
 يعذل قإٌَ األحٕال انًذَيح

  
 (1)مادة 

 (أ،ب) تإضافح فقشج جذيذج إنى انًادج نرظثح فقشذيٍ 1999نسُح  (2)يٍ قإٌَ األحٕال انًذَيح سقى  (29)ذعذل انًادج 

 :انًضافح ٔذكٌٕ انًادج كانراني (ب)انُض األطهي ٔانفقشج  (أ)انفقشج 
يجٕص انرثهيغ عٍ انٕفياخ إنى انذائشج في انجٓح انري حذثد فيٓا انٕفاج خالل أسثٕع يٍ ذاسيخ حذٔز انٕفاج أٔ ثثٕذٓا .     أ

 .عهى اٌ يكٌٕ يظحٕتا تثطاقح انًرٕفى اٌ ٔجذخ ٔذثهيغ انٕفاج انظادس عٍ ٔصاسج انظحح
عهى أٌ ذرٕنى . ذثثد ٔاقعح انٕفاج تًٕجة حكى قطعي طادس عٍ انًحكًح انششعيح انًخرظح تٕفاج انًفقٕد حكًا.    ب

ٔصاسج انظحح ذثثيد سقى انقشاس ٔذاسيخّ ٔاسى انًرٕفى ستاعيا ٔذاسيخ ٔفاذّ انًذَٔح تانقشاس ضًٍ انرثهيغ عٍ انٕفاج 

 .انظادس عٍ ٔصاسج انظحح ٔانرظذيق عهيّ حسة األطٕل
  
 (2)مادة 

 تعُٕاٌ ساقطي انقيذ 1999نسُح  (2)تعذ انفظم انشاتع يٍ قإٌَ األحٕال انًذَيح سقى " انفظم انشاتع يكشس"يضاف 

 : ٔيكٌٕ كانراني (1 يكشس 35)ٔ ( يكشس35)ٔإعادج انقيذ ٔيشًم انًادذيٍ 
  

 الفصل الزابع مكزر 
 ساقطي القيد وإعادة القيد

  
 ( مكزر35)مادة 

في حانح عذو انرثهيغ عٍ ٔاقعح انًيالد أٔ انٕفاج خالل انًذج انًُظٕص عهيٓا في انقإٌَ ذعرثش انٕاقعح ساقط قيذ ييالد أٔ 

 .ٔفاج
  

 (1 مكزر 35)مادة 
ذخرض دٔائش األحٕال انًذَيح تاسرالو طهثاخ ساقطي قيذ انًيالد أٔ انٕفاج يشفقا تٓا انٕثائق انثثٕذيح ٔإحانرٓا إنى .       أ

 .1999نسُح  (2)يٍ قإٌَ األحٕال انًذَيح سقى  (37)انهجُح انًُظٕص عهيٓا في انًادج 
عهى انهجُح انفظم في طهثاخ ساقطي قيذ انًيالد أٔ انٕفاج اسرُادا نهٕثائق انثثٕذيح انًشفقح تانطهة خالل ثالثٌٕ .     ب

يٕيا يٍ ذاسيخ ذقذيى انطهة إنى انذائشج ٔفي حانح يٕافقح انهجُح  عهى إعادج انقيذ ذحيم انطهة إنى سئيس قسى انسجم 

 .انًذَي في انذائشج انًخرظح إلعادج انقيذ في انسجم انًعذ نٓزا انغشع كرسجيم يرأخش حسة األطٕل
إرا قشسخ انهجُح عذو انًٕافقح عهى إعادج قيذ ٔاقعح انًيالد ذحيم طهثاخ ساقطي قيذ انًيالد إنى انهجُح انطثيح .       ج

 .انًخرظح تٕصاسج انظحح نرقذيش انسٍ
  

 (3)مادة 
عهى جًيع انجٓاخ انًخرظح كم فيًا يخظّ ذُفيز أحكاو ْزا انقإٌَ ٔيعًم تّ تعذ ثالثيٍ يٕيا يٍ ذاسيخ َششِ في 

 .انجشيذج انشسًيح
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