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المعدل
المادة (:)1

المادة (:)1

عوفق .

المادة (:)2
ت ــي ملم ـ داو ـ ا) صغ ـ و

يسمــــذا اـــــو و(قانــــذعـ دلانــــذعـ ذــــذ
(قانذـــــذعـ و اوعا و( ا ذـــــذ (ســـــ )2018
ويق ـ م ــق و(قــانعـ عل ـ د( )10س ـ 1965
و(مشاع إ(يه فيما يلي با(قـانعـ وصلـلي و ـا
ط م عليه ن ت يل لانعنا ووح و وي مل بـه
ن تاعيخ نش ه في و(ج ي ا و( سمي .
المادة (:)2
المادة (:)2
اـــو و(قــانعـ ت ــ و(مــااا د )2ــن و(قــانعـ وصلــلي ب ( ــا عوفق .
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المعدل
ويـــ او ـــ ا وو ســـل
عسمي .

حمع يـــ وو

سســـ

وت ي عباعا د و(عزي و(ج ي ) و(عزي و(ـي
ولبحت و( و ا تب بعزوعته .

عباعا دمي او ا مو سل حمع ي مو سسـ
عســـمي ) و(ـــعوعاا فـــي ت يـــة ملمـــ داو ـــ ا)
و(ـــعوعا فيهـــا وواس ااـــ ع هـــا ب بـــاعا دمي
وزوعا مو او ا مو ايئ مو جلس مو سـل مو
سس عسمي عا مو سس عا ).

المادة (:)3
المادة (: )3
و(فق ا دم) ن و(مـااا د )6ـن و(قـانعـ و(م لق  :عوفق .
ت
المادة (: )6
وصلـــلي باع بـــاع ـــا وعا فيهـــا و(ب ـــ د)1
م  ( -يس و(عزعو وـ يفع ميـا ـن نعوبـه ها وإاـاف و(ب ـعا د )2ود )3ود )4ود)5
وو وي وزي وي لالحي ـن لـالحياته إ(يها با( صعص و( ا(ي -:
و(م صعص عليها فـي وي لـانعـ وو نمـا
باســـــ ا ا و(صـــــالحيا و(مم عحـــــ (ـــــه
بمق ضا وحما و( س عع.
( -2مجلـــس و(ــــعزعو ال فــــي حــــاا الــــ  -2عوفق .
و بـــ عاال مـ ي هـــ بـــب ت و(صـــالحيا
و(مخع(ـــــ (لـــــعزعو بمعنـــــ و(قـــــعونين
ووصنممـ إ(ــا وص ــا و( ــا ين (لــعزوعو
مو عؤسا و(هيئا مو و(م سسا و( سمي
و( ا ــ مو و(م سســا و( ا ــ و (ــ ب ــا
علا ت سي و(عزي و(مخ ص.

ب -يمـــــــاعر نا ـــــــ ع ـــــــيس و(ـــــــعزعو
لالحيا ع يس و(ـعزعو و(م صـعص
عليهــا فــي و(قــعونين ووانمم ـ و(م مــع
بهــا فــي حا( ـ غيابــه عــن و(مملم ـ وو و
مــاـ (ــ يس و(ــعزعو وما ـ ــن نا ــ
ووحـــ فيمـــاعر لـــالحياته تلـــ نا بـــه ( -3لــعزي و ــن فــي عتب ــه مـ يفــع
و(ـي يسميه (هـه و( اي .
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ميــا  -3عوفق .
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المادة كما وردت في القانون األصلي

المادة كما وردت في مشروع القانون
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المعدل
ن و(صالحيا و(مخع(ـ إ(يـه بمق ضـا
و(قعونين ووصنممـ إ(ـا وص ـين و( ـا مو
إ(ــا مي ــن مبــاع ــعئفي و( ـ و ا فــي
و(م مز مو و(محافما مو وص(عي .
( -4أل ين و( ا و ـن فـي عتب ـه مـ يفـع
ملمـــ
 -4عوفقـــ ب ـــ مـــ
ميــــا ــــن و(صــــالحيا و(مخع(ــــ إ(يــــه د وصو(عي ) وواس اا ع ها
بمق ضا و(قعونين ووصنمم إ(ا مي ـن بملم د وص(عي ).
مبـــاع ـــعئفي و(ـــ و ا فـــي و(م مـــز مو
و(محافمـــــا مو وصو(عيـــــ ال وا يمـــــعـ
و( فـعيت نافــو إا ب ـ تصـ يو و(ـعزي
عليه.
 -5يجـــ مـ يمـــعـ و( فـــعيت و(م صـــعص  -5عوفق .
عليـــه فـــي اــــه و(فقـــ ا يـــا و حـــ او
وي مــــل بــــه ب ــــ نشــــ ه فــــي و(ج يــــ ا
و( سمي .
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