختصاصه ونظامه اخلاص والعكس بالعكس
ها مـن احملاكمـات أو   ليمن جهيت اإلختصاص عدم أحقيتها فيما حتال إ إذا ظهر لكل.٢١

املرافعات اليت تكون خارج اختصاصها فعليها إعادا إىل اجلهة اليت وردت منها مع بيـان  
أسباب ذلك وكل حكم يصدر من اجلهتني خارجا عن حدود اختصاصهما يعترب ملغيا ويعاد 

  .ةالنظر فيه ثانيا من قبل اجلهات املختص
  :اختصاص ديوان احملاكمات العسكرية هو .٢٢
حماكمة مجيع املتهمني بارتكاب اجلنح واجلنايات العسكرية وتطبيق اجلزاءات اإلرهابيـة  .أ   

  .والتأديبية فيما يثبت ارتكابه منها وفقا ألحكام هذا النظام
وافـق مـع   النظر يف املخالفات العسكرية اليت هي دون ذلك وما يترتب على ماال يت.ب   

اجلزاءات اإلدارية اليت طبقت فيها من قبل اهليئات العسكرية املختصة املشكلة لذلك وفاقا 
  .لألحكام املنصوص عليها يف نظام اجليش الداخلي 

اجلنايات العسكرية الكربى جيازى مرتكبوها باجلزاءات اإلرهابية وجيازى مرتكبو مـا  .٢٣
ة ويف كال احلـالتني يشـمل اجلـزاء املتسـبب     دون ذلك من اجلنايات باجلزاءات التاديبي

والوسيط والشريك بعد حماكمتهم يف ديوان احملاكمات العسكرية وفقا لألحكام املنصـوص  
  .عليها من هذا النظام

  
  
  
  
  
  



  الفصل الرابع
  اجلنايات العسكرية

  :اجلنايات العسكرية الكربى اليت تستوجب تطبيق العقوبات اإلرهابية هي .٢٤
ة العظمى ومن ضمنها سوء القصد بصاحب الوالية واملؤامرات اإلجرامية ضـد  اخليان.أ   

التعاون مع العدو أو مساومته يف مجيع ما خيل مبصاحل الوالية وكيان اململكة .سالمة اململكة 
  .ومصاحلها السياسية والعسكرية

يـة  والدعا، اخليانة الوطنية وتشمل املؤامرات اإلفسادية ضـد احلكومـة والـبالد   .ب   
والنشرات واألراجيف الكاذبة املخلة مبصلحة الوالية واألمة حلساب العـدو واإللتحـاق   

وإفشـاء األسـرار   ، والنكوث بالعهد وامليثاق ، جبيش العدو قصد التحريض على القتال 
والفرار مـن الزحـف واإلرجـاف يف    ، العسكرية والقوات احلربية والتقليل من أمهيتها 

  .وإيقاع اهلزمية الصفوف قصد القاء الذعر
على أسرار الدولـة ملصـلحة العـدو     اخليانة احلربية ومن ضمنها التجسس والسعي.ج   

وبتدبري املكايد واملؤامرات السرية لقلب نظام احلكم والتدمري للمؤسسات واملنشات احلربية 
وفطع حبل املواصالت واملخابر واحليلولة دون تامينها واسـتعماهلا خلسـة يف مصـلحة    

حرق وإتالف األسلحة واملؤن والذخائر واملهمات العسكرية حلساب العدو أو بقصد .والعد
إغراء املقامات بأوامر مكذوبة أو دايا أو فوائد معينـة أو  ، التمرد أو اخلروج على النظام 

بتغيري الزي أو بوثائق ملفقة قصد االستفادة منها يف مقاصد حربية أو سياسية ختل مبصـلحة  
مة والبالد وإذاعة األخبار الكاذبة بني طبقات األمة أو إلقاء البغضـاء وغـرس   الدولة واأل

بذور التفرقة والشحناء بني األمة واحلكومة واالنتساب إىل األحزاب السياسية واجلمعيـات  
املعادية وكل ما هو يف معىن العبث باألمن الداخلي وبث روح التمـرد وسـلوك وسـائل    

ومحلها على شق عصا الطاعة وتفريق الوحدة يف اجليش لرعية ا وأاإلفساد يف طبقات اجليش 
  .والذخائر والنفاق بني رجاالت وضباط وجنود وكلما هو يف معىن اإلفساد يف األرض

جيازى كل من ثبت باحملاكمة ارتكابه أو اشتراكه أو وساطته أو تسببه الرتكاب جناية .٢٥
  :ابقة باجلزاءات اإلرهابية اآلتية من اجلنايات العسكرية املار ذكرها يف املواد الس
  .النفي املؤبد إىل خارج اململكة أو داخلها،القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خالف 



  :يشترط يف تطبيق العقوبات اإلرهابية ما يأيت .٢٦
ومـا  )٢٥(أن يكون نوع اجلرم من اجلنايات احلربية الكربى املنصوص عليها يف املادة .أ   

  .مما يسفر عنه التحقيق وتنتهي إليه احملاكمةهو يف معناها 
ثبوت العلم والتعمد يف الوسيط والشركاء ما مل يكن اجلرم مشهوداً أو يف حالة تلبس .ب   

  .به من الفاعل ووسطائه وشركائه
األخذ بالتشديد يف حالة تعدد اجلرائم من فاعل واحد أو ثبوت السابقة مع مالحظـة  .ج   

  .جة اجلرم والتثبت من اجلهل أو عدم التعمد يف حدوثه من الفاعلالتحقيق الدقيق عن در
يطبق ديوان احملاكمات اجلزاءات اإلرهابية املار ذكرها كل ودرجة اجلرم الذي تظهره .٢٧

حق تنفيـذها أو توقيفهـا أو   )القائد األعلى(احملاكمات األصولية ولصاحب الوالية وحده 
تشديداً وفاقاً ملا تقتضيه غايـة الشـرع ومصـلحة    استبدال حكم حبكم فيها إن ختفيفاً أو 

  .الوالية
األحكام اليت تصدر جبزاءات إرهابية جيب إرسال القرار الصادر ا موقعاً من كافة هيئة .٢٨

ديوان احملاكمات إىل قيادة اجليش أو الفرقة املفرزة لتدقيقها من قبل جملس القيـادة وبعـد   
ملقام وزارة الدفاع لعرضها على القيادة العليا وبعـد  موافقة الس عليها وتصديقها ترفع 

  .تدقيقها وتصديقها ترفع إىل األعتاب امللكية الستصدار اإلرادة السنية بشأا
  :اجلنايات واجلنح العسكرية اليت يطبق فيها العقوبات التأديبية هي .٢٩
وتفسريها يف غـري  سوء اإلستعمال احلريف وتشمل استعمال األوامر احلربية العسكرية .أ   

وإمهال تنفيذها حبيث ينشأ عن ذلك ضرر تعريض الوحدات أو القوات احلربيـة  ، موضعها 
والتهور وسوء التصرف يف تفريق الوحدات أو جتميعها يف جهة حالـة  ، ألخطار عسكرية 

والتسبب يف التقدم أو اإلنقطاع عن القيادة وعن تلقـي  ، اإلحتياج إليها يف جهة أهم منها 
  .رهاأوام
سوء اإلستعمال يف اإلدارة العسكرية ويشمل استعمال النفوذ العسـكري يف غـري   .ب   

واستعمال الغلظة واخلشونة وكما هو مـن  ) التسخري لغري مصلحة يقتضيها النظام(موضعه 
مستوجبات نفور األدىن ملا فوق عدم السري على مقتضى األوامر املطلوب تنفيـذها حبيـث   



وتبديل الذخائر واملهمات بعضاً أو كالً لغري ل األمكنة واألسلحة ينشأ عن ذلك ضرر تبدي
  .قصد حريب وبدون أمر فوق العادة حبيث ينشأ عن ذلك ضرر

االختالس وسوء االستعمال يف األموال واملهمات العسكرية شخصية قبول املهمـات  .ج   
عهـا بصـورة   وعقد املبايعات على اخـتالف أنوا ، على غري النموذج والشروط املطلوبة 

وقبول األشياء احلكومية على غري الوجه املتفق ، تتعارض مع املصلحة العسكرية واحلكومة 
وصرف الذخائر واألموال احلكومية يف غري ما خصصت له أو ، عليه وإدخاله املستودعات 

واالستفادة من القيود ومن املخصصات والرواتب ، تبديلها مبا هو أدىن منها أو بيعها خلسة 
واالستفادة من املؤسسات واملنشـأت  ، قررة إما بالتواطؤ مع أصحاا أو بغري علم منهم امل

  .العسكرية ولوازم األشغال ووسائط النقل ألغراض شخصية
الفرار لغري مقصد حريب من خدمة اجليش بالسالح والتجهيزات قبل متام املدة للخدمة .د   
  .ل ذلكوترك محل السالح قبل مضي املدة وتسهيل سبي، 
والفرار بالسالح بعد مضـي املـدة املقـررة    ، التجهيز واهليجان لغري قصد حريب .هـ   

  .وتسهيل سبل ذلك
واإلخالل بالراحة ، اإلخالل باألنظمة والتعليمات العسكرية إما بالذات أو بالوساطة .و   

  .وتأويل األوامر وتفسريها واستغالل ذلك ملصلحة شخصية، العامة والصحة العامة 
  .قبول الرشوة على اختالف أنواعها وتشمل الراشي واملرتشي والرائيش.ز   
التزوير والتدليس ويشمل ذلك تزوير األوامر وتغيري الزي أو التدليس على األمر أياً .ح   

  .كان نوعه
التهم الباطلة وشهادة الزور وتشمل الكذب واإلفتراء والبهتان حبيث ينشأ عن ذلك .ط   

  .أديبضرر مادي أو 
  .القصور واإلمهال يف الواجبات وتنفيذها لألوامر.ي   
  .ترك الوظيفة أو اخلدمة لغري مسوغ رمسي حبيث ينشأ عن ذلك ضرر عسكري.ك   
  :يراعى يف توقيع اجلزاءات التأديبية ما يأيت .٣٠
  .ته ملادته املخصوصةمطابقة اجلرم أو مماثل.أ   
  .عدم العلم أو عدم التعمد أو عدم الضرراألخذ بأخف عقوبة يف حالة حتقيق .ب   



  .األخذ بتشديد العقوبة عند التكرار أو تعدد اجلرائم من فاعل واحد.ج   
مشول الفاعل والوسيط واملتسبب والشركاء بعني اجلزاء الذي تـنص عليـه مادتـه    .د   

  .املخصوصة دون استثناء ما مل يستوجب سري احملاكمة عكس ذلك إن تشديداً أو ختفيفاً
  .إزالة الضرر والتضمني مقدمان على تطبيق كل عقوبة حني التنفيذ.٣١
  .حتسب مدة السجن احملكوم ا من تاريخ التوقيف.٣٢
ة احملكوم عليه مما نسب إليـه  كل توقيف أو أمر بالسجن بغري نظام يظهر التحقيق براء.٣٣

  .يستوجب مسؤولية اآلمر أياً كانت رتبته
ومية مقدم حتصيلها على اجلزاءات النقدية احملكوم ا نظاماً مع احلقوق الشخصية واحلك.٣٤

  .مالحظة حتصيل ذلك مبقتضى نظام التحصيل القائم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل اخلامس  
  الذين يطبق حبقه نظام العقوبات

يطبق نظام العقوبات العسكري على املتقاعدين ومن انقطعت صلتهم من اجليش مـن  .٣٥
  :ريني ومن هلم باجلرم عالقة من غري العسكريني يف األحوال اآلتية املنتسبني العسك

  .أن يكون اجلرم ذا صبغة عسكرية أو له مساس باجليش.أ   
أن يكون اجلرم من اجلنح واجلنايات العسكرية اليت ارتكبت أثناء اخلدمة يف اجلـيش  .ب   

  .نفصال منهالومل تظهر عالئمها أو بوادر اإلام ا إال بعد ا
جيوز أن يساق اجلند إىل احملاكم ألخذ إفادام عن اجلرائم اليت صدرت منهم باالشتراك .٣٦

مع غري اجلند كما جيوز أن يدعى هؤالء إىل ديوان احملاكمات ألخذ إفادام لعني السـبب  
يكون بقصد استكمال التحقيقات وأن حيكم على كل من اجلانبني طبق نظام أيضاً على أن 
  .املنتمي إليها جهته الرمسية

كافة ما يقع داخل الثكنات واملعسكرات من اجلرائم غري العسـكرية والـيت يعـود    .٣٧
اختصاص البت فيها إىل احملاكم الشرعية إذا وقعت من ضباط اجليش ومنسوبيه فعلى اجلهة 
العسكرية املختصة أن تبادر إىل إجراء التحقيقات األولية وإحالتـها إىل اجلهـة املختصـة    

  .فيها مبوجب الشرع وتبليغ وزارة الدفاع باحلكم الشرعي إلنفاذه داخل معسكرها للحكم
إذا ثبت طبياً أن املتهم يف كافة األدوار التحقيقية كان جمنوناً حـني ارتكابـه اجلرميـة    .٣٨

  .فيجب إرساله فوراً إىل مستشفى اانني إىل أن يقرر الطبيب شفاءه
ئماً بذاته ومن اجلزاءات اخلفيفة وجيوز إضـافته إىل  ترتيل ضباط الصف يعترب جزاًء قا.٣٩

جزاء تأدييب آخر مع حفظ حقوقه يف الترقية مرة ثانية بعد انتهاء املـدة النظاميـة املقـررة    
  .للخدمة
توقيف األمراء العسكريني والضباط هو عدم خروجهم من غرفهم ويف هـذه احلالـة   .٤٠

، وضع على باب املوقوف حارس مسـلح  تؤخذ منهم البطاقات وما حيملونه من أسلحة وي
  .كما أن السجن املنفرد هو سجنهم يف السجن املخصوص للضباط يف الثكنة

جيب أن يعرض احملكوم عليه بالضرب على الطبيب قبل تنفيذ احلكم عليه وإذا تقـرر  .٤١
  .طبياً عدم حتمله الضرب يبدل الضرب بالسجن عن كل جلدة يوم واحد



قرعة اليت يضرب ا احملكوم عليه بالضرب مخسة أشبار وعلـى  جيب أن يكون طول امل.٤٢
سـحباً   االضارب أن ال يرفع يده على رأسه وال إىل اخللف عند الضرب وال يسحب العص

  .وأن يكون الضرب يف موضع غري خطر يف اجلسم
جبزاء الطرد من السلك العسكري جيرد احملكوم عليه مـن رتبتـه    يف حالة احلكم عليه.٤٣
ته على مأل من الضباط إن كان ضابطاً وعلى مأل من اجلنود إن كان جندياً حبضـور  وأومس

قوة مسلحة من اجلند ويتلى عليه قرار احلكم وحيرم من احلقوق وامليزات العسكرية ومـن  
صرف راتب التقاعد ويطوى قيده من سجل اخلدمة العسكرية ائياً ويسلم إىل إدارة األمن 

  .احملكوم عليه ا العام إلكمال مدة السجن
  .املتهم املريض يرسل إىل املستشفى ويؤجل تنفيذ احلكم عليه إىل حني شفائه.٤٤
  .يسجن يف السجن العمومي األهلي احملكوم عليه بالطرد من السلك العسكري.٤٥
ضباط الصف واجلنود الذين تقع منهم جنايات وجنح تستلزم احلكم عليهم باألشغال .٤٦

عليهم ا ديوان احملاكمات ويكون تشغيلهم يف املبـاين العسـكرية    الشاقة جيب أن حيكم
  .وغريها من أشغال العسكرية

اجلرائم اليت حتول إىل ديوان احملاكمات مث تظهر احملاكمة أا من املخالفات العسـكرية  .٤٧
البسيطة جيب على الديوان أن يطبق فيها ما تستحقه من عقوبة بإحدى اجلزاءات اخلفيفـة  

  .ة ااخلاص
يـوم ومـن   ) ٤٥(ساعة إىل ) ٢٤(ضباط الصف واجلنود احملكوم عليهم بالسجن من .٤٨

تصـرف هلـم   )ستة شهور (إىل ) ثالثة شهور (وبالسجن من ) ثالثة شهور (يوم إىل ) ٤٥(
  .رواتبهم وتعيينام كاملة مدة احلكم عليهم ما مل يشار عليهم بشيء من ديوان احملاكمات

يوماً ال حتسب مـدة  ) ٤٥(ضباط الصف واجلنود بالسجن أكثر من  احملكوم عليه من.٤٩
  .احلكم عليهم من املدة املقررة للخدمة العسكرية

  
  
  
  



  الفصل السادس
  يف اجلزاءات التاديبية

كل من ثبت عن طريق احملاكمة ارتكابه أو اشتراكه أو وساطته وتسببه الرتكاب جنحة .٥٠
وفقراا من هذا النظام جيازى ) ٢٩(عليها يف املادة من اجلنح واجلنايات العسكرية املنصوص

  .وفقاً للمواد اجلزائية اآليت حتديدها يف املواد املخصوصة من هذا النظام
الضابط الذي يكون عضواً يف ديوان احملاكمات ومل حيضر جلساته مث خيطر باحلضـور  .٥١

  .يوماً) ٤٥(ساعة إىل ) ٢٤(ويصر على امتناعه جزاءه السجن من 
عدم حضور إىل مقر الوظيفة عندما يعزف بوق التجمع العام جـزاؤه إذا كـان مـن    .٥٢

وإذا كان مـن ضـباط الصـف    )ثالثة شهور (يوم إىل )٤٥(الضباط واألمراء السجن من 
  ).شهرين(يوم إىل )٢٥(واجلنود فيسجنون من 

الذهاب إىل  خمالفة األوامر والتنبيهات أو العمل والتحريض على خمالفتها واالمتناع عن.٥٣
أية مأمورية يصدر أمر اآلمر بالذهاب إليها واإلصرار على ذلك فجزاء األمراء والضـباط  

وإذا كان يف حالة السفر زمن احلرب فجزاءهم الطرد ) سنتني(إىل ) سنة واحدة(السجن من 
وإذا كـان وقـوع خمالفـة األوامـر     ) ستة أشهر(من السلك العسكري مع السجن ملدة 

غري ما تقدم ذكره من األحوال فجزاء األمـراء والضـباط السـجن مـن      والتنبيهات يف
جلـدة إىل  ) ١٥(وجزاء ضباط الصف واجلنود الضرب مـن  ) ثالثة شهور(يوم إىل )٤٥(
  ).ستة شهور(يوم إىل ) ١٥(جلدة مع السجن من ) ٤٥(

العسكرية إذا كان يف حالة محـل السـالح   ضرب األمراء العسكريني أثناء اخلدمات .٥٤
ثالثـة  (وإذا كان غري ذلك فجزاءه السـجن مـن   ) سنتني(إىل ) سنة(زاءه السجن من فج

  ).سنة واحدة(إىل ) شهور
ضرب األمراء العسكريني يف وقت غري وقت اخلدمات العسكرية وبسبب ال عالقة له .٥٥

سـتة  (إىل ) ثالثة شهور(ا فجزاءه إذا كان من األمراء العسكريني أو الضباط السجن من 
) ٧٠(جلـدة إىل  )٢٠(وإذا كان من ضباط الصف واجلنود فجزاءه الضرب مـن   )شهور

  ).ستة شهور(إىل ) ثالثة شهور(جلدة والسجن من 



ضرب األمراء العسكريني يف غري وقت اخلدمات العسكرية ولكنه بسـببها فجـزاءه   .٥٦
  ).سنة واحدة(إىل ) ثالثة شهور(السجن من 

ني أثناء اخلدمات العسكرية أثناء محل السالح إذا إشهار السالح على األمراء العسكري.٥٧
) سـنة واحـدة  (إىل ) ستة أشهر(كان الفاعل من العسكريني والضباط فجزاءه السجن من 

وإذا كان من ضباط الصف واجلنود فجزاءه السجن املنفرد  والطرد من السلك العسكري
 غـري أوقـات محـل    والطرد من اخلدمة العسكرية ويف) تسعة شهور(إىل )أربعة أشهر(من 

سـتة  (إىل ) ثالثـة شـهور   (السالح إذا كان من األمراء والضباط فجزاءه السجن مـن  
من  مع الطرد من اخلدمة وإذا كان من ضباط الصف واجلنود فجزاءه السجن املنفرد)شهور

  .والطرد من اخلدمة العسكرية) ستة أشهر (إىل ) شهرين (
مات العسكرية بسـبب اخلـدمات إذا كـان    إشهار السالح على األمراء خارج اخلد.٥٨

) ستة شـهور  (إىل ) شهرين (الفاعل من األمراء العسكريني والضباط فجزاءه السجن من 
وإذا كان الفاعل من ضباط الصف واجلنود فجزاءه السجن والطرد من السلك العسكري 

  .والطرد من السلك العسكري) سنة (إىل ) مخسة أشهر (من 
أدىن رتبة أثناء اخلدمات العسكرية أو خارجها جزاءه السجن من  إشهار السالح على.٥٩

  .والطرد من اخلدمة )سنة واحدة(إىل ) شهر واحد(
ثالثـة  (من اعتزم الضرب وأصر على تنفيذ عزمه ونفذه بعد ذلك فجزاءه السجن من .٦٠

  .والطرد من السلك العسكري) سنة واحدة(إىل ) شهور 
من يضرب من هو أدىن منه رتبة بال سبب موجب إال إذا كـان الضـرب للمدافعـة    .٦١

املشروعة عن النفس أو عن الغري أو إلطفاء الفنت واحملافظة على األمن فجزاءه السجن مـن  
  ).ستة شهور (إىل ) شهرين (

من يشهر السالح على من هم يف رتبته ودرجته ومن يضرب وجيرح من هم يف رتبتـه  .٦٢
جته سواء كان ذلك أثناء اخلدمات العسكرية أو خارجها إذا كان من األمراء والضباط ودر

وإذا كـان  )ستة شهور(إىل ) شهرين (بالسجن من ،فيجازى حسب درجة الضرب واجلرح
  .)روثالثة شه(يوم إىل )٣٠(من ضباط الصف واجلنود فيجازى بالسجن من 



ده بالكالم أو اإلشارة أو توعـده أثنـاء   شتم األمراء العسكريني األعلى رتبة أو دي.٦٣
اخلدمات العسكرية أو بسببها إذا كان الفاعل من األمراء والضباط فجزاءه السـجن مـن   

والطرد من السلك العسكري وإذا كان من ضباط الصف ) سنة واحدة(إىل ) ثالثة شهور (
) ٦٠(ىل جلـدة إ ) ٢٠(وجيلد مـن  ) سنة واحدة(إىل ) ثالثة شهور (واجلنود يسجن من 

  .جلدة
شتم األمراء العسكريني األعلى رتبة أو ديده بالكالم أو اإلشارة أو توعده خـارج  . ٦٤

اخلدمات العسكرية و لسبب ال يتعلق ا إذا كان الفاعل من األمراء والضـباط فجـزاءه   
وإذا كان من ضباط الصـف واجلنـود فجـزاءه    ) مثانية أشهر(إىل ) شهرين (السجن من 
  ).أربعة أشهر(إىل ) شهر واحد (فرد  من السجن املن

أو كل من تكرر منه ما ميس كرامة رتبته باألعمال الدنيئـة واإلمهـال يف الواجبـات    .٦٥
يستعمل سلطة الوظيفة وغري ما ذكر من األمور اليت تكرر معاقبته عليها ومل يصلح ما فسد 

والضباط وإذا كان من من أخالقه وسلوكه يطرد من السلك العسكري إذا كان من األمراء 
وترتل رتبته درجة ) ثالثة شهور(إىل ) ٤٥(ضباط الصف واجلنود يطرد أيضاً أو يسجن من 

  .واحدة
كل من يتقلد األومسة والعالمات العسكرية املميزة دون استناد أو تأييد رمسي خيولـه  .٦٦

إىل ) ر واحـد شه(محلها أو يلبس عالمة تتغاير مع عالمة رتبته احلقيقية جزاؤه السجن من 
أما تقلد ه األومسة وعالمات الرتب أو امليداليات اخلاصة بالـدول األجنبيـة   ) ثالثة شهور(

  ).إىل ستة شهور) ثالثة شهور (بدون رخصة رمسية من املراجع املختصة فجزاؤه السجن من 
أمـا  ) شهراً واحـداً (كل من يتزوج من ضباط الصف واجلنود بدون رخصة يسجن .٦٧

  .ي جيري عقد نكاح اجلندي املذكور يرفع عنه للجهة املختصة ملعاقبتهاملأذون الذ
من يتزوج من امرأة مشبوهة أو ثابت عدم عفافها يطرد من السلك العسكري إذا كان .٦٨

إذا كان )أربعة أشهر (إىل ) شهرين (من األمراء العسكريني والضباط وجيازى بالسجن من 
  .من ضباط الصف واجلنود



وة املسلحة وملأموري احلكومة واحليلولة دون أداء واجبهم الرمسي إذا كان التعرض للق.٦٩
وإذا كان مـن  ) ستة شهور (إىل ) شهر (الفاعل من األمراء والضباط فجزاؤه السجن من 
  ).ثالثة شهور(إىل ) شهر واحد(ضباط الصف واجلنود فجزاؤه السجن املنفرد من 

العسكريني والضباط فجزاء الفاعل السجن مـن  املقاومة بالسالح إذا كان من األمراء .٧٠
وإذا كان من ضباط الصف واجلنود فجزاؤه الضرب مـن  ) سنة واحدة(إىل ) ثالثة شهور (
  ).ثالثة شهور (يوماً إىل )٤٥(جلدة والسجن املنفرد من ) ٦٠(جلدة إىل ) ٣٠(

والضـباط  احتاد شخصني فأكثر للمقاومة بدون سالح إذا كان من األمراء العسكريني .٧١
وإذاكان من ضبا ط الصف واجلنود ) سنة واحدة (إىل ) ثالثة شهور (فجزاؤهم السجن من 

  ).أربعة شهور ٠إىل ) شهر واحد(فجزاؤه السجن املنفرد من 
  ).سنتني(على ) سنة (مقاومة أكثر من شخصني متحدين بالسالح جزاؤه السجن من .٧٢
السالح جيازى حمركوا تلك املقاومة وأكربهم مقاومة مجاعة تزيد عن الثمانية متجندين ب.٧٣

والضـباط  رتبة باجلزاءات اإلرهابية وجيازى اآلخرون إذا كانوا من األمـراء العسـكريني   
وإذا كـانوا  ) سنة واحدة (إىل  )ثالثة شهور(بالطرد من السلك العسكري مع السجن من 

  ).سنة واحدة (إىل  )ثالثة شهور (من ضباط الصف واجلنود جيازون بالسجن املنفرد من 
مقاومة مجاعة بدون سالح يزيد عددهم عن مثانية  إذا كانوا من األمراء العسـكريني  . ٧٤

سـنة  (إىل ) ثالثة شهور(والضباط فجزاؤهم الطرد من السلك العسكري مع السجن من 
) ثالثة شـهور  (وإذا كانوا من ضباط الصف واجلنود جيازون بالسجن املنفرد من ) واحدة 

وحيكم على حمركي املقاومة وعلى األكرب رتبة منهم بالسجن بأقصى مدة ) سنة واحدة (إىل 
  .حمدودة يف هذا النظام

  .التعرض للخفري واحليلولة دون أدائه واجبه بالسالح يطبق يف حقه اجلزاءات اإلرهابية.٧٥
ني حتقري اخلفراء بالكالم وإهانتهم بالكالم البذيء إذا كان مـن األمـراء العسـكري   .٧٦

يوماً وغذا كان من ضـباط الصـف   ) ٤٥(ساعة إىل ) ٢٤(والضباط فجزاؤه السجن من 
  .جلدة) ٣٠(جلدة إىل ) ١٥(واجلنود فجزاؤه الضرب من 

اإلجبار بدون سالح ملعاونة شخص أو عدة أشخاص فجـزاء األمـراء العسـكريني    .٧٧
) ة واحـدة سـن (إىل ) ثالثة شـهور (والضباط الطرد من السلك العسكري مع احلبس من 



واإلجبار ) سنة واحدة(إىل ) ثالثة شهور (وجزاء ضباط الصف واجلنود السجن املنفرد من 
  ).إىل سنة واحدة) ثالثة شهور (بال  سالح وبال معاونة أحد جزاؤه السجن من 

أيـام إىل  ) عشرة(اخلفري الذي ينام يف خفارته أثناء السفر واحلضر جيازى بالسجن من .٧٨
جلدة مهما كانت احلالة ويف حالـة احلـرب   ) ٤٥(جلدة  إىل )١٥(د من يوماً وجيل) ٤٥(

  .والسفر جيازى بنسبة الوضع الذي هو فيه
اخلفري الذي يترك مكان اخلفارة  ومل يؤد واجب األوامر والتنبيهات املبلغة إليه إذا كان .٧٩

 )ستة شهور (إىل ) شهر واحد (أثناء السفر أو يف حالة احلرب يسجن األمراء والضباط من 
ويف غـري  ) أربعة شـهور (إىل  ) شهر واحد (وجيازى ضباط الصف واجلنود بالسجن من 

يـوم  )٤٥(يـوم إىل  ) ١٥(احلالتني املذكورتني ألي حال كان جيازى الضباط بالسجن من 
) ٤٥(جلدة إىل ) ١٥(وباجللد من ) شهر واحد (يوم إىل )١٥(وضباط الصف واجلنود من 

  .جلدة
ن موقع اخلدمة أثناء السفر أو يف زمن احلرب حيبس األمراء العسـكريني  االنصراف م .٨٠

جلـدة مـع   ) ٤٥(ويضرب ضباط الصف واجلنود ) ستة شهور(إىل ) شهر(والضباط من 
ويف حالة اإلقامة أو السلم يسجن األمراء العسكريني والضـباط  ) أربعة شهور(السجن ملدة 

) ٤٥(يوماً إىل ) ١٥(الصف واجلنود من  ويسجن ضباط) ثالثة شهور(يوماً إىل ) ١٥(من 
يوماً وإذا كان الذي ترك موقعه هو قائد ذلك املوقع حيكم عليه بأشد جزاء من اجلـزاءات  

  . املعينة يف هذه املادة
كل من يفلت ممن هو حتت يده ويف عهدته ويف استالمه رهن التسليم واحلفظ واحلراسة .٨١

على الفرار أو سهل هلم طريقهم وإخفاؤهم أو من األشخاص وكل من ساعد أمثال هؤالء 
  :ساعد على إخفائهم جيازى حسب األوضاع اآلتية 

إذا فر أصحاب اجلنايات واجلنح بتهاون الضباط واجلند واخلفر املأمورين حبراستهم أو .أ   
نقلهم من جهة إىل أخرى أو السجان أو املناوبة يف احلراسة وأمثاهلم من املأمورين فيسـجن  

يوماً فإذا كان للمأمورية يف ذلك يد ) ٤٥(يوماً إىل ) ١٥(هاون أو املتسبب يف ذلك من املت
خفية جيازى املتجاسر على ذلك بالسجن حسب درجات اجلناية و اجلنحة  الـيت أوجبـت   

ئك الفارين فإذا كان الفرار املتهاون فيه جبناية يسجن املتهاون واملتسـبب مـن   لسجن أو



وإن كان الفرار جبنحة يسـجن  ) ثالث سنني(إىل ) سنة (ومن ) ور ستة شه(يوما إىل ) ٤٥(
  ).سنة(يوماً إىل )٤٥(من 
إذا تسبب شخص غري املأمورين حبفظ املسجونني يف فرارهم مسهال هلم أسباب اهلرب .ب   

  .فجزاؤه السجن حسب درجات اجلناية واجلنحة يف الفقرة أعاله
يف نطاق حراسته آلة جارحة أو سالحاً معيناً أو إذا أعطى املأمورين من هؤالء من هو .ج   

سهل هلم سبيل احلصول على ذلك تسهيالً لفرارهم بالقوة جيازى حسب درجات اجلنايـة  
  .واجلنحة يف الفقرة أعاله

إذا أخذ أحد املأمورين املذكورين دراهم وهرب واحد منهم فيلزم برد الدراهم الـيت  .د   
  .ت اجلنايات املرتكبةأخذها ويعاقب بالسجن حبسب درجا

إذا أخفى أحداً يف بيت من يعرف أنه فاراً من السجن أو متهماً جبناية يسـجن مـن   .هـ   
  ).ستة شهور(إىل ) ثالثة شهور (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  الفصل السابع
  الفرارون

كل من يرتكب الفرار من ضباط الصف واجلنود وهو قائم بوظيفته جيازى بالسـجن  .٨٢
يف ) ستة شهور(إىل ) شهرين(يف وقت السلم وبالسجن من ) ثالثة شهور( يوماً إىل)٤٥(من

زمن احلرب وجيدد قيده يف كلتا احلالتني مع حرمانه من رواتبه مدة السجن وصرف إعاشته 
  .فقط
ضباط الصف واجلنود الذين يتغيبون بال إذن وال يعودون إىل مقر عملهم أو يقومـون  .٨٣

نفسهم خالل مدة شهر واحد ومن يقبض علـيهم خالهلـا   على الفرار ويعودون من تلقاء أ
) ٤٥(يوماً إىل ) ١٥(أيضاً ضمن حدود البلدة أو القرية الفارين منها جيازون بالسجن من 

  .يوماً وحيرمون من رواتبهم مدة السجن فقط
ضباط الصف واجلنود الذين يسلمون أنفسهم نادمني عن الفرار ومل ميض عليهم أكثر .٨٤

وتصرف إعاشتهم فقط ) ٨٣(جيازون بنصف اجلزاء املنصوص عليه يف املادة  من شهر واحد
  .وحيرمون من رواتبهم مدة السجن

ضباط الصف واجلنود اهلاربني واملقبوض عليهم بعد مدة شهر من غيـام تطبـق يف   .٨٥
  .مع حرمام من الرواتب اليت يستحقوا قبل هروم) ٨٣(حقهم املادة

أرسل من ضباط الصف واجلنود  عن قطعة عسكرية ومل يثبـت  إذا تأخر وصول من .٨٦
يوماً يطبق ) ١٥(وجاهة أسباب التأخر بطريقة ثابتة مصدقة من اجلهة اليت كان فيها خالل 

  .من هذا النظام) ٨٤(يف حقه املادة
إذا تأخر حضور ضباط الصف واجلنود  املأذونني عن املـدة احملـددة حلضـورهم يف    .٨٧

هرين وكان ذلك مبعذرة شرعية ومل يعودوا إىل مقر عملهم خـالل املـدة   الوظيفة بزيادة ش
املقررة ومل يثبتوا وجاهة أسباب التأخري بطريق مقنعة مصدقة من اجلهة اليت كانوا فيها يطبق 

  .من هذا النظام) ٨٣(يف حقهم ما نصت عليه املادة 
يعودوا خالهلا والقي القبض عليهم إذا جتاوز املأذونون املدة املقررة يف املادة السابقة ومل .٨٨

  .من هذا النظام) ٨٥(يطبق حبقهم املادة



املتجاوز مدة مأذونيته بعد الشهرين املقررة له مدة الطريق واملراجعة ومل يـأت بعـذر   .٨٩
مشروع يثبت سبب تأخره ختصم منه رواتب الشهرين املقررة وما زاد عنها و يطبق يف حقه 

  .السجن ما عدا اإلعاشة وختصم رواتبه مدة)٨٣(املادة
إذا ثبت سبب جتاوزه مدة املأذونية املعطى له بوثائق بينة وأعذار مشروعة ومقنعة فـال  .٩٠

  .يترتب عليه شيء من اجلزاء
إذا تكرر الفرار تضاعف العقوبة احملكوم ا يف كل مرة باليت سبقتها ومبوجب قيوداا .٩١

  .اخلاصة
سـلحتهم أو مالبسـهم أو جتهيـزام وفقـدوها     إذا استصحب الفارون أشياء من أ.٩٢

  .تستحصل منهم قيمة ما فقدوه حسب القيمة الرمسية املقررة لدى احلكومة
من حيرض على الفرار ويسهل السبل إليه جيازى باجلزاء الذي يترتب علـى اجلنـدي   .٩٣

  .الذي تسبب يف فراره كل ودرجته من األوضاع املوضحة يف هذه املواد
اجلند على الفرار ويسهل هلم سبيل ذلك دون ما إغراء من العـدو ومل   كل من حيرض.٩٤

يكن هو من اجلند أو ممن له مأمورية رمسية غري عسكرية حياكم أمـام احملكمـة املختصـة    
  ).ثالثة شهور(يوم إىل ) ٤٥(ويسجن من 

املتهم الذي حياكم على جرم الفرار وعلى جرم آخر ويظهر أن جزاء اجلرمني أشد من .٩٥
خر ويرى لزوماً للحكم عليه بذلك اجلزاء الشديد ال يلتفت إىل ما يبدو مـن األسـباب   آل

  .الداعية للتخفيف عنه وال ينظر هلا بنظر االعتبار
كل من حيكم عليه مبوجب هذه املواد حبمانه من رواتبه سواء كان من اجلنود الـذين  .٩٦

رسل رواتبهم املخصومة إىل صندوق ارتكبوا الفرار أو املتجاوزين مدة املأذونيات وغريها ت
  .وزارة الدفاع

ضباط الصف واجلنود الذين يكملون املدة النظامية املقـررة للخدمـة يف اجلـيش ومل    .٩٧
يسرحوا ألسباب ضرورية رأا املراجع العسكرية مث يفرون من اخلدمة رغم إبالغهم ذلـك  

من األوضاع املوضحة باملواد  جيازون مثل من يفر من قبل إكمال املدة النظامية كل ودرجته
  .املبينة أعاله



ضباط الصف واجلنود الذين جياوزون حدود اململكة العربيـة السـعودية أو الـذين    .٩٨
يكونون على حدود العربية السعودية مع وحدم ويتركون وحدم بال رخصة ومل يعودوا 

جلدة إذا كان وقت ) ٦٠(مع ضرم ) ثالثة أشهر(يف ظرف ثالثة أيام جيازون بالسجن ملدة
جلدة يف زمن احلرب وجيـدد  ) ٨٠(مع ضرم ) ستة أشهر (السلم وبالسجن املنفرد ملدة

  .قيدهم يف كلتا احلالتني
األمراء العسكريني والضباط الذين يتجاوزون حدود اململكة العربيـة السـعودية أو   .٩٩

العربية السعودية ويتغيبون  يتركون املراكز العسكرية املنتسبني إليها وهم على حدود اململكة
ثالثـة  (ثالثة أيام بدون مسوغ رمسي جيازون بالطرد من السلك العسكري مع السجن من 

يف زمـن  ) سنة واحـدة (يف وقت السلم وبالطرد مع السجن ملدة ) ستة أشهر(إىل ) شهور 
  .السفر واحلرب

العسكرية أو املقـر   األمراء العسكريني والضباط الذين يتغيبون بال إذن عن املراكز. ١٠٠
أيام والذين يتجاوزون حد الرخصة الرمسية بدون )ثالثة (العسكري املنتسبني إليه أكثر من 

إىل ) شـهر واحـد  (أعذار مقنعة وثابتة مصدقة من اجلهات العسكرية جيازون بالسجن من 
يف زمن السلم ويف زمن احلرب يطردون من السلك العسكري مع السجن من )ثالثة أشهر (
  ).سنة واحدة(إىل ) الثة أشهرث(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الثامن
  يف بيع األشياء العسكرية واختالسها ورهنها وشرائها

بيع أي شيء من األسلحة والعتاد أو غري ذلك مما هو عائد للخـدمات والوظـائف   .١٠١
وتسترجع األشياء املباعـة مـن   ) سنة واحدة(إىل ) شهرين (العسكرية جزاؤه السجن من 

  .ي وإذا كانت مما يستهلك يضمن البائع القيمة بقدر ما تساويه يف يوم البيعاملشتر
كل من يشتري شيئاً من األشياء السالف ذكرها أو خيفيها أو يبيعها وهو يعلم بأـا  .١٠٢

  ).سنة واحدة(إىل ) شهرين(من األشياء احلكومية جزاؤه السجن املنفرد من 
ا مياثلها من األشياء العسكرية أو شرائها أو إخفائها بيع املالبس واألمتعة واألحذية وم.١٠٣

) ١٥(جلدة مع السجن من ) ٤٥(جلدة إىل ) ١٥(أو التوسط يف بيعها جزاؤه الضرب من 
  .يوماً إذا كان من اجلنود أو ضباط الصف) ٤٥(يوماً إىل 
ة اإلسراف يف الذخائر والعتاد األسلحة احلربية واملالبس وسائر األشـياء العسـكري  .١٠٤

إذا كان من األمراء والضباط وإذا كان ) سنة واحدة(إىل ) أربعة أشهر (جزاؤه السجن من 
) إىل ثالثـة شـهور   ) شهر واحد (من ضباط الصف واجلنود فجزاؤه السجن املنفرد من 

  ٠.جلدة وتضاعف العقوبة عند تكرارها) ٤٥(جلدة إىل ) ٢٠(والضرب من 
الفرار ولكنه أخفى ما اخـذ مـن األسـلحة     كل من أبرأت احملاكمة ذمته من جرم.١٠٥

إذا كان ) سنة واحدة (إىل ) أربعة أشهر (واألشياء األخرى العسكرية فجزاؤه السجن من 
جلدة ) ٢٥(من األمراء والضباط وإذا كان من ضباط الصف واجلنود فجزاؤه الضرب من 

العقوبة عنـد  وتضاعف هذه ) ثالثة شهور(إىل ) شهر واحد (جلدة والسجن من ) ٤٥(إىل 
  .تكرارها
إذا كـان  ) ستة شهور (إىل ) أربعة شهور (رهن السالح والعتاد جزاؤه السجن من .١٠٦

جلدة مع السـجن    ) ٤٠(جلدة إىل ) ١٥(والضرب من . من األمراء العسكريني والضباط
إذا كان من ضباط الصف واجلنود وإذا ظهر ما يستوجب التخفيف فيكون ) شهراً واحداً (

  .نصف املدة املقررة لألمراء العسكريني والضباط واجلنود وضباط الصف اجلزاء
توزيع حلوم احليوانات املضرة على اجلند مع العلم مبرضها واألمر بتوزيعها لغـرض  .١٠٧

شيء وتوزيع األرزاق والذخرية التالفة وغري الصاحلة واألمر بتوزيعها مـع العلـم بعـدم    



سـنة  (إىل ) ثالثة شـهور ( عسكري مع السجن من صالحيتها فجزاؤه الطرد من السلك ال
تسعة (إىل ) شهرين (والسجن املنفرد من  إذا كان من األمراء العسكريني والضباط) واحدة
إذا ظهر ما يستوجب التخفيف يكـون اجلـزاء    ضباط الصف واجلنودإذا كان من ) أشهر

  .نصف املدة املقررة
لك من التجهيزات العسـكرية جـزاؤه   رهن األمتعة اليت من نوع املالبس وغري ذ.١٠٨

  ).شهر واحد(أيام إىل )١٠(السجن املنفرد من 
شراء أسلحة وعتاد وغريه من األشياء العسكرية وبيعه سراً أو باملزاد العلين أو إخفاء .١٠٩

أمر شرائها أو من خيفيها أو يقبل رهنها حياكم أمام احملاكم املختصة وحيكم عليـه كالبـائع   
  .والراهن
ن يستعمل األموال واألشياء احلكومية اليت حتت عهدته ويف استالمه ملنافعه الذاتيـة  م.١١٠

سـنة  (إىل ) أربعـة أشـهر  (كاملتاجر ا واالنتفاع بأجرا أو غري ذلك جيازى بالسجن من 
  ).واحدة
كل من خيتلس من احملاسبني أو مأموري اإلدارة من النقود واألمـوال احلكوميـة أو   .١١١

تاد واألرزاق أو مما هو عائد للجند من األمانات وغري ذلك مما هو حتت عهدته األسلحة والع
سـنة  (إىل ) ستة أشهر(أو يف استالمه يضمن ما اختلسه مضاعفاً وحيكم عليه بالسجن من 

ويطرد من اخلدمة وجيازى ذا اجلزاء كل من يرتكب هذا اجلرم أو يسهل سـبيله  ) ونصف
  .وغريهم من منسويب اجليشمن األمراء العسكريني والضباط 

ضباط الصف واجلنود الذين يسرقون شيئاً من أشياء الضباط ونقودهم ومـن هـم   .١١٢
خمتلطون م وقاطنون معهم يف حمل واحد أياً كان ذلك احملل فإذا كان مـن املسـتهلكات   

ثالثة (إىل ) شهر ونصف(يكلف بدفع قيمتها املستحقة إن سبق يف عينها التلف ويسجن من 
  ).ورشه

إثبات عدد اجلنود أو عدد احليوانات أكثر من املوجود احلقيقي يف دفتر االستحقاق .١١٣
العائد لذلك وقيد املنصرف بدفتر املنصرف زيادة على املنصرف احلقيقـي وأي تغـيري أو   

السـجن مـن    إذا كان من األمراء العسكريني والضباطتبديل أو تزوير مثل ذلك جزاؤه 
مع التضمني والطرد من اخلدمة العسكرية وإذا كان مـن  ) سنة واحدة(إىل ) ثالثة شهور(



وحتديد قيدهم باخلدمـة مـع   ) أربع شهود (إىل ) شهر(السجن من  ضباط الصف واجلنود
  .التضمني أيضاً

) ثالثة شهور(استعمال موازين أو مكاييل ناقصة مع العلم بنقصها جزاؤه السجن من .١١٤
  ).سنة واحدة(إىل 

املوضـوعة للـدفاتر والسـندات واألوراق    ) والكليشات(ألختام واإلمضاء تقليد ا.١١٥
العسكرية وإقرار ذلك أو إخفاؤه بعد العلم به أو استعمال كل ذلك ألغـراض شخصـية   

  .مع الطرد من السلك العسكري) سنة واحدة(إىل ) ثالثة شهور(جزاؤه السجن من 
لك واقترن فعل السرقة بأعمـال  كل من سرق شيئاً من دور األهايل أو اشترك يف ذ.١١٦

وإذا ثبت لديها إدانة املتـهم  ، إرهابية وغري ذلك حيال أمر احلكم فيها إىل احملكمة الشرعية 
وصدر حكمها عليه جيري تسليمه من قبل اجلهة العسكرية املنتمـي إليهـا إىل السـلطات    

  .احلكومية بعد طي قيده من سجل اجليش من تاريخ تصديق احلكم
اد األموال املسروقة واملرتشي ا وما ميثلها من األموال املختلسة جتري إعادا استرد.١١٧

  .وتسليمها حسبما هو منصوص عليه يف األنظمة احلكومية القائمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل التاسع
  يف الرشوة

  :تطبق العقوبات اخلاصة بالرشوة على الوجه اآليت .١١٨
شي مضاعفة ويؤخذ منه ما يعادل النقود واملنافع الـيت  تسترد الدراهم اليت أخذها املرت.أ   

مع الطرد من ) سنة واحدة(إىل ) ثالثة شهور(تعهد له ا جزاًء  نقدياً مث يعاقب بالسجن من 
اخلدمة العسكرية وإذا كانت املعاملة اليت أجراها توجب إخالل حق فال يكون سجنه حينئذ 

  ).سنتني(أقل من 
املبلغ الذي أعطاه أو تعهد به جزاًء نقدياً إذا ثبت أنه أعطـى   يؤخذ من الراشي مثل.ب   

  .هذه الرشوة لإلخالل باحلق
إذا ثبت وحتقق باحملكمة أنه مل يأخذ ومل يعط دراهم أو أشياء رشوة بل أعطى سنداً يف .ج   

أو جرت مقاولة خمصوصة بناًء على تعاطي الرشوة من غري أخذ سند ولكن ، هذا اخلصوص 
هذه املقاولة حليز الفعل ملوانع ال يقدر الراشي أو املرتشي على دفعها ينظر إىل أمثال مل خترج 

) ب(والفقرة ) أ(هذه املقاوالت نظر الرشوة أخذاً وعطاًء ويعاقب مرتكبوها مبوجب الفقرة 
  .من هذه املواد

إذا اقتضت الضرورة ألحوال اضطرارية فوق العادة ألن يسلك أحد سبيل الرشـوة  .د   
يانة لنفسه وماله أو عرضه مث كاشف احلكومة بأمره ردت عليه دراهم الرشوة وجـوزي  ص

أما إذا مل يسارع الراشي مبكاشفة احلكومة عن الرشوة اليت أعطاهـا  .آخذها جزاء املرتشي
على هذا الوجه االضطراري يف حني زوال سبب االضطرار وما عنده من اخلوف واخلشـية  

  .رأساً فجزاؤه جزاء الراشي متاماً تاملقامابعريضة يرفعها إىل 
كل من كان صاحب مصلحة حمضة وطلب من املأمور الذي ال بد له من مراجعتـه  .هـ   

فيها دراهم ألجل رؤيتها وتسويتها فأخرب بذلك وأثبته بإثباتات صحيحة ودالئل واضـحة  
لـك  فإن دعواه جتري جمراها العادل وتؤخذ من طالب الدراهم نصف ما طلبه ويعطـى ذ 

  .للمطلوب من مكافأة له وجيازى طالب الرشوة جزاء املرتشي
كل من عرضت عليه رشوة بأي وجه وألي غرض كان فأخرب بذلك يف ظرف ثالثـة  .و   

أيام أو أقل قبل أن ينمى اخلرب من جانب آخر سواء كان قبل أخذ الرشوة أو بعـدها وأدى  



ا إذا كانت الدراهم مل تؤخذ بعد فيغرم يقابل عمله هذا باالستحسان أم. الدراهم اليت أخذها
  .الراشي بقدرها جزاًء نقدياً مث جيري عليه جزاء الراشي املعني حسبما مر بيانه

كل من يرشو آخر إغراًء له على اقتراف جناية من اجلنايات جيازى بأشـد جـزاء يف   .ز   
حبسـب درجـة    الرشوة وتسترد أوالً الدراهم من املرتشي عالوة على اجلزاء الذي يلحقه

  .اخليانة ويلحق اجلزاء الراشي والرائش وكل من اشترك يف اجلرم
اجبار الضباط وغريهم من املأمورين على عمل شيء خمالف للنظام عن طريق التهديد .ح   

والوعيد والسعي لذلك فيما له عالقة باملساومة يف املصاحل يعد كالرشوة ويعـد الواسـطة   
  .نهكالرائش وجيازى مبا تقدم بيا

األطباء واجلراحون الذين يؤمرون مبعاينة شخص ويشهدون شهادة خبالف احلقيقـة  .١١٩
بقصد مساعدة ذلك الشخص أو خيفون أمر الداء الذي أظهرته املعاينة فيه جيازون بالسجن 

وإذا تكرر ذلك منهم يتضاعف اجلزاء ويطـردون مـن   ) ستة شهور(إىل ) ثالثة شهور(من 
  .اخلدمة العسكرية

ذا وقع من األطباء واجلراحني ما هو مذكور يف املادة السابقة وكان وقوعه مقابـل  إ.١٢٠
  .رشوة تعترب هذه القضية من قضايا الرشوة ويطبق فيها حكم املادة املختصة من هذا النظام

كافة املخالفات اليت تقع من أطباء اجليش وصيادلته مـن الناحيـة الفنيـة جيـازى     .١٢١
ة الصحية العامة يف اململكة بعـد إجـراء حماكمتـهم يف ديـوان     مرتكبوها مبقتضى األنظم
  .احملاكمات حسب الصول

كل من اختلس أمواالً أو أشياء أمريية نقداً أو عيناً تسترد من املختلس ضعفني وبعد .١٢٢
معاقبته مبوجب هذا النظام تسلم للسلطات احلكومية لتنفيذ احلكم عليه وذلك بعـد طـي   

  .قيده من اخلدمة
كل من غش يف شراء أي نوع كان من األشياء اليت عهد إليه شـراؤها وارتكـب   .١٢٣

الدناءة يف أي حال من األحوال يعترب خمتلساً وحيكم عليه مبا هو منصوص عليـه يف املـادة   
  .السابقة
كل من يدخل خلالً أو فساداً أو تأويالً أو تفسرياً يف مواد نظام املزايدات وكل مـا  .١٢٤

واألموال احلكومية أو يستغل ذلك ملصلحة شخصية يطرد مـن السـلك   يتعلق باإلعاشة 



ويضمن األضرار الالحقـة خبزينـة   ) سنة واحدة(إىل ) ستة شهور(العسكري ويسجن من 
  .الدولة من جراء تلك احلركات

إذا تاجر أحد منتسيب اجليش كبرياً كان أو صغرياً باملواد بإدارا أو اإلشراف عليها .١٢٥
جزئية أو باع األشياء الالزمة للحكومة أو اشتراها سراً كان ذلك أو عالنية  كلية كانت أو

بالذات أو بالواسطة أو من طريق االشتراك أو تعهد بعمل إنشاء أو شارك املتعهدين بـأي  
سـنة  (إىل ) أربعة شـهور  (صورة من الصور يطرد من السلك العسكري بعد السجن من 

  ).واحدة
متعهداً مببايعة ما يلزم اجلنود وأوجب نقصاً أو خلالً من لوازم  كل من كان مأموراً أو.١٢٦

اجلنود وكان سبب ذلك منحصراً فيه فقط وقد قبض دراهم على احلساب من أمثان األشياء 
ثالثة (إىل ) شهر(اليت جرت املقاولة على شرائها يضمن مقاديرها ويغرم مثلها ويسجن من 

  ).شهور
ستة (إىل ) شهر(اإلخالل باملبايعات احلكومية يسجن من  كل من يعاون العاملني على.١٢٧
  ).شهور
األشياء املتعلقة باللوازم العسكرية املربوطة عملها وشرائها باملقاوالت والتعهدات إذا .١٢٨

مل تعطى يف أو قاا وتأخرت لعذر غري مقبول أو أدخل يف أجناسها وكيفياا وكمياا شيء 
نها جزاًء نقدياً قدره ربع مقدار التضمينات الواجبـة علـى   يؤخذ ع، من احليلة والفساد 

  .املتعهدين
تبديل أو فساد التعيينات العسكرية كالذخائر واألرزاق أو التحريض أو اإلغراء على .١٢٩

ثالثة (ذلك أو توزيعها مع العلم بفسادها جزاؤه الطرد من السلك العسكر ي والسجن من 
وبالسجن املنفرد مـن   ن األمراء العسكريني والضباطإذا كان م) سنة واحدة(إىل ) شهور

  .ضباط الصف واجلنودإذا كان من ) مثانية شهور(إىل ) شهرين(
كل جرم ال يوجد له يف اجلزاءات التأديبية أو اإلرهابية مادة خمصوصة أو مماثلة لنوع .١٣٠

تراءا له فرضه اجلرم والعقوبة يتخذ بشأنه قرار اص من قبل ديوان احملاكمات يوضح فيه ماي
من عقوبة خترج عن جوهر النظام ويرفع لوزير الدفاع ويف حالة التصديق عليه يعترب مـادة  

  .ملحقة ذا النظام



  .يسري مفعول هذا النظام من تاريخ تصديقه ونشره.١٣١
  .وزير الدفاع مكلف بتطبيق هذا النظام.١٣٢

  ذيل لنظام العقوبات
ندوبني له أو األمناء على الودائع نقوداً أو أمتعـةً  كل موظف مكلف بأموال اجليش أو امل.١

العائدة للجيش وقد ساعد على اختالس أو إخفاء شيء من األمـوال واألمتعـة العائـدة    
حيكم عليه برد ما ، للجيش أو اخلصوصية اليت يف عهدته أو املعامالت اجلارية جمرى النقود 

ثالثـة  (إىل ) يومـاً ٤٥(لسجن مـن  ويعاقب با، اختلسه ويدفع غرامة معادلة لقيمة ذلك 
  ).أشهر

كل من يكلف بشراء شيء أو بيعه أو صنعة أو استصناعه على حسـاب احلكومـة أو   .٢
اجلهة العسكرية واستحصل بواسطة غشه يف شراء ذلك الشيء أو صنعه على ربح لنفسـه  

ما أخذ  حيكم عليه برد.أو لغريه يعود بالضرر واخلسارة على اجلهة العسكرية أو احلكومية 
  ).ستة شهور(إىل ) يوماً ٤٥(ويعاقب بالسجن من ، 
كل من ينتفع من األشغال احملالة عليه ملالحظتها وإمتام الزمها سواء كان االنتفاع مباشرة .٣

أو بالواسطة وكل من يكلف نفسه من غري أمر شراء أشياء أو صنعها على حساب اجلـيش  
  ).ستة شهور(إىل ) يوماً ٤٥(قب بالسجن من واشترك مع البائع أو مع املكلف بصنعها يعا

إذا أخذ بعض املوظفني عملة أو تسبب يف إعطائها لغريه فيما يتعلق بصـرف أو أربـاح   .٤
  .لغريه اكتساب ذلك يعاقب بالسجن كاملرتشي

كل موظف أعان متعهداً أو شخصاً على عدم الوفاء مبا تعهد بتوريده أو بصنعة للجيش .٥
أداء ما خيصه من الواجبات لصيانة مصلحة اجليش يعاقب بالسجن مـن  أو تغافل واون يف 

  ).ثالثة شهور(إىل ) شهر واحد (
من يستعمل يف خمتلف لوازمات اجليش موازين أو مكاييل أو مقاييس غري رمسية أو غـري  .٦

اتباعـاً  ) ثالثة شـهور (إىل ) يوماً ٤٥(ذلك مما هو بغري دمغة احلكومة يعاقب بالسجن من  
  .من نظام العقوبات) ١٤(ة للماد
من عرض سالحه أو عتاده والتجهيزات العسكرية كاملعدات والسيارات اليت لعهدتـه  .٧

إذا كان من األمـراء  للتلف أو الضرر الناتج عنه عدم االستفادة بغري قيمة التلف مضاعفاً 



صف ضباط الوإذا كان من ، ) ستة أشهر(إىل ) يوما٤٥ً(فيسجن من  العسكريني والضباط
  ).ثالثة شهور(إىل ) يوماً ١٥(فيغرم مضاعفاً ويسجن من واجلنود

كل نوع من الضرر والتلف يلحق باألسلحة والعتاد يف ميادين التـدريب واحلركـات   .٨
، العسكرية وتقوم األدلة املثبتة على صحة ذلك جيري إصالح التلف على حساب اجلـيش  

اً إن ثبت وقوع ذلك عن قصد أو إمهال ويف غري ميادين التدريب يغرم قيمة التلف مضاعف
 إذا كان من األمـراء العسـكريني والضـباط   ) ستة شهور(إىل ) يوماً ٤٥(وبالسجن من 

  .لضباط الصف واجلنود) ثالثة شهور(إىل ) يوماً ١٥(وبالسجن  
كل موظف مكلف بقبض املال وصرفه جلهاته الرمسية ال يسوغ له الصرف خارج دائرته .٩

  .وال االحتفاظ باملال واملعامالت خارج دائرته اليت يعمل فيها
تزوير وتقليد وإحراق ومسح كتابة الدفاتر واملعامالت واملسودات ونزع بعضها عمداً .١٠

يوما ٤٥(أو اخفاء حقيقة ما فإن الفاعل ذلك من األمراء واملوظفني العسكريني السجن من  
  ).شهرين(إىل )  يوما١٥ً(ولضباط الصف واجلنود من) ثالثة شهور(إىل ) ً

كلما يتضمنه نظام اخلدمة يف اجليش ونظام العقوبات العسكري جيري مفعولـه علـى   .١١
  .املأمورين واملوظفني العسكريني وفقا ملا خيص كل بنسبة عمله وصنفه

بناًء على الظروف واألحوال اإلستثنائية اليت تقتضي ا املصلحة العسكرية فإن اجلنود .١٢
اريخ صدور األمر باملوافقة على نص املادتني إذا عادوا مستسـلمني مـن   الفارين من قبل ت

تلقاء أنفسهم حياكموا مبقتضى ما نصت عليه مواد نظام العقوبات السالف الذكر ويؤجـل  
تنفيذ احلكم فيها بالسجن للمرة األوىل فقط وحيرمون من رواتبهم مدة السجن احملكوم ـا  

وقوع الفرار منهم حياكمون وجيازون مبقتضى ما نص وإذا تكرر ، عليهم وتصرف إعاشتهم 
  .عليه نظام العقوبات

اجلنود الفارون بعد صدور األمر بتنفيذ املادتني املذكورتني إذا عادوا مستسلمني مـن  .١٣
تلقاء أنفسهم خالل ثالثة أشهر حياكمون وفقاً ملا ذكر أعاله بتأجيل احلكم بالسجن وعليه 

  .جرى التوقيع
١٠/١١/٧/٦٧     
 


