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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشميـــــة
بمقتضـــــى المــــــادة ( )31مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــــــور
وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعيــان والنـــــــــــــــواب
نصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره
واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة -:
قانون رقم ( )10لسنة 2022
قانون معدل لقانون العقوبا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة  -1يسمى هذا القانون ( قيانون معيدل لقيانون العقوبيا لسينة )2022
ويقرأ ميع القيانون رقيم ( )16لسينة  1960المشيار نلييه فيميا يليي
بالقانون األصلي وما طرأ عليه مين تعيديل قانونيا ً واحيدا ً ويعميل بيه
بعد مرور ثالثين يو ًما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الميادة  -2يعييدل القيانون األصييلي بإلغياء عنييوان الميادة ( 25مكييررة) ونصيها
الواردين فيه واالستعاضة عنهما بما يلي-:
 -5بدائل العقوبا السالبة للحرية-:
المادة ( 25مكررة )-:
 -1للمحكميية فييي الجيينء وبنيياء علييى تقرييير الحاليية االيتماعييية
فيمييييا خييييال حاليييية التكييييرار أن تقضييييي حتييييى ونن اكتسيييي
الحكم الدرية القكعية ببديل أو اكثر من البدائل التالية-:
أ -ال دمة المجتمعيية :هيي الي ام المحكيوم علييه وبموافقتيه
القيييييام بعمييييل عييييير مييييدفوع األييييير ل دميييية المجتمييييع
لميييييدة تحيييييددها المحكمييييية ال تقيييييل عييييين ( )40سييييياعة
وال ت يييد علييى ( )100سيياعة علييى أن يييتم تنفيييذ العمييل
خالل مدة ال ت يد على سنة.
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ب -المراقبة المجتمعية :هي نل ام المحكوم عليه بال ضوع
لبرنييامت تأهيييل تحييدده المحكميية يهييد لتقييويم سييلوح
المحكوم عليه وتحسينه.
ا -المراقبيية ا لكترونييية :هييي وضييع المحكييوم عليييه تح ي
الرقابييييييية ا لكترونيييييييية لميييييييدة ال تقيييييييل عييييييين شيييييييهر
وال ت يد على سنة.
د -حظييييير ارتيييييياد المحكيييييوم علييييييه أمييييياكن محيييييددة ميييييدة
ال تقل عن شهر وال ت يد على سنة.
 -2للمحكمة فيي الجناييا عيير الواقعية عليى األشي اص وفيميا
خال حاال التكرار عند است دام األسباب الم ففية والني ول
بالعقوبية نلييى سيينة أن تسييتبدل العقوبية المقضييي بهييا وبنيياء
علييى تقرييير الحاليية االيتماعييية ببييديل أو أكثيير ميين بييدائل
العقوبا السالبة للحرية المنصوص عليهيا فيي الفقيرة ()1
من هذه المادة.
الميييادة  -3يعيييدل القيييانون األصيييلي بإضيييافة الميييادة ( 25مكيييررة ثانيييياً) نلييييه
بالنص التالي-:
المادة (25مكررة ثانياً)-:
 -1يتولى قاضي تنفيذ العقوبة تنفيذ بدائل العقوبا المحكوم بها.
 -2تتييييولى وسارة العييييدل ا شييييرا علييييى تنفيييييذ بييييدائل العقوبييييا
المحكوم بها.
 -3لقاضييي تنفيييذ العقوبيية اسييتبدال أ ميين البييدائل المحكييوم بهييا
ببييدائل أخييرا ميين المنصييوص عليهييا فييي المييادة ( 25مكييررة)
أو ننقاص أو سيادة ميدة البيديل المحكيوم بيه ضيمن حيدود الميدة
المقررة للبديل ذاته وذلك في الحاال التالية-:
أ -بناء على تقرير الحالة االيتماعية وتقارير المتابعة الدوريية
للمحكوم عليه.
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ب -نذا ليييم ينفيييذ المحكيييوم علييييه بيييدائل العقوبــــيييـا السيييالبة
للحريـــة أو قصر فيي تنفييذها لسيب ال ييد ليه فييه أو أبيدا
عذرا ً مقبوالً لذلك.
 -4فيييي عيييير الحييياال المنصيييوص عليهيييا فيييي الفقيييرة ( )3مييين
هيييذه الميييادة يحييييل قاضيييي تنفييييذ العقوبييية مليييع اليييدعوا نليييى
المحكمة التي أصدر الحكم في الجينء للنظير فيي نلغياء البيديل
والحكم بالعقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا ً للجريمة أو نليى
المحكمة التي أصدر الحكم في الجنايا للنظر في تنفيذ الحكم
المقضييي بييهي وفييي كييل األحييوال تحتس ي المييدة التييي أمضيياها
المحكييوم عليييه فييي تنفيييذ البييديل بواقييع خمي سيياعا عيين كييل
يوم حب .
 -5تحدد وسائل والييا تنفييذ بيدائل العقوبيا السيالبة للحريية بميا
فييي ذلييك وسيييائل المراقبيية ا لكترونييية بمقتضيييى نظييام يصيييدر
لهذه الغاية.
المادة  -4تعدل الفقرة ( )3من المادة ( )32من القانون األصلي بإلغاء عبارة
(خمسييييية دنيييييانير) اليييييواردة فيهيييييا واالستعاضييييية عنهيييييا بعبيييييارة
(خمسين دينارا).
الميييادة  -5يلغيييى نيييص الفقيييرة ( )2مييين الميييادة ( )52مييين القيييانون األصيييلي
ويستعا عنه بالنص التالي-:
 -2نذا كان موضيوع اليدعوا هيو نحيدا الجينء المنصيوص عليهيا
فييييييييييي المييييييييييواد ( )83و( )221و( )227و( )271و()272
و( )281و( )333و( )349و( )350و( )374و()382
و( )408و( )409و( )1/410و(1/412ي )2و()417
و( )418و( )444و( )446و( )447و( )448و()449
و( )450و( )451و( )452و( )453و( )465مييييييييين هيييييييييذا
القانون ما لم تتحقق نحدا حاال التكرار.
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المادة  -6يعدل القانون األصلي على النحو التالي-:
أوالً :بإلغيياء عبييارة (بالسييجن أو الحييب ) الييواردة فييي الفقييرة ()1
من المادة ( 54مكررة) منه.
ثانياً :بإلغاء المادة ( 54مكررة ثانياً) الواردة فيه.
الميييادة  -7يلغيييى نيييص الميييادة ( )72مييين القيييانون األصيييلي ويسيييتعا
بالنص التالي-:

عنيييه

المادة (-:)72
 -1نذا ثبييي للمحكمييية نيييا رة اليييدعوا وقيييوع عيييدة ييييرائم ناتجييية
عن أفعال متعددة-:
أ -الحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل يريمة على حدة.
ب -وللمحكمييية الحكيييم بتنفييييذ العقوبييية األشيييد منهيييا دون سيييواها
أو يميييييع العقوبيييييا المحكيييييوم بهيييييا وتنفييييييذها بالتعاقييييي
عليييى أن ال ي ييييد مجميييوع ميييددها فيييي يمييييع األحيييوال عليييى
( )15سنة في الجنء و( )30سنة في الجنايا .
 -2نذا صيييدر بحيييق المحكيييوم علييييه عيييدة أحكيييام بجناييييا أو يييينء
مكتسبة الدرية القكعية فللمحكمة- :
أ -أن تنفييييذ العقوبييييا المحكييييوم بهييييا يميعهييييا بالتعاقيييي علييييى
أن ال ي يييييد مجمييييوع العقوبييييا فييييي يميييييع األحييييوال علييييى
( )15سنة في الجنء و( )30سنة في الجنايا .
ب -تنفيييذ العقوبيية األشييد دون سييواها نذا اقترن ي يميييع الجييرائم
بإسقاط الحق الش صي.
 - 3يقيييدم طليييي يمييييع العقوبييييا أو تنفيييييذ األشييييد منهييييا بمقتضييييى
الفقييرة ( )2ميين هييذه المييادة نلييى المحكميية التييي أصييدر الحكييم
األشد األخير للفصل فيه مرفقا بالكل ما يثب عدم سيبق يميع
األحكام موضوع الكل أو تنفيذ األشد منها.
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 -4ال يحيول القيرار الصيادر بمقتضيى هيذه الميادة دون تنفييذ يميييع
عقوبيييا الغراميييا والعقوبيييا الفرعيييية والتكميليييية والتيييدابير
االحتراسية مهما تعدد .
المييادة  -8يلغييى نييص المييادة ( )101ميين القييانون األصييلي ويسييتعا
بالنص التالي-:

عنييه

المادة (-:)101
من حكم عليه بإحدا العقوبا الجنائية حكما مبرميا ثيم ارتكي فيي
أثناء مدة عقوبته أو في خالل عشير سينوا بعيد أن قضياها أو بعيد
سقوطها عنه بأحد األسباب القانونية -:
 -1يناييية تسيييتل م عقوبيية األشيييغال المعقتيية أو االعتقيييال المعقييي
يضا نلى ميدة العقوبية التيي تسيتل مها يريمتيه الثانيية مقيدار
نصفها فيي حالية التكيرار األوليى وفيي أ حالية تكيرار بعيد ذليك
يضا نليها مثلها.
 -2ينحيية تسييتل م عقوبيية الحييب يضييا نلييى مييدة العقوبيية التييي
تستل مها يريمته الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار األوليى
وفي أ حالة تكرار بعد ذلك يضا نليها مثلها.
المادة  -9تعدل المادة ( )175من القانون األصلي على النحو التالي-:
أوال :بإلغيياء عبييارة (وبغراميية تعييادل قيميية الضييرر النييايم) الييواردة
في اخرها.
ثانيا :باعتبار ما ورد فيها الفقرة ( )1منهيا ونضيافة الفقيرتين ()2
و( )3نليها بالنصين التاليين-:
 -2أ -كل من اقتر عشا ً فيي تنفييذ كيل أو بعي) االلت اميا
التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو عييره مين
العقود التي ارتبط بها ميع الحكومية أو نحيدا ا دارا
العامييية أو مرافيييق النفيييع العيييام بقصيييد يييير مغييينم ليييه
أو لغيره أو نضرار بأ منها يعاق باألشغال المعقتة.

3595

3596
ب -وال تقل العقوبة المقررة فيي البنيد (أ) مين هيذه الفقيرة
عن خم سينوا نذا كيان الغير مين العقيد الوفياء
بمتكلبا الدفاع واألمين متيى كيان الجياني عالميا ً بهيذا
الغر .
ا -يعاق بأ من العقوبتين المنصوص عليهما فيي هيذه
الفقرة المتعاقيدون والمقياولون مين البياطن واليوكالء
والوسكاء نذا كان الغش رايعا ً نلى فعلهم.
 -3ويحكييييم علييييى الجيييياني نضييييافة للعقوبييييا المقييييررة فييييي
الفقييييرتين ( )1و( )2ميييين هييييذه المييييادة بييييالرد وبغراميييية
مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منهيا
أو ما لحق بجهة ا دارة من ضرر.
المادة  -10تعدل المادة ( )176من القانون األصلي على النحو التالي- :
أوال :بإلغاء مكلعها واالستعاضة عنه بما يلي-:
يعاق ي بييالحب مييدة ال تقييل عيين سيينة وبغراميية ال تقييل عيين
خمسين دينارا:
ثانيا :بإلغاء عبارة (الشرطة العامة) الواردة في الفقيرة ( )2منهيا
واالستعاضة عنها بعبارة (السلكة العامة).
ثالثيييا :بإلغييياء عبيييارة (بيييالحبوب وسيييائر الحاييييا ) اليييواردة فيييي
الفقرة ( )2منها واالستعاضة عنها بعبارة (بالحايا ).
المادة  -11تعدل الفقيرة ( )1مين الميادة ( )177مين القيانون األصيلي بإلغياء
عبارة (الميادة ( ))174اليواردة فيهيا واالستعاضية عنهيا بعبيارة
(المادتين ( )174و(.))175
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المييييادة  -12تعييييدل المييييادة ( )225ميييين القييييانون األصييييلي بإلغيييياء عبييييارة
(بالغرامييية مييين خمسييية دنيييانير نليييى خمسييية وعشيييرين دينيييارا)
الييييييييواردة فييييييييي مكلعهييييييييا واالستعاضيييييييية عنهييييييييا بعبييييييييارة
(بالحب حتى ثالثة أشهر).
المييادة -13يلغييى نييص المييادة ( )240ميين القييانون األصييلي ويسييتعا
بالنص التالي- :
المادة (-:)240

عنييه

 -1يعاقييي باألشيييغال المعقتييية ميييدة ال تقيييل عييين خمييي سييينوا
وبغراميية ميين ألييع دينييار نلييى خمسيية اال دينييار كييل ميين سور
ورقيييية بنكنييييو بقصييييد االحتيييييال أو عيليييير فيهييييا أو تييييداولها
أو رويهييا أو أدخلهييا نلييى المملكيية أو أخريهييا منهييا أو حيياول
ذلك مع علمه بأنها م ورة أو مغيرة.
 -2يعاق بالحب مدة ال تقل عن ستة أشيهر وبغرامية ال تتجياوس
خمسمائة دينار كل من حاس أ ورقة بنكنو م ورة أو مغيلرة
وهو عالم بأمرها.
المييييادة  -14تعييييدل المييييادة ( )260ميييين القييييانون األصييييلي بإلغيييياء عبييييارة
(يحيييييتت بهميييييا) اليييييواردة فيهيييييا واالستعاضييييية عنهيييييا بعبيييييارة
(أو بيانا نظام معلوما رسمي يحتت بها ).
المادة  -15تعدل المادة ( )262من القانون األصلي على النحو التالي-:
أوال :بإضييييافة عبييييارة (أو نظييييام معلومييييا رسييييمي) نلييييى اخيييير
الفقرة ( )1منها.
ثانيا :بإضافة عبارة (أو شك أو نضافة أو تعديل أو محو أ من
بيانا نظام معلوما رسمي) نلى اخر الفقرة ( )3منها.
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المادة  -16تعدل الفقرة ( )2من المادة ( )263مين القيانون األصيلي بإضيافة
عبارة (أو نظام معلوما رسمي) بعد كلمة (سجل) الواردة فيها.
المييييادة  -17تعييييدل المييييادة ( )265ميييين القييييانون األصييييلي بإضييييافة عبييييارة
(أو فيييييي أ بيانيييييا نظيييييام معلوميييييا رسيييييمي) بعيييييد عبيييييارة
(األوراق الرسمية) الواردة فيها.
الميييادة  -18تعييييدل الميييادة (  )278ميييين القييييانون األصيييلي بإلغيييياء مكلعهييييا
واالستعاضة عنه بما يلي-:
يعاق بالحب مدة ال تقل عن أربعية أشيهر وال ت ييد عليى سينتين
وبغرامة ال ت يد على خمسمائة دينار كل من-:
المييييادة  -19تعييييدل المييييادة ( )297ميييين القييييانون األصييييلي بإلغيييياء عبييييارة
(عج يسد أو نقص نفسيي) اليواردة فيهيا واالستعاضية عنهيا
بعبارة (عج يسد أو نعاقة يسدية أو نفسية أو ذهنية) .
المييادة  -20يعييدل مكلييع المييادة ( )302ميين القييانون األصييلي بإلغيياء عبييارة
(وهرب به نلى احدا الجها ) الواردة فيه.
المادة  -21تعدل المادة ( 330مكررة ) من القانون األصلي بإلغاء مكلعها.
الميييادة  -22تعيييدل الميييادة ( )333مييين القيييانون األصيييلي بإضيييافة عبيييارة
(ويكييون الحييد األدنييى للعقوبيية سيينة نذا اسييتعمل الفاعييل سييالحاً)
نلى اخرها.
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المادة  -23يلغيى نيص الميادة ( ) 334مين القيانون األصيلي ويسيتعا
بالنص التالي-:
المادة (:) 334

عنيه

نذا لم ينجم عن األفعال المبينة في المادة ( )333من هيذا القيانون
أ ميير أو تعكيييل عيين العمييل أو نجييم عنهييا ميير أو تعكيييل
ولكيين مدتييه لييم ت ي د علييى العشييرين يومييا عوق ي الفاعييل بييالحب
مدة ال ت يد على سنة أو بغرامة ال ت ييد عليى مائية دينيار أو بكلتيا
هاتين العقوبتيني وال يجوس فيي هيذه الحالية تعقي اليدعوا بيدون
شكوا المتضرر كتابة أو شيفهيا وللشياكي أن يتنياسل عين شيكواه
نليييى أن يكتسييي الحكيييم الدريييية القكعيييية وعندئيييذ تسيييقط دعيييوا
الحق العام.
المييييادة  -24تعييييدل المييييادة ( )335ميييين القييييانون األصييييلي بإلغيييياء عبييييارة
(مدة ال ت يد على عشر سنوا ) الواردة في اخرها.
المادة  -25تعدل المادة ( )339من القانون األصلي على النحو التالي-:
أوال :بإضافة الفقرة ( )1نليها بالنص التالي-:
 -1يعاقييي بيييالحب ميييدة ال تتجييياوس سيييتة أشيييهر وبغرامييية
ال ت ييييد عليييى مائييية دينيييار أو بإحيييدا هييياتين العقيييوبتين
كييل ميين شييرع فييي االنتحييار فييي مكييان عييام بييأن أتييى أيييا
من األفعال التي تيعد نليى الوفياة عيادة وتشيدد العقوبية
نلى ضعفها اذا تم ذلك باتفاق يماعي.
ثانييا :بإعيادة تيرقيم الفقيرتين (أ) و(ب) اليواردتين فيهيا لتصيبحا
الفقرتين ( )2و( )3منها.
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المادة  -26تعدل المادة ( )349من القانون األصلي على النحو التالي-:
أوال :بإلغيياء عبييارة ( ال تتجيياوس السييتة ) الييواردة فييي الفقييرة ()1
منها واالستعاضة عنها بعبارة (ال تقل عن ستة).
ثانيييا :بإلغيياء عبييارة (سييتة أشييهر) الييواردة فييي الفقييرة ( )2منهييا
واالستعاضة عنها بكلمة (سنة).
المييييادة -27تعييييدل المييييادة (  )354ميييين القييييانون األصييييلي بإلغيييياء عبييييارة
(حتيييى أسيييبوع أو بغرامييية ال تتجييياوس ال مسييية دنيييانير) اليييواردة
في اخرها واالستعاضة عنها بعبارة (مدة ال تتجاوس ثالثة أشيهر
وبغرامة ال تتجاوس خمسين ديناراً).
المييادة  -28يعييدل القييانون األصـليييـي بإضييافة المييادة ( 378مكييررة ) نلييييه
بالنص التالي-:
المادة ( )378مكررة-:
 -1يعاق باألشغال المعبدة كل من ارتك فعالً من أفعال القرصنة
اآلتية-:
أ -العنع او االحتجياس او السيل اليذ يرتكي ألعيرا خاصية
ميييييين قبييييييل طيييييياقم او ركيييييياب سييييييفينة او طييييييائرة خاصيييييية
ويكون مويهاً:
 -1ضييد سييفينة او طييائرة اخييرا فييي أعييالي البحييار او ضييد
أش اص أو ممتلكا على متن هذه السفينة أو الكائرة.
 -2ضيد سييفينة أو طييائرة أو أشي اص أو ممتلكييا علييى مييتن
هيييذه السيييفينة أو الكيييائرة فيييي مكيييان يقيييع خيييارا واليييية
أ دولة.
ب -االشييتراح الكييوعي فييي تشييغيل سييفينة أو طييائرة مييع العلييم
بوقائع تضفي على هذه السفينة أو الكائرة صفة القرصنة.
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ا -التحييري) علييى ارتكيياب احييد االفعييال المبينيية فييي البنييدين
(1ي )2من هذه الفقرة او تسهيل ارتكابه عمداً.
 -2وتكيييون العقوبييية االعيييدام نذا نجيييم عييين الفعيييل وفييياة شييي ص
أو اكثر .
 -3وتكون العقوبة االشغال المعقتة مدة ال تقل عن خم سينوا
نذا اعييياد الجييياني مييين تلقييياء نفسيييه السيييفينة او الكيييائرة بعيييد
االستيالء عليها نلى قائيدها الشيرعي او نليى مين ليه الحيق فيي
حياستهييا قانون يا ً ولييم يكيين قييد ترت ي علييى فعلييه ا ضييرار بهييا
او بالممتلكييا التييي علييى متنهييا أو نيييذاء أ ميين األشيي اص
المويودين عليها.
 -4مييع مراعيياة أ عقوبيية أشييد نييص عليهييا فييي أ قييانون اخيير
تكبق العقوبا المنصوص عليها في هذه الميادة عليى مرتكي
ا مييييين الجيييييرائم اليييييواردة فيهيييييا عليييييى سيييييفينة أو طيييييائرة
داخل المملكة.
عنيه

المييادة  -29يلغييى نييص المييادة ( )389ميين القييانون األصييلي ويسييتعا
بالنص التالي-:
المادة (:)389
 -1يعاقييييييي بييييييييالحب مييييييييدة ال تقييييييييل عيييييييين ثالثيييييييية اشييييييييهر
وال ت يد على سنة كل من-:
أ -اسيييتعكى أو طلييي الصيييدقة مييين النيييان متيييذرعا نليييى ذليييك
بعيير يييروح أو عاهيية فيييه أو اصييكنعها أو بييأ وسيييلة
أخرا سواء أكان متجوال أم يالسا في محل عام.
ب -ويد يقود قاصرا دون السادسة عشرة مين عميره للتسيول
ويمع الصدقا أو يشجعه على ذلك.
ا -عيير بقصييد التسييول سييلعا تافهيية أو ألعابييا استعراضييية
أو عير ذلك من األعمال التي ال تصلء بيذاتها ميوردا ييديا
للعيش.
د -اسييتعمل أ وسيييلة أخييرا ميين وسييائل الغييش السييتدرار
عكع الجمهور بقصد التسول.
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هـ -ويد ساعيا ً أو متنقال مين مكيان نليى اخير لجميع الصيدقا
أو التبرعا ال يرية مهما كان نوعها استنادا نلى ادعياء
كاذب.
 -2تصيييادر األمييييوال واألشييييياء واألدوا المضيييبوطة فييييي حييييوسة
ميين ارتك ي أيييا ميين األفعييال المنصييوص عليهييا فييي الفقييرة ()1
مييين هيييذه الميييادة وتيييأمر المحكمييية بتسيييليمها ليييوسارة التنميييية
االيتماعيييية لصيييرفها عليييى الجهيييا والمعسسيييا التيييي تعنيييى
بالمتسولين.
 -3في حالة تكرار أ من األفعال المنصوص عليها في الفقرة ()1
مييين هيييذه الميييادة ال تقيييل العقوبييية عييين سيييتة أشيييهر وال يجيييوس
اسييتعمال األسييباب الم ففيية التقديرييية وتل ي م الضييابكة العدلييية
لدا وسارة التنمية االيتماعية بتضمين تقريرها ما يثب حاال
التكرار للمشتكى عليه.
 -4مييع عييدم ا خييالل بييأ عقوبيية أشييد ورد اليينص عليهييا فييي أ
تشريع اخيري يعاقي كيل مين سي ر الغيير الرتكياب أ فعيل مين
األفعييييييييال المنصييييييييوص عليهييييييييا فييييييييي الفقييييييييرة ( )1ميييييييين
هذه المادة بالحب مدة ال تقل عن سنتين.
 -5لييوسير التنمييية االيتماعييية تكليييع مو ييع أو أكثيير الستقصيياء
الجيييرائم اليييواردة فيييي هيييذه الميييادة والقيييب) عليييى مرتكبيهيييا
ونحالتهم نليى الجهيا القضيائية الم تصية ولهيذه الغايية يكيون
للمو ع المكلع صفة الضابكة العدلية.
عنييه

المييادة  -30يلغييى نييص المييادة ( )390ميين القييانون األصييلي ويسييتعا
بالنص التالي-:
المادة (-:)390
يعاق ي بييالحب مييدة ال ت يييد علييى ثالثيية اشييهر أو بغراميية ال تقييل
عييين مائييية دينيييار وال ت ييييد عليييى ميييائتي دينيييار أو بكلتيييا هييياتين
العقوبتين كل من-:
 -1تصيير فييي محييل عييام تصييرفا منافيييا لييخداب أو يحييدث نخييالال
بالكمأنينة العامة.
 -2ويييد فييي محييل عييام أو مكييان مبيياح للجمهييور وهييو فييي حاليية
السكر وتصر تصرفا مقرونا بالشغ ونسعاا النان.

3603
المييادة  -31يلغييى نييص الفقييرة ( )3ميين المييادة ( )415ميين القييانون األصييلي
ويستعا عنه بالنص التالي-:
 -3كييييل ميييين ابتيييي ش صييييا لكييييي يحملييييه علييييى يليييي منفعيييية
عييير مشييروعة لييه أو لغيييره بادعيياء حييادث مييرور وان لييم
ينك ي فو فعلييه علييى تهديييد أو لييم يكيين ميين ش يأنه النيييل ميين قييدر
هذا الش ص أو من شيرفه أو مين شير أحيد أقاربيه عوقي
بيالحب ميدة سينتين وبغرامية مقيدارها ( )50دينيارا وتكييون
العقوبييية بيييالحب ميييدة ال ت ييييد عليييى سييينة نذا كيييان القصيييد
من ندعاء الحادث مجرد ا ضرار بالغير.
الميييادة  -32يعيييدل القيييانون األصيييلي بإضيييافة الميييادة ( 415مكيييررة) نلييييه
بالنص التالي-:
المادة (  415مكررة)-:
 -1مييع عييدم ا خييالل بييأ عقوبيية أشييد ورد اليينص عليهييا فييي
أ تشريع اخر-:
أ -يعاق بالحب مدة ال تقيل عين سينتين كيل مين قيام بنفسيه
أو بواسيييييكة عييييييره باسيييييتعرا القيييييوة أميييييام شييييي ص
أو التلويء له بالعنع أو بتهديده باست دام القوة أو العنيع
معييه أو مييع سويييه أو أصييوله أو فروعييه أو أقاربييه حتييى
الدرية الثالثة أو التهديد بياالفتراء علييه أو عليى أ أحيد
ميينهم بمييا يشييينه أو بييالتعر لحرميية حياتييه أو حييياة أ
مييينهم ال اصييية وذليييك لتروييييع المجنيييي علييييه أو ت ويفيييه
بإلحاق األذا به بيدنيا أو معنوييا أو هتيك عرضيه أو سيل
مالييه أو تحصيييل منفعيية منييه أو التييأثير فييي نرادتييه لفيير
السكوة عليه أو رعامه على القيام بعميل أو لحمليه عليى
االمتنيياع عيين عمييل أو لتعكيييل تنفيييذ القييوانين أو األنظميية
أو مقاوميييييية تنفيييييييذ األحكييييييام أو ا يييييييراءا القضييييييائية
أو القانونية وايبية التنفييذ متيى كيان مين شيأن ذليك الفعيل
أو التهديد نلقياء الرعي فيي نفي المجنيي علييه أو تكيدير
أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعيري) حياتيه أو سيالمته
لل كر أو نلحاق الضيرر بشييء مين ممتلكاتيه أو مصيالحه
أو المسييييان بحريتييييه الش صييييية أو شييييرفه أو اعتبيييياره
أو بسالمة نرادته.
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ب -وتكيييون العقوبييية الحيييب ثيييالث سييينوا اذا وقيييع الفعيييل
أو التهديد من ش صين فاكثر أو وقيع باصيكحاب حييوان
يثييير الييذعر أو بحمييل سييالح أو اليية حييادة أو عصييا أو أ
يسييم صييل أو أداة كهربائييية أو مييادة حارقيية أو كاوييية
أو عاسية أو م درة أو منومة أو أية مادة أخرا ضارة.
 -2يضيياعع كييل ميين الحييدين األدنييى واألعلييى للعقوبيية المقييررة
أل ينحة أخرا تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص
عليها في الفقرة ( )1من هذه المادة.
 -3تكون العقوبة األشغال المعقتة مدة ال تقل عن عشر سنوا
أل يناية أخرا تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص
عليها في الفقرة ( )1من هذه المادة.
 -4تكيييون العقوبييية ا عيييدام اذا نييتت عييين األفعيييال اليييواردة فيييي
الفقرة ( )1من هذه الميادة قكيع أو استاصيال عضيو أو بتير
أحييد االطييرا أو تعكيلهيييا أو تعكيييل نحيييدا الحييوان عييين
العمل أو احداث تشويه يسيم أو أية عاهية أخيرا دائمية أو
لها مظهر العاهة الدائمة أو مو ننسان.
 -5يعاق المحر والمتدخل بعقوبة الفاعل.
 -6ال يجيييوس اسيييتعمال األسيييباب الم ففييية التقديريييية فيييي حيييال
التكرار أو وقوع الفعل على مستثمر.
المادة  -33تعدل المادة ( )418من القانون األصلي على النحو التالي-:
أوالً :باعتبار ما ورد فيها الفقرة ( )1منها.
ثانياً :بإضافة الفقرة ( )2نليها بالنص التالي-:
 -2كييل ميين اسييتغل ضييعع شي ص أو هييواه وأقرضييه نقييودا
أو باعه أشياء بأ طريقة كان ي بشكل ي ييد عليى الحيد
األقصييى المقييرر للفوائييد الممكيين االتفيياق عليهييا قانونييا
يعاق ي بييالحب ميين شييهر نلييى ثييالث سيينوا وبغراميية
ال تقييل عيين ( )200دينييار وال ت يييد علييى ( )500دينييار
وفييي حييال عيياد المحكييوم عليييه وارتكي الجييرم ذاتييه فييي
خم السنوا التالية للحكم يعاق بالحب مدة ال تقيل
عن سنة وال ت يد على ثالث سنـــيـوا وبغرامية ال تقيل
عييييييين ( )500دينـــــــــيييييييـار وال ت يـــــــــيييييييـد عليييييييى
(  )1000دينار.
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المييادة  -34تعييدل المييادة (  )421ميين القييانون األصييلي بإضييافة الفقييرة ()8
نليها بالنص التالي-:
 -8ال تسييير أحكيييام هيييذه الميييادة عليييى الشييييكا الصيييادرة بعيييد
ثالث سنوا من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
المادة  -35تعدل المادة ( )427من القانون األصلي بإضافة الفقرة ( )3نليها
بالنص التالي-:
 -3باسييتثناء مييا ورد اليينص عليييه فييي المييادة ( )421ميين هييذا
القييانوني يجييوس وقييع تنفيييذ العقوبيية فييي الجيينء المنصييوص
عليهيييا فيييي الفصيييلين (الثييياني) و (الثالييي ) مييين هيييذا البييياب
ولييو ساد مييدة الحييب علييى سيينةي نذا تنيياسل المشييتكي عيين
شييكواه بعييد صييدور الحطييم القكعييي وعلييى أن تتييوافر يميييع
األحكييييام األخييييرا الييييواردة فييييي المييييادة ( 54مكييييررة) ميييين
هذا القانون.
المادة  -36يعدل القانون األصلي بإلغاء المادة ( 427مكررة) منه.
المييييادة  -37تعييييدل المييييادة ( )443ميييين القييييانون األصييييلي بإضييييافة عبييييارة
( وتضمينه قيمة الضرر الناتت عن فعله) نلى اخرها.
المادة  -38تعدل المادة ( )473من القانون األصلي على النحو التالي-:
أوال :بإلغييياء عبيييارة (أسيييبوع أو بالغرامييية حتيييى خمسييية دنيييانير
أو بكلتا العقوبتين من امتنيع عين تنفييذ أ قيرار تصيدره أيية
محكميية نظامييية) الييواردة فييي الفقييرة ( )1منهييا واالستعاضيية
عنها بعبارة (ثالثة اشهر وبغرامة خمسين دينارا ً مين امتنيع
عن تنفيذ أ قرار تصدره أ يهة قضائية).
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ثانيا :بإلغاء عبارة (خمسية دنيانير) اليواردة فيي الفقيرة ( )2منهيا
واالستعاضة عنها بعبارة (خمسين دينارا).

نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني

أمين حسني عبداهلل الصفدي

نائب رئيس الوزراء ووزير اإلدارة احمللية
ووزير الشؤون السياسية والربملانية /املكلف

توفيق حممود حسني كريشان

حممد مجيل موسى النجار

ناصر سلطان محزة الشريدة
وزير
النقل

املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه
وزير
العدل

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات
وزير
املالية

الدكتور حممد حممود حسني العسعس
وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

وزير
األشغال العامة واإلسكان

وزير
دولة لشؤون اإلعالم

فيصل يوسف عوض الشبول
وزير
البيئة

الدكتور معاوية خالد حممد الردايده
وزير
العمل

نايف زكريا نايف استيتية

وزير الرتبية والتعليم
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب

الدكتور وجيه موسى عويس عويس

وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

وزير
السياحة واآلثار

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
وزير
الطاقة والثروة املعدنية

الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

مازن عبداهلل هالل الفراية

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
وزير
املياه والري

وزير
التخطيط والتعاون الدولي

وزير
الداخلية

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

وزير
التنمية االجتماعية

أمين رياض سعيد املفلح
وزير
االقتصاد الرقمي والريادة

امحد قاسم ذيب اهلناندة
وزير
الصناعة والتجارة والتموين

يوسف حممود علي الشمالي

نايف محيدي حممد الفايز
وزير
الزراعة

املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات
وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
وزير
الشباب

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
وزير
الصحة

الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

وزير
دولة للشؤون القانونية

وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

وزير
الثقافة

هيفاء يوسف فضل حجار النجار
وزير
االستثمار

املهندس خريي ياسر عبداملنعم عمرو

