
 

 قـــــرار اللجنــــــــة المادة كما وردت في مشروع القانون 
  -( :1المادة )

ذـنمممممـ ذاوم  مممم ذوسممم  ذ ذن مم)قمممممــ ذ(ذويعهممم ذبممم ذبعممم 2022يسمممهـذاممممـاذاونم)قممممــ
ـمً)ذمنذت)ريخذقشرهذفيذاوجري ةذاورسهي .ذمرور ذتسعينذي

ذ

  -( :2المادة )
خلهمم ذينصمم ذبذوردتذفمميذاورشممريع)تذاو )فممـة ممممذمراةمم)ةذأكذأـخمم) ذ ) مم ذذ-أ
ذك ذمنذومذيرمذاوث)م  ذةشرةذمنذةهره.ذ(او   ن

ـيثهمممم)ذوردذاومممم فذةليهمممم)ذفمممميذاممممـاذ(ذاوهخرصمممم اوجهمممم)تذةبمممم)رةذنتع مممميذذ-ب
ذ أوذمخل مم ذقرنمم يمذذكمم ذةهمم ذة)ممم ذأوذأاليمم ذأوذ ) مم ذمع يمم ذب)و  مم اونمم)قــ

ذ.  م)تذو ذوفن)ذولرشريع)تذاو )فـة
ذ

ذ

   ة ـــــــــــــاالستثنائيلــــــــدورة ا
 ــرعشـــــ تاسعجمللس النــــواب ال

 ـروعــــــمش
 2022قانون رقم )  ( لسنة 

 قانون حقوق الطفل
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  (:3المادة )
ـامذاوه قيمم ذأوذممم)ذيه)تلهمم)ذأوذتنريممرذاولج مم ذاو بيمم ذاوهشممخل ذتعربممرذ ـدذاوـمم  يمم

وفممأذأـخمم) ذقامم) ذاولجمم)ـذاو بيمم ذقي مم ذةلممـذتمم)ريخذممميتدذاو  مم ذممم)ذومممذيثبمم ذ
ذتزويرا).

ذ

  (:4المادة )
ذ ذذ.ول   ذاوحأذفيذاورهرمذبجهيمذاوحنـ ذاوهنررةذفيذاـاذاون)قــ

  (:5المادة )
ـزذاوهس)سذبحأذاو   ذفيذذ-أ ـام.الذيج ذاوحي)ةذبأكذـ)مذمنذاوـ

ول  ممم ذاوحمممأذب)ورة)يممم ذوتهي ممم ذاوامممروهذاوتزمممم ذور شممم ر ذت شممم  ذسمممليه ذذ-ب
ذ.)قي ذواونيمذاو ي ي ذواالةره)ةي تحرر ذاوحريم ذواوكرام ذواإلقس

ذ

  (:6المادة )
ويسممج ذاممـاذاالسممذة مم ذاوهميتدذفمميذسممجتتذول  م ذاوحممأذفميذاسمممذيهيمزهذذ-أ

ـاوي  ذوفن)ذوذاوه ـامذاوه قي ن)قــ ذ.اوـ
ـيم)ذةلمـذتحنيمرذأوذمه)قم ذوكرامرم ذأوذذ-ب ذاسمذاو  م ذم   ـزذأـذيخــ الذيج

ذ
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اونيمذاالةره)ةي ذأوذفي ذمسم)سذب)و ام) ذاوعم) ذأوذممنذذأوذم )في)ذولعن)ئ ذاو ي ي 
ذشأق ذاوح) ذاوضررذب .

ـاو ي ذوأـذيرهرم ي سب فيذأـ اوحأ ول   ذ-ج ذب قسمذتبم)تإذفميقرة)يرهه)ذوذذو
ـامذاوشخصي ذ.ذيهه)إو ذوفن)ذورشريع)تذاالـ

  (:7المادة )
ذذ-:ول   ذاوحأذفيممذمراة)ةذاورشريع)تذاو )فـةذ

ـا ذبممم)ونـمذأوذ -ذأ اوكر)بممم ذأوذاو ب)ةممم ذأوذاو مممنذأوذبمممأكذاورعبيمممرذةمممنذسرائممم ذسممم
ـوـذسرا ذاو  مممم ذاالةربمممم)رذ وفنممممً)ذوسمممم  ذودرةمممم ذوسمممميل ذأ ممممراذيخر)رامممم)ذوتمممم

ذقضج .
ذ.منذشأقه)ذاوهس)سذب فيذأكذإةرا اتذ ض)ئي ذأوذإداري ذذاالسره)عذو ذ-ب
ذ.ـم)تطلبذاوهعلذ-ج
ذ
ذ
ذ

ذ
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  (:8المادة )
ول  ممم ذاوحمممأذفممميذاـرمممرا ذـي)تممم ذاوخ) ممم ذويحامممرذتعريضممم ذوكذتممم   ذذ-أ

ـقيذفيذـي)تم ذأوذأسمرت ذأوذم زوم ذأوذمراسمتت ذكهم)ذ تعس يذأوذإةرا ذغيرذ )ق
وواةبمم)تذواو يمم ذأوذمممنذيحاممرذاوهسمم)سذبشممرف ذأوذسممهعر ذممممذمراةمم)ةذـنممـ ذ

ـ ذمن)مهه)ذوفن)ذولرشريع)تذذاتذاوعت  . ذين
ـوىـذاوجهمم)تذاوهخرصمم ذوفنمم)ذورشمريع)ته)ذاتخمم)ذذك)فمم ذاإلةممرا اتذاورمميذ -ذب ترم

ذاورعمممرةذوحيممم)ةذاو  ممم ذاوخ) ممم ذووهممم)ذفممميذسمممبي ذذوممم ذـجمممزذاوذ تحمممـمذدـو
ـرذ ـراتذأوذاوكرمبذأوذاورسمجيتتذأوذاوصم اين)هذأوذمص)درةذأوذاتمتهذاوه شم

ذاوفت ذأوذاوهراستتذأوذغيرا)ذمنذاوـس)ئ .ذأو
ذ

ذ

ذذ(:9المادة )
ـا مممم ذممممممذواو يمممم ذوفنمممم)ذ ول  مممم ذاوحممممأذفمممميذاوحضمممم)ق ذواورتمممم)ة ذواو  نمممم ذواور

ذولرشريع)تذذاتذاوعت  .
ذ

ذ
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ذذ(:11المادة )
ذول   ذاوحأذفيذاوحصـمذةلـذاوخ م)تذاوصحي ذاوووي ذاوهج)قي .ذ-أ ذ

اوه ر مذممنذأكذتمأمينذ محيذذتن  ذاوخ م)تذاوصحي ذمج)ق)ذول   ذغيرذذ-ب
ذفيذاوح)التذاو )رئ ذواوريذته دذـي)ت .

تعهممم ذوزارةذاوصمممح ذةلمممـذوتممممذاوسي)سممم)تذواوبمممرام ذاوشممم)مل ذورحسمممينذذ-ج
ـاردذك)فيمممم ذوخمممم م)تذاورة)يمممم ذ اوح)ومممم ذاوصممممحي ذول  مممم ذوت  ممممـا)ذوتخصممممفذممممم

ذاوصحي ذوتط )م.
ترخممـذوزارةذاوصممح ذاالةممرا اتذاوتزممم ذور بيممأذأـخمم) ذاو نممرةذنأ(ذمممنذاممـهذذ-د

ريخذق مم)ذذر بينهمم)ذ ممتمذممم ةذالذترجمم)وزذسمم رينذمممنذتمم)قبمم أذتاوهمم)دة ذةلممـذأـذ
ذوذ ـات.00نذرج)وزتالذذبه ةذت  يـا)تسركه ذأـخ) ذاـاذاون)قــ ذ(ذس 

ـاةبم)تذذ-ام ذاوهرعلن ذقر  يمـذاوههم) ذواو اوهررتبم ذةلمـذوزارةذت امذةهيمذاوشؤـو
ذ اوصح ذوفن)ذوـخ) ذامـهذاوهم)دةذومراـم ذاور  يمـذواو  م)تذواوةهم)رذاوهسمره ف

ذبهنرضـذقا) ذيص رذوهـهذاوغ)ي ذ.
 

ذ
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ذذ(:11المادة )
ذاوتزممم ةهيمممذاورمم اقيرذذاوجهمم)تذاوهخرصمم وزارةذاوصممح ذب)ور سمميأذممممذترخممـذ

ـاذ حيذبه)ذفيذذو ذم)ذيليوضه)ـذتهرمذاو   ذبأةل ذ-:ـذمسر
ـ )ئي ذواإلرش)دذواالةت ذاوصحي.ذ-أ ـيرذاورة)ي ذاوصحي ذاو ذت 

ـم)تذاوس)سي ذاوهرعلن ذبصحر ذوتغـيرم ذ-ب بهم)ذذتزوي ذاو   ذوواو ي ذب)وهعل
ذ.فيه)ذمزاي)ذاورت)ة ذاو بيعي ذ

ـ )ي ذمنذاومراةذاوهع ي ذواوخ رةذواوهزم  .ذ-ج ذاو
ذـأذاو   ذفيذقي  ذسليه ذو حي ذوقاي  ذوسم  .ذ-د

ـاقممبذاوصممحي ذت ممـذذ-اممم ـةيمم ذواإلرشمم)دذب)وج يرذقممرام ذوسي)سمم)تذفمميذمجمم)مذاور
ذاوهرعلن ذب)و   ذواوبي  ذاوهحي  ذب .

ذ. ريبذاوع)ملينذفيذ  )عذ ح ذاو   وتمذقرام ذ )  ذقرذ-و
ذم مذاوهه)رس)تذاوض)رةذبصح ذاو   .ذ-ز
ايج)دذمراكزذمرخصص ذوعتجذاو   ذوتأايلم ذفميذـم)التذاإلدمم)ـذةلمـذذ-ح

ذ
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ـادذاو ي)رةذ ـفرة.اوهخ راتذأوذاوهؤتراتذاوعنلي ذاوذاوه ذووفن)ذوإلمخ)قي)تذاوهر
ذذ(:12المادة )

ـاذمعيشمميذمتئمممذوفمميذاوول  مم ذذ-أ ـوـاوحممأذفمميذمسممر ذحه)يمم ذمممنذاو نممرذوترمم
اوجهمم)تذاوهخرصمم ذوتمممذاوسي)سمم)تذذوزارةذاور هيمم ذاالةره)ةيمم ذب)ور سمميأذمممم

واوبمممممرام ذاوتزمممممم ذورمممممأمينذـمممممأذةهيممممممذاوط ممممم)مذفممممميذاورة)يممممم ذاالةره)ةيممممم ذ
تهخينذاوسرةذمنذأدا ذدورام)ذاوس)سميذفميذتر يم ذاو  م ذوتعليهم ذ ذوذاوس)سي 

ـة ذاوك)م . ـهذاو بيعيذةلـذاو ذوإـ)طر ذب)ورة)ي ذاوتزم ذمنذأة ذته)ـذقه
اوذممممردوداتذم)ويممم ذذ اتمممبذتن)ة يممموذرذأكذيسمممرحأذاو  ممم ذـصصممم ذممممنذذ-ب

ذوفن)ذولرشريع)تذاو )فـة.و ذتسرحأذ

ذ

ذذ(:13المادة )
ول   ذاوهحرو ذبصم  ذمؤ رم ذأوذدائهم ذممنذقي رم ذاوع)ئليم ذاو بيعيم ذاوحمأذفميذ

وترخممممـذوزارةذاور هيمممم ذاالةره)ةيمممم ذو )ور سمممميأذممممممذاوجهمممم)تذذاورة)يمممم ذاوب يلمممم  
اوهخرص ذاور اقيرذاوتزم ذوـو ذوفأذاورشريع)تذذاتذاوعت م ذةلمـذاـذتراةمـذ

ذ
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ذاوهصلح ذاو ضلـذول   .
ذذ(:14المادة )

ذذ.وفن)ذولرشريع)تذاو )فـةول   ذاوحأذفيذاورهرمذبخ م)تذدورذاوحض)ق ذ
ذذ(:15المادة )

ذاورعلممميمذاالس)سممميذاوزاميممم)ذومج)قيممم)ذول  ممم ذاوحمممأذفممميذاورعلممميمذ-أ وفنممم)ذذويخمممــ
ـر ذ.ذوـخ) ذاو سر

ـك ذقرة)ير ذبإوح)  ذب)ورعليمذاإلوزامي.ذذ-ب ذيلرز ذواو اذاو   ذأوذاوشخفذاوه
ـفيرذذ-ج تعهمم ذوزارةذاورر يمم ذواورعلمميمذب)ور سمميأذممممذاوجهمم)تذاوهخرصمم ذةلممـذتمم

ينذاو  مم ذممممنذاوهرافممأذواورسممهيتتذاوه )سممب ذفمميذاوهؤسسممم)تذاورعليهيمم ذوتهخمم
ذاالوكرروقي .ـس)ئ ذاواسرخ امه)ذبه)ذفيه)ذ

ذ

ذذ(:16المادة )
ـ ذوزارةذاورر ي ذواورعلميمذب)ور سميأذمممذاوجهم)تذاوهخرصم ذب)تخم)ذذاالةمرا اتذ تن

ذ-اوريذتك  ذم)ذيلي:
 م مذتسربذاو   ذأواقن )ة ذةنذاورعليم.-أ

ـفيرذاوع دذاوك)فيذمنذاوهعلهينذواوهرش ينذفيذذ-ب ـةي ذاورعليمذوت ته)ـذق

ذ
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ـيرذأدائهمذورفمذك ) تهمذوت هي ذ  راتهم. ذاوهؤسس)تذاورعليهي ذوت 

ـفذ-ج ـراتمم رذيتمم ـةيمم ذاوهرعلنمم ذق هممـذاو  مم ذوت  اوجسمم ي ذواو  سممي ذذقممرام ذاور
ـفيرذاورر يمممم ذاوصممممحي ذومممم ذفمممميذك)فمممم ذوتممممه)ـذو ممممحر ذاوج سممممي ذ تثني مممم ذوتمممم

ـافأذممذس  ذوادراك . ذاوهراـ ذاورعليهي ذبه)ذير

ـادذاوهخمم رةذواوهممؤتراتذاوعنليمم ذواوه شمم )تذذ-د و )يمم ذاو  مم ذمممنذتعمم)طيذاوهمم
ـةيذـمـمذاثتم)رذاوهررتبم ذةلمـذتعم)طيذ به)ذفيذذو ذاوربغذواوكحـمذوقشرذاو

 او   ذأوذاوهحي ينذب ذوكذم ه)ذ.

ذذ(:17المادة )
ذ-يليذ:تلرز ذاوهؤسس)تذاورعليهي ذبه)ذذ-أ

ـكمم ذقرة)يرمم ذمممنذاوهشمم)رك ذفمميذذتهخممينذاو  مم  -0 وواو يمم ذأوذاوشممخفذاوه
 اونراراتذاوهرعلن ذب)و ا) ذاوه رسيذو ـتع ذاو راسي.

ارذك)ف ذأشمخ)مذاوع مفذفميذاوه رسم ذبهم)ذ -2 اوح )ظذةلـذكرام ذاو   ذـو

ذ
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 فيه)ذاوعن)بذاوجس كذأوذاوههينذواور هر.

اإلبمت ذةمنذـم)التذاوعنم)بذاوجسم كذتح دذوزارةذاورر ي ذواورعليمذسوي)تذذ-بذ
فيذاوهؤسس)تذاورعليهي ذوتريحهم)ذول  م ذوواو يم ذأوذواور هرذذأوذاوههين

ـقيمممممم ذ ـكممممم ذقرة)يرمممممم ذوترخمممممـذاإلةممممممرا اتذاورأديبيممممم ذواون)ق اوشمممممخفذاوه
ذاوه )سب ذبشأقه).

ذذ(:18المادة )
ـادكذاورمميذيهمم)رسذمممنذ توهمم)ذذ-أ ول  مم ذاوحممأذفمميذاوهشمم)رك ذب)ورجهعمم)تذواو مم

ذ قشمم)ط)ت ذاالةره)ةيمم ذواوثن)فيمم ذواوررفيهيمم ذومزاوومم ذاووعمم)بذواوري)تمم ذواو  ممــ
ذبه)ذير )سبذوس  ذودرة ذقضج ذوفن)ذولرشريع)تذاو )فـة.

وغ)يممممممم)تذاو نمممممممرةذنأ(ذممممممممنذامممممممـهذاوهممممممم)دةذ ذتك ممممممم ذاوجهممممممم)تذاوهخرصممممممم ذذ-ب
ذ-ول   ذم)ذيلي:

ـفيرذـ ائأذوأم)كنذسم  ذومج)قي ذ -0  .وفأذاالمخ)قي)تذاوهر)ـ ت
ن)فيمم ذواو  يمم ذواوعلهيمم ذمشمم)رك ذاو  مم ذفمميذتح يمم ذاوبممرام ذاوررفيهيمم ذواوث -2

ذ
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 .وت  يـا)
ذالتذاوررفيهيم ذواوثن)فيم ت ريبذاوعم)ملينذفميذاوهجم)وذذأسسذا ري)روتمذ -3

ذ.وألط )مذواو  ي ذواوعلهي 
ذذ(:19المادة )

ول  ممم ذاوحمممأذفممميذاور نممم ذواوعممميةذفممميذقي ممم ذمروريممم ذسم ممم ذووهمممـهذاوغ)يممم ذترخمممـذ
اوهخرص ذاالةرا اتذاوتزم ذوضه)ـذاوستم ذاوهروريم ذةلمـذاو مر ذاوجه)تذ

ذوفيذاوهركب)ت.

ذ

ذذ(:21المادة )
ول  مم ذاوحممأذفمميذـه)يرمم ذمممنذك)فمم ذأشممخ)مذاوع ممفذأوذإسمم) ةذاوهع)ملمم ذأوذذ-أ

االاهممممم)مذأوذاالسمممممرغتمذأوذاالةرممممم ا ذةلمممممـذسمممممتمر ذاوب قيممممم ذأوذاو  سمممممي ذأوذ
ـكذةلمممـذاونسممم)وةذوممممنذشمممأق ذاوج سمممي ذأوذاـرجممم)زهذأوذاونيممم) ذبمممأكذةهممم ذ ي  ممم

ذاو  ممم ذاوعممم)ط يذأوذاو  سممميذوترخمممـذاوجهممم)تذاوهخرصممم ذ ـاـز اورمممأتيرذةلمممـذتممم
ـ )ئي ذاوتزم ذوـو . ذاإلةرا اتذاو

ذ
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ـرذاو   ذاةر ا ذةلـذ حر ذوستمر ذاوب قي .ذ-ب ذيع ذاور  ينذبحض
ـاومم ينذاوذذ-ج ةلممـذاوممرغمذمهمم)ذوردذفمميذأكذتشممريمذس ممرذ ذالذتشممخى ذ مم  ذاو

ـاردةذاوشممخفذاوه ـكمم ذقرة)يمم ذاو  مم ذةممـراذالرتكمم)بذأكذفعمم ذمممنذاوفعمم)مذاومم
ذفيذاـهذاوه)دة.

ذذ(:21المادة )
ذ-:يليذيحارذم)-أ

ذتعريضذاو   ذولع فذوإس) ةذاوهع)مل ذواالسرغتم. -0
تعمممممممريضذاو  ممممممم ذوكذممممممممنذأشمممممممخ)مذاالتجممممممم)رذب)وبشمممممممرذأوذاوبغممممممم) ذأوذ -2

ـادذاإلب)ـيمم ذأوذأكذشممخ ذس ممرذمممنذاشممخ)مذ االسمم) ةذاالسممرغتمذفمميذاوهمم
ذاوج سي .

تعمممريضذاو  ممم ذوتسمممرغتمذاال رصممم)دكذبهممم)ذفيممم ذاةبممم)رذاو  ممم ذةلمممـذ -3
ذاوعه ذأوذاورسـم.

ـكممم ذقرة)يرممم ذة ممم ذ -4 ـا ذقرخلممميذواو يممم ذأوذاوشمممخفذاوه إاهممم)مذاو  ممم ذسممم

ذ
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ـومممم ذمممممنذواو يمممم ذاوذ ذمرافنمممم ذأوذرفممممضذ ب ـةممممبذأوذقرركمممم ذدـو ذم قمممم ـو
ـك ذقرة)ير ذة  ذ  ورذ رارذب)وحض)ق ذأوذاالمر  )عذةنذاوشخفذاوه

 م اوات ذوةتة ذأوذاةري)دذم مذاو ع) ذة  .

يلرممممز ذمنمممم مـذاوخمممم م)تذاورعليهيمممم ذواوصممممحي ذواالةره)ةيمممم ذوم رشممممـذذ-بذ
اوعه ذوك ذمنذيعلمذةنذأكذمنذاوحم)التذاوهشم)رذإويهم)ذفميذاو نمرةذنأ(ذ

ذمنذاـهذاوه)دةذقربليغذاوجه)تذاوهخرص .

ـوـذ-ج وزارةذاور هيمم ذاالةره)ةيمم ذواوجهمم)تذاوهخرصمم ذاوهر)بعمم ذاو وريممم ذذترمم
و همم)ذيضممهنذممم)ذذاو نممرةذنأ(ذمممنذاممـهذاوهمم)دةفمميذذ)لحمم)التذاوهشمم)رذاويهممو

ذأمخنذإبن) ذاو   ذفيذمحي  ذاوع)ئلي.
ذذ(:22المادة )

أكذمممنذيلرمز ذكمم ذشمخفذبهسمم)ة ةذأكذط م ذيرنمم  ذوم ذبنصمم ذاوربليمغذةممنذذ-أ
ـذ20وه)دةذناذفيذاو نرةذنأ(ذمناوح)التذاوهش)رذاويه)ذ ذ.(ذمنذاـاذاون)قـ

ذ
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ذوفنمم)ذوـخم) ذاو نممرةذنأ(ذممنذاممـهذاوهمم)دةالذيسمأمذأكذشممخفذ م) ذبمم)وربليغذذ-ب
 بحسنذقي .ذ

ـيمم ذمممنذ مم) ذبمم)وربليغذذ-ج االذوفنمم)ذوـخمم) ذاممـهذاوهمم)دةذيحاممرذاإلفصمم)حذةممنذا
ذاذاذت لب ذاالةرا اتذاونض)ئي ذغيرذذو ذ.

ذذ(:23المادة )
ذترخمممـذذ-أ ـيممم ذاورممميذتحمممـمذدـو ـ )ئيممم ذواورر  اوجهممم)تذاوهخرصممم ذاالةمممرا اتذاو

ه)ير ذمنذاوجرائمذاالوكرروقي ذ.  ارتك)بذاو   ذولجريه ذـو
ـ ممم ذقلغممم ذي هههممم)ول  ممم ذاومممـكذأسممم  ذإويممم ذذ-ب ذةمممر ذاوحمممأذفممميذإةتمممم ذبحن

ذكرامر ذ. ذو هع)مل ذتر أذممذس  ذوتصــ

ذ

ذذ(:24المادة )
ـقي ذذ-أ ذ.او )فـةذاورشريع)توفأذأـخ) ذول   ذاوحأذفيذاوهس)ة ةذاون)ق

ـقيذامممم) ذذ-ب ـقيممم ذواورهثيممم ذاونممم)ق ـقيممم ذاالسرشممم)رةذاون)ق تشمممه ذاوهسممم)ة ةذاون)ق
 اوهراكزذاوم ي ذودوائرذاو ي)ب ذاوع)م ذواوهح)كمذبه)ذفيه)ذ )تيذت  يـذاوحخم.

ذأكذ ي .ذير)حذول   ذاالتص)مذممذمن ميذ  م)تذاوهس)ة ةذ-ج ـقي ذدـو ذاون)ق

ذ
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ذذ(:25المادة )
ذـنـ ذاوشخ)صذذوكذاإلة)  : ذ-ممذمراة)ةذ )قــ

ول  ممممم ذذكذاإلة) ممممم ذاوحمممممأذفممممميذاورعلممممميمذاوعممممم) ذودمجممممم ذفممممميذاوهؤسسممممم)تذذ-أ
ـفيرذاوررتيبمم)تذوزارةذاورر يمم ذواورعلمميمذوذوتلرممز ذذ اورعليهيمم  اوجهمم)تذاوهخرصمم ذقرمم
ـو ذواوشخ)مذاوهيسرةذوإمخ)قي ذاوـ ـم.ذاوريسيري  ذاوهعن

اذاذتعمممـرذاورحممم) ذاو  ممم ذذكذاالة) ممم ذبممم)ورعليمذاوعممم) ذتلرمممز ذوزارةذاورر يممم ذذ-ب
ـذواورعليمذواوجه)تذاوهخرص ذقرأمينذاورعليمذفيذم ارسذ م )اجه)ذمرتب  ذذتكـ

و ريبمم ذمممنذمخمم)ـذمتئهمم ذوح)ةمم)تذاو  مم ذذكذاالة) مم ذق امم) ذاورعلمميمذاوعمم) ذوذ
ذ ذأوذيسه ذاوـ ـمذاويه).ا )مر

ذ

ذذ(:26المادة )
ـغمم ذسممنذذ-أ ول  مم ذذكذاإلة) مم ذاوحممأذفمميذاورمم ريبذواورأايمم ذاوهه مميذة مم ذقل

اوعهمم ذفمميذمؤسسمم)تذومراكممزذاورمم ريبذواورأايمم ذذاتهمم)ذاوهخصصمم ذوغيممرهذمممنذ
ذاوط )م.ذ

ذ
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اوجهمممم)تذفممميذاوحمممم)التذاالسممممرث )ئي ذاو )تجمممم ذةمممنذطبيعمممم ذاإلة) مممم ذتلرممممز ذذ-ب
قرأمينذقرام ذت ريبذوتأاي ذمه يذ )  ذفميذمؤسسم)تذأوذمراكمزذذاوهخرص 

ذمتئه ذالـري)ة)تذاو   ذذكذاإلة) م ذو ريبم ذممنذمخم)ـذا )مرم ذ تأايلي ذتكــ
ذأوذيسه ذاوـ ـمذإويه).

ذذ(:27)المادة 
ول   ذذكذاإلة)  ذـأذاوهش)رك ذفيذاوحي)ةذاوع)م ذبهج)التهم)ذاالةره)ةيم ذذ-أ

ـي ذواوثن)في ذوغيرا) ذ.ذواورر 
دمم ذذتضمهناورميذصم ذاورم اقيرذواالةمرا اتذاوتزمم ذترخـذاوجه)تذاوهخرذ-ب

ذاو   ذذكذاإلة)  ذدمج)ذك)متذفيذاوهجرهم.

ذ

ذذ(:28المادة )
ذمممممذوسمممم)ئ ذاالةممممت ذةهيمممممذاورمممم اقيرذذ-أ ترخمممـذاوجهمممم)تذاوهخرصمممم ذب)ورعمممم)ـو

ـةيممم ذبحنمممـ ذاو  ممم ذذكذاإلة) ممم ذبهممم)ذفممميذذوممم ذاوبمممرام ذاوخ) ممم ذ اوتزمممم ذولر
ذفيذاوهجرهم.ق مج ذ

ذ
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تضمذاوجه)تذاوهخرص ذقمرام ذ ) م ذقرم ريبذاوعم)ملينذمممذاو  م ذذكذذ-ب
ذ.ة)  اإل

ـةهمم ذوألط م)مذذيراةمـذفمميذ-ج ـادذواوبمرام ذاإلةتميمم ذاوه ذاوهمم بصمميغذأـذتكممــ
كذاإلة) مم ذمممنذاوـ ممـمذإويهمم)ذواالسممر )دةذوذوأشممخ)مذميسممرةذورهخممينذاوط مم)مذذ

ذم ه).
ذذ(:29المادة )

ـوـذوزارةذاور هيمم ذاالةره)ةيمم ذتممأمينذاوط مم)مذ ـةبمم)تذفمميذترمم دورذاوـمم ابذب)و
ـ )ئيممممم ذواوعتةيممممم ذاوه )سمممممب  ـازقممممم ذواورة)يممممم ذاو واوممممم ةمذاو  سممممميذذواورعلممممميمذاوهر

بمممم)وهرافأذاومممم ورذتممممأمينذوذذو ممممرام ذإةمممم)دةذاإلدممممم)جذفمممميذاوهجرهمممممواالةرهمممم)ةيذ
ـوممم ذواوشمممخ)مذاوهيسمممرةذوإمخ)قيممم ذذاوتزمممم ذبهممم)ذفيهممم)ذاوررتيبممم)تذاوريسممميري  اوهعن

ـاذاوصممحيذاوتئممأذ واو ا)فمم ذاوـ ممـمذوألط مم)مذذوكذاالة) مم ذوتممه)ـذاوهسممر
ذفيذتل ذاو ور.ذاوع)م 

ذ

ذ
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ذذ(:31المادة )
ذاوسرةذاةم ادذاورنم)ريرذاو وريم ذاوهرعلنم ذبحنمـ ذ ـوـذاوهجلسذاوـط يذوشؤـو ير

ـاردةذفي ذوو ذفيذسبي ذذو ذتشخي ذاولج)ـذاوهخر ص ذواو ر ذاوـط ي ذاو   ذاو
ـزرا . ذواالسرع)ق ذبأكذةه ذويرمذتن يمذتل ذاورن)ريرذإوـذمجلسذاو

ذ

ذذ(:31المادة )
ـ  ذأش ذوردذاو فذةليه)ذفيذأكذتشريمذس ر: ذ-ممذمراة)ةذأكذةن

(ذواو نممرةذنج(ذممممنذ05يع) ممبذكمم ذمممنذيخمم)وفذأـخممم) ذاو نممرةذنب(ذمممنذاوهمم)دةذنذ-أ
ذبغراممم ذالذتنمم ذةممنذ(ذ20(ذواو نممرةذنب(ذمممنذاوهمم)دةذن20اوهمم)دةذن مممنذاممـاذاونمم)قــ

ذ(ذدي )ر.300(ذدي )رذوالذتزي ذةلـذن000ن
ذ22يع) ممبذكمم ذمممنذيخمم)وفذأـخمم) ذاو نممرةذنج(ذمممنذاوهمم)دةذنذ-ب (ذمممنذاممـاذاونمم)قــ

ذ(ذدي )را.50بغرام ذمن ارا)ذن

ذ

ذذ(:32المادة )
ذ ـزرا ذاوقاه ذاوتزم ذور  يـذأـخ) ذاـاذاون)قــ ذ.يص رذمجلسذاو

ذ
ذ
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ذذ(:33المادة )
. ذقر  يـذأـخ) ذاـاذاون)قــ ـزرا ذمخل ــ ـزرا ذواو ذذرئيسذاو

 


