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اإلجراء الخشرٌؼً واإلجراء اإلداري حسب الٌظام الداخلً للوجلس الخشرٌؼً الفلسطًٌٍ 

 

هالحظاث اإلجراء اإلداري اإلجراء الخشرٌؼً حسب الٌظام الداخلً رقن الوادة 

( 65)هادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 67)هادة 

 

: هشارٌغ القىاًٍي واالقخراحاث الوقدهت هي هجلس الىزراء:اوال

ٚسٛم يدهس انٕصساء يشاسٚغ انمٕاٍَٛ أٔ االلرشازاخ إنٗ انشئٛس . 1

يشفمّ تًزكشاذٓا اإلٚضازٛح ٔػهٗ انشئٛس أٌ ٚسٛم انًششٔع أٔ 

االلرشاذ إنٗ انهدُح انًخرصح إلتذاء انشأ٘، ػهٗ أٌ ذمذو انهدُح 

. ذمشٚشْا خالل يذج ال ذردأص أسثٕػٍٛ يٍ ذاسٚخ إزانرّ إنٛٓا

ذشسم َسخح ػٍ انًششٔع أٔ االلرشاذ إنٗ كم ػضٕ لثم ثالثح أٚاو .2

. ػهٗ األلم يٍ يٕػذ خهسح ػشضّ ػهٗ انًدهس

 

هشارٌغ القىاًٍي واالقخراحاث الوقدهت هي األػضاء أو هي لجاى : ثاًًٍا 

الوجلس 

  ٚدٕص نؼضٕ أٔ أكثش يٍ األػضاء أٔ أٚح ندُح يٍ نداٌ انًدهس

الرشاذ يششٔع لإٌَ أٔ ذؼذٚم أزذ انمٕاٍَٛ انًؼًٕل تٓا أٔ 

إنغائّ، ٔٚسال كم الرشاذ يشفمًا تاألسثاب انًٕخثح ٔانًثادا 

األساسٛح ػهٗ انهدُح انًخرصح فٙ انًدهس إلتذاء انشأ٘، فئرا 

سأٖ انًدهس تؼذ االسرًاع نشأ٘ انهدُح لثٕل االلرشاذ أزانّ إنٗ 

انهدُح انمإََٛح نٕضؼّ فٙ يششٔع لإٌَ يركايم نرمذًّٚ 

. نهًدهس فٙ انذٔسج َفسٓا أٔ انرٙ ذهٛٓا

 ٌَٕاسرالو سئٛس انًدهس انرششٚؼٙ يششٔع انما  .

 ذسهًّٛ اليٍٛ ػاو انًدهس،ثى إنٗ يمشس زفظ انسدالخ .

  يمشس زفظ انسدالخ ٚؼٍٛ سلًا سسًا نهًششٔع،ٚفرر يهف

. (االسرالو، انرمذٚى، اإلزانح)نهًششٔع، ٚؼذ يزكشاخ 

  ٚذسج يششٔع انمإٌَ ػهٗ خذٔل أػًال اندهسح )يمشس اندهساخ

 ( أٚاو3ٔٚشسم َسخح إنٗ األػضاء لثم اَؼماد اندهسح تـ 

  ّفٙ اندهسح ،ٚؼهٍ سئٛس انًدهس اسرالو يششٔع انمإٌَ ٔازانر

. نهداٌ انًخرصح ٔانهدُح انمإََٛح نذساسرّ ٔإتذاء انشأ٘ زٕنّ

  ٙيمشس اندهساخ ٕٚثك اإلخشاء انًرخز ػهٗ يششٔع انمإٌَ ف

. اندهسح

   يمشس انًسضش انسشفٙ ٚسدم كافح يذأالخ انًدهس

  زفظ انسدالخ ٚسٛم يششٔع انمإٌَ إنٗ انهداٌ انًخرصح ٔانهدُح

انمإََٛح 

 

ٚششع انًدهس تؼذ االسرًاع إنٗ ذمشٚش انهدُح تًُالشح ػايح نهًششٔع .  3( 65)هادة 

إخًااًل تًُالشح انًثادا انؼايح لثم انرصٕٚد ػهٗ انًششٔع تمثٕنّ 

السركًال اإلخشاءاخ تشأَّ، ٔ ٚدٕص نهًدهس أٌ ٚمشس انثذء فٙ 

. انًُالشح انؼايح دٌٔ اَرظاس ذمشٚش انهدُح انًخرصح

 

  الوٌاقشت الؼاهت

  انهدُح انًخرصح ذؼمذ اخرًاػا نٓا خالل اسثٕػٍٛ يٍ ذاسٚخ

االزانح،ٔٚؼذ انًمشس اإلداس٘ يزكشج انًُالشح انؼايح ذٕصٙ ايا ب 

لثٕل، سفض، ذأخٛم، ديح يششٔع انمإٌَ يغ يششٔع لإٌَ )

 (أٔ ذؼذٚم اسى انًششٔع-آخش، أٔ ذدضأذّ إنٗ أكثش يٍ لإٌَ

 ٚسال يٍ انهدُح انًخرصح إنٗ زفظ انسدالخ .

  ٌَٕزفظ انسدالخ انرأكذ يٍ انشكم ٔإسسال انرمشٚش ٔيششٔع انما

إنٗ يمشس خهساخ انًدهس إلدساخّ ػهٗ خذٔل أػًال اندهسح 

. ،ٔذٕصٚؼّ ػهٗ انالػضاء

تئيكاٌ انًدهس انثذء فٙ انُظش 

تًششٔع انمإٌَ دٌٔ اَرظاس ذمشٚش 

انهدُح تانًُالشح انؼايح 
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تؼذ انًُالشح انؼايح ٚطشذ انًششٔع ػهٗ انًدهس نهرصٕٚد ػهّٛ .  4( 65)هادة 

نمثٕنّ فئرا سفضّ اػرثش انًششٔع يشفٕضًا ٔإرا ٔافك ػهٗ لثٕنّ أزانّ 

إنٗ انهدُح انًخرصح إلخشاء انرؼذٚالخ انًُاسثح ػهٗ ضٕء انًُالشح 

. انؼايح انرٙ أخشاْا

 ُٚالش انًثادا انؼايح ٔٚصٕخ -انًدهس ٚسرًغ إنٗ ذمشٚش انهدُح

.  ػهٗ انًششٔع

 يمشس اندهساخ ٕٚثك اإلخشاء انًرخز فٙ اندهسح  .

 يمشس انًسضش انسشفٙ ٚسدم كافح يذأالخ انًدهس .

 ذثهٛغ انهداٌ ٔاندٓاخ –زفظ انمشاس :ٚسال إنٗ زفظ انسدالخ

انًخرصح تاإلخشاء  

ػهٗ انشئٛس إزانح يششٔع انمإٌَ 

إنٗ انهدُح انمإََٛح إلتذاء يالزظاذٓا 

. انمإََٛح انالصيح

انهدُح انمإََٛح ذشاسن انهداٌ 

األخشٖ تشكم دائى فٙ ػًهٛح 

انصٛاغح نًششٔع انمإٌَ 

نًدهس انٕصساء انسك فٙ اسرشداد يششٔع انمإٌَ انًمذو يٍ خاَثّ لثم ( 66)هادة  

 .انرصٕٚد ػهّٛ تمثٕنّ يٍ انًدهس السركًال اإلخشاءاخ تشأَّ

  ٚؼهٍ سئٛس انًدهس اسرشداد يدهس انٕصساء يششٔع انمإٌَ يمشس

اندهساخ ٕٚثك اإلخشاء انًرخز  

 يمشس انًسضش انسشفٙ ٚسدم كافح إخشاءاخ انًدهس .

   ٚسال إنٗ زفظ انسدالخ

  ٚسال إنٗ انهداٌ انًخرصح

 

( 68)هادة 

 

آلٍت إقرار هشارٌغ القىاًٍي واالقخراحاث 

ذدش٘ يُالشح يشاسٚغ انمٕاٍَٛ أٔ االلرشازاخ فٙ لشاءذٍٛ يُفصهرٍٛ . 1

:-  ػهٗ انٕخّ انرانٙ 

فٙ انمشاءج األٔنٗ ُٚالش انًششٔع يادج يادج تؼذ ذالٔذٓا ٔااللرشازاخ  (أ

انًمذيح تشأَٓا ٔٚرى انرصٕٚد ػهٗ كم يادج ثى ٚرى انرصٕٚد ػهٗ 

انًششٔع فٙ يدًهّ 

القراءة األولى 

  يمشس إداس٘ انهدُح انًخرصح ٚؼذ ذمشٚش انمشاءج األٔنٗ نًششٔع

ػهٗ اخرًاع انهدُح ٔٚمٕو ترسهٛى انُسخح األصهٛح يٍ " انمإٌَ تُاء

. انرمشٚش نًمشس زفظ انسدالخ

 ٚسرفظ تانٕثائك -يمشس زفظ انسدالخ ٕٚثك اإلخشاء فٙ انسدم

ٚسهى َسخح ػٍ يششٔع انمإٌَ - األصهٛح فٙ يهف انًششٔع 

نًمشس اندهساخ إلدساخّ ػهٗ خذٔل أػًال انًدهس ٔذٕصٚؼّ ػهٗ 

. األػضاء لثم اندهسح

 ٚسرًغ نرمشٚش انهدُح ُٔٚالش انًٕاد ثى ٚصٕخ ػهٗ إلشاسِ :انًدهس

. تانمشاءج األٔنٗ

 يمشس اندهساخ ٕٚثك اإلخشاء انًرخز فٙ اندهسح .

 يمشس انًسضش انسشفٙ ٚسدم كافح يذأالخ انًدهس .

  ٙيمشس إداس٘ انهدُح ٚسرهى َسخح يٍ انًسضش انًخرصش ٔانسشف

ٔٚراتغ اإلخشاء انًرخز ٔٚمٕو تئدخال انرؼذٚالخ انًمشج فٙ 

. اندهسح،ٔٚؼذ انُسخح انُٓائٛح نهمشاءج األٔنٗ

 يمشس إداس٘ انهدُح  ٚسهى َسخح يُّ نًمشس زفظ انسدالخ .

 ٚسرفظ تانٕثائك -ٕٚثك اإلخشاءاخ انساتمح:يمشس زفظ انسدالخ

. األصهٛح تًهف انًششٔع
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ذدشٖ انمشاءج انثاَٛح خالل يذج ألصاْا شُٓش يٍ ذاسٚخ إلشاس  (ب 

انًششٔع تانمشاءج األٔنٗ ٔذمرصش  ػهٗ يُالشح انرؼذٚالخ انًمرشزح 

. ٔٚرى انرصٕٚد ػهٛٓا ثى ٚصٕخ ػهٗ انًٕاد انًؼذنح َٓائًٛا

القراءة الثاًٍت 

  يمشس إداس٘ انهدُح انًخرصح ٚؼذ ذمشٚش انمشاءج انثاَٛح ػهٗ يششٔع

ٔٚمٕو ترسهٛى انُسخح األصهٛح .ػهٗ اخرًاع انهدُح" انمإٌَ تُاء

. نهرمشٚش  إنٗ يمشس زفظ انسدالخ

 ٚشسم َسخح نًمشس اندهساخ_يمشس زفظ انسدالخ ٚسرفظ تانٕثٛمح .

  ذٕصٚؼّ ػهٗ –يمشس اندهساخ إدساخّ ػهٗ خذٔل األػًال

. األػضاء لثم اندهسح

 ٚصٕخ ػهٗ -ٚسرًغ نرمشٚش انهدُح ُٔٚالش انرؼذٚالخ:انًدهس

. إلشاسِ تانمشاءج انثاَٛح

  يمشس اندهساخ ٕٚثك انرؼذٚالخ ٔاإلخشاء انًرخزج فٙ اندهسح

 يمشس انًسضش انسشفٙ ٚسدم كافح يذأالخ انًدهس  .

  يمشس إداس٘ انهدُح انًخرصح ٚسرهى َسخح يٍ انًسضش انًخرصش

ٔانسشفٙ 

  ٚمٕو تئدخال انرؼذٚالخ انًمشج -يمشس إداس٘  انهدُح ٚراتغ اإلخشاء

يمشس إداس٘ .-إػذاد انُسخح انُٓائٛح نهمشاءج انثاَٛح-فٙ انًدهس

انهدُح ٚسهى َسخح يُّ نًمشس زفظ انسدالخ 

  ٚؼذ سسانح نًدهس -ٕٚثك اإلخشاءاخ انساتمح:-يمشس زفظ انسدالخ

انٕصساء يشفمح تًششٔع انمإٌَ انًمش تانمشاءج انثاَٛح ٔٚشسم فٕسا 

. نًدهس انٕصساء إلتذاء انشأ٘

  فٕس اَمضاء أسثٕػٍٛ يٍ ذاسٚخ إلشاسِ ٔاٌ نى ٚسرهى يالزظاخ

يدهس انٕصساء ٚسال  إنٗ سئٛس انسهطح انٕطُٛح انفهسطُٛٛح يشفما 

. تًششٔع انمإٌَ إلصذاسِ

 

تُاًء ػهٗ  (ذمرصش ػهٗ يُالشح انرؼذٚالخ انًمرشزح)ذدش٘ لشاءج ثانثح . 2 

طهة كراتٙ يسثة يٍ يدهس انٕصساء أٔ يٍ ستغ ػذد أػضاء انًدهس 

ششٚطح أٌ ٚرى ذمذٚى انطهة لثم إزانح انًششٔع نشئٛس انسهطح انٕطُٛح 

. إلصذاسِ

القراءة الثالثت 

فٙ زانح ٔسد ذؼذٚالخ ػهٗ يششٔع انمإٌَ سٕاء يٍ يدهس انٕصساء أٔ 

  :أػضاء الوجلسيٍ ستغ ػذد 

    سئٛس انًدهس انرششٚؼٙ ٚسرهى انًالزظاخ إلخشاء لشاءج ثانثح

  ٚسٛم انًالزظاخ  إنٗ يمشس ػاو انًدهس

  زفظ انسدالخ ٚسٛم انًمرشزاخ أٔ انرؼذٚالخ إنٗ انهداٌ انًخرصح

ٔانهدُح انمإََٛح 

  يمشس إداس٘ انهدُح انًخرصح ٚمٕو تئػذاد ذمشٚش انمشاءج انثانثح
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. ٔٚسهى انُسخح األصهٛح نًمشس زفظ انسدالخ.نًششٔع انمإٌَ 

 ٚشسم َسخح نًمشس خهساخ -ٚسرفظ تانٕثٛمح-يمشس زفظ انسدالخ

انًدهس إلدساخّ ػهٗ خذٔل أػًال انًدهس ٔذٕصٚؼّ ػهٗ 

. األػضاء لثم اندهسح

 ُٚالش ذمشٚش انهدُح ٔٚصٕخ ػهٗ انرؼذٚالخ:انًدهس .

  يمشس اندهساخ ٕٚثك انرؼذٚالخ ٔاإلخشاء انًرخزج فٙ اندهسح

 يمشس انًسضش انسشفٙ ٚسدم كافح يذأالخ اندهسح .

  يمشس إداس٘ انهدُح انًخرصح ٚسرهى َسخح يٍ انًسضش انًخرصش

ٔانسشفٙ 

 (إػذاد انُسخح -إدخال انرؼذٚالخ انًمشج فٙ انًدهس-يراتؼح اإلخشاء

. ٔٚسهًّ إنٗ يمشس زفظ انسدالخ  (انُٓائٛح نهمشاءج انثانثح

  يمشس زفظ انسدالخ إػذاد سسانح إنٗ سئٛس انسهطح انٕطُٛح

انفهسطُٛٛح يشفما تًششٔع انمإٌَ إلصذاسِ فٕس إلشاسِ تانمشاءج 

. انثانثح

فٕس إلشاس يششٔع انمإٌَ تانمشاءج انثانثح أٔ فٕس اَمضاء أسثٕػٍٛ يٍ ( 70)هادة 

ذاسٚخ إلشاسِ تانمشاءج انثاَٛح ٚسٛم انشئٛس انًششٔع إنٗ سئٛس انسهطح 

. انٕطُٛح إلصذاسِ، ٔ ٚدش٘ َششِ فٙ اندشٚذج انشسًٛح

 َشش يششٔع انمإٌَ فٙ اندشٚذج انشسًٛح خالل شٓش .

 

 

( 71)هادة 

 

إصدار القىاًٍي 

ٚصذس سئٛس انسهطح انٕطُٛح انمٕاٍَٛ تؼذ إلشاسْا يٍ انًدهس خالل  .1

شٓش يٍ ذاسٚخ إزانرٓا إنّٛ ٔنّ أٌ ٚؼٛذْا إنٗ انًدهس خالل راخ 

األخم يشفمح تًالزظاذّ أٔ أسثاب اػرشاضّ ٔإال اػرثش يصذسًا 

. ُٔٚشش فٕسًا فٙ اندشٚذج انشسًٛح

إرا سد سئٛس انسهطح انٕطُٛح يششٔع انمإٌَ إنٗ انًدهس ٔفمًا  .2

ألزكاو انفمشج انساتمح ذؼاد يُالشرّ فٙ انًدهس، فئرا الشِ تاألغهثٛح 

. انًطهمح نهًدهس اػرثش َافزًا ُٔٚشش فٕسًا فٙ اندشٚذج انشسًٛح

 ٚؼٛذ انًششٔع يشفما :إرا نى ٕٚافك سئٛس انسهطح ػهٗ انًششٔع

. تًالزظاذّ ٔاػرشاضاذّ إنٗ انًدهس

  ٚسرهى سئٛس انًدهس سد سئٛس انسهطح انٕطُٛح انفهسطُٛٛح

يششٔع انمإٌَ تؼٕد "ٔانرؼذٚالخ انًمرشزح ػهٗ يششٔع انمإٌَ 

" إنٗ انًدهس نًُالشرّ

  ٚسال إنٗ يمشس ػاو انًدهس

  ٚسهى َسخح نهدُح انًخرصح ٔانهدُح -ٕٚثك اإلخشاء)زفظ انسدالخ

. انمإََٛح

  يمشس إداس٘ انهدُح انًخرصح ٚؼذ ذمشٚش انهدُح ٔٚمٕو ترسهٛى انُسخح

األصهٛح يٍ إخشاء انهدُح ػهٗ يششٔع انمإٌَ يشفما ترمشٚش انهدُح 

. إنٗ يمشس زفظ انسدالخ

  ٚشسم َسخح نًمشس اندهساخ-ٚسرفظ تانٕثٛمح)يمشس زفظ انسدالخ .
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  ذٕصٚؼّ ػهٗ -إدساخّ ػهٗ خذٔل أػًال اندهسح)يمشس اندهساخ

. األػضاء لثم اندهسح

 ٚشفض)ٚسرًغ نرمشٚش انهدُح ٔٚصٕخ ػهٗ انرؼذٚالخ:انًدهس-

 (ٕٚافك

 يمشس اندهساخ ٕٚثك اإلخشاءاخ ٔانرؼذٚالخ انًرخزج فٙ اندهسح .

  يمشس انًسضش انسشفٙ ٚسدم كافح إخشاءاخ اندهسح

 إدخال انرؼذٚالخ -يراتؼح اإلخشاء)يمشس إداس٘ انهدُح انًخرصح

إػذاد انُسخح انُٓائٛح نًششٔع انمإٌَ ٔٚمٕو -انًمشج فٙ انًدهس

. ترسهٛى انُسخح األصهٛح نًمشس زفظ انسدالخ

  يمشس زفظ انسدالخ ٚؼذ سسانح إنٗ سئٛس انسهطح انٕطُٛح

انفهسطُٛٛح يشفما تًششٔع انمإٌَ إلصذاسِ 

هشارٌغ القىاًٍي الخً لن ٌبج الوجلس فٍها ( 72)هادة 

ٚخطش انشئٛس فٙ تذاٚح كم دٔسج ذششٚؼٛح يدهس انٕصساء تًششٔػاخ 

يٍ  (65)انمٕاٍَٛ انًمذيح يُّ ٔانرٙ نى ٚثد انًدهس فٙ لثٕنٓا ٔفما نهًادج 

ْزا انُظاو، فئرا نى ٚطهة يدهس انٕصساء انُظش فٛٓا اػرثشخ غٛش لائًح 

( 65)أيا إرا طهة يدهس انٕصساء َظشْا ذطثك ػهٛٓا أزكاو انًادج 

. انًزكٕسج يٍ ْزا انُظاو

  سئٛس انًدهس ٚسرهى سسانح يدهس انٕصساء ٔٚسهًٓا إنٗ ايٍٛ ػاو

انًدهس  

  ٔاػالو اندٓاخ انًخرصح  -ذٕثٛك اإلخشاءاخ)زفظ انسدالخ

 ذٕصٚؼّ -إدساخّ ػهٗ خذٔل أػًال اندهسح)يمشس خهساخ انًدهس

. (ػهٗ األػضاء لثم اندهسح

 ُٚالش انًٕضٕع :انًدهس .

  يمشس اندهساخ ٕٚثك اإلخشاء انًرخز لٙ اندهسح

 يمشس انًسضش انسشفٙ ٚسدم كافح يذأالخ انًدهس .

 

اقخراحاث حؼدٌل أو حٌقٍح القاًىى األساسً ( 73)هادة 

ٚمذو طهة الرشاذ  ذؼذٚم أٔ ذُمٛر انمإٌَ األساسٙ يكرٕتًا ٔيٕضٕػًا  .1

.   فٙ يٕاد ٔيشفمح تّ يزكشج إٚضازٛح

إرا كاٌ طهة انرؼذٚم أٔ انرُمٛر يمذيًا يٍ األػضاء فٛدة أٚضًا أٌ  .2

. ٚكٌٕ يٕلؼًا يٍ ثهث ػذد أػضاء انًدهس

ٚسٛم انشئٛس انطهة إنٗ انهدُح انمإََٛح إلتذاء انشأ٘، تؼذ إخطاس  .3

. انًدهس تانطهة انز٘ لذو تٓزا انشأٌ

تؼذ إػادج انطهة يٍ انهدُح إنٗ انًدهس ٔاالسرًاع إنٗ ذمشٚشْا  .4

تشأَّ، ٚصذس انًدهس لشاسِ تاألغهثٛح انُسثٛح تشأٌ يُالشح انطهة أٔ 

سفضّ، فئرا سفضّ اػرثش يشفٕضًا ٔ إرا لثهّ ذطثك تشأَّ أزكاو 

 ثهث ػذد أػضاء /ٚسٛم سئٛس انًدهس طهة يدهس انٕصساء

.  انًدهس إنٗ ايٍٛ ػاو انًدهس

 ٚؼذ يزكشاخ -ٚفرر يهف-ٕٚثك اإلخشاء)يمشس زفظ انسدالخ

. ٔذسهًّٛ نًمشس انهدُح انمإََٛح("اإلزانح-انرمذٚى–االسرالو "

 يمشس انهدُح انمإََٛح إػذاد ذمشٚش انهدُح .

 يمشس زفظ انسدالخ ٕٚثك اإلخشاء .

  ذٕصٚؼّ ػهٗ األػضاء -إدساخّ ػهٗ خذٔل األػًال)يمشس اندهساخ

  (لثم اندهسح

 ٚسرًغ نرمشٚش انهدُح ٔٚصٕخ ػهٗ انرؼذٚالخ:انًدهس .

  يمشس اندهساخ ٕٚثك اإلخشاء انًرخز لٙ اندهسح
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. يٍ ْزا انُظاو (68)انًادج 

. أ٘ ذؼذٚم أٔ ذُمٛر فٙ انمإٌَ األساسٙ ٚرطهة يٕافمح أغهثٛح انثهثٍٛ .5

 يمشس انًسضش انسشفٙ ٚسدم كافح يذأالخ انًدهس .

 ٙيمشس نهدُح انمإََٛح ٚؼذ يششٔع لإٌَ يؼذل نهمإٌَ األساس .

  يٍ انُظاو  (68)زفظ انسدالخ يراتؼح اإلخشاءاخ زسة انًادج

. ،را انًدهس لثم انرؼذٚالخ.انذاخهٙ

( 74)هادة 

 

هشروع قاًىى الوىازًت 

ٚمذو يدهس انٕصساء يششٔع لإٌَ انًٕاصَح انؼايح إنٗ انًدهس  .1

. انرششٚؼٙ لثم شٓشٍٚ يٍ تذاٚح انسُح انًانٛح

ٚسٛم انًدهس انًششٔع إنٗ ندُح انًٕاصَح ٔ انشؤٌٔ انًانٛح  نذساسرّ  .2

. ٔ إتذاء انشأ٘ فّٛ ذفصٛهًٛا  ٔذشفغ ذٕصٛاذٓا تشأَّ إنٗ انًدهس

ٚؼمذ انًدهس خهسح خاصح نًُالشح يششٔع لإٌَ انًٕاصَح انؼايح  .3

ػهٗ ضٕء ذمشٚش انهدُح ٔ ذٕصٛاذٓا فٛمش انًششٔع تانرؼذٚالخ لثم 

تذء انسُح انًانٛح اندذٚذج أٔ ٚؼٛذِ إنٗ يدهس انٕصساء فٙ يذج ألصاْا 

شٓش يٍ ذاسٚخ ذمذًٚٓا إنٗ انًدهس يصسٕتًا تًالزظاخ انًدهس 

إلخشاء انرؼذٚالخ انًطهٕتح ٔ إػادذٓا نهًدهس  خالل يذج ألصاْا 

. أسثٕػاٌ يٍ ذاسٚخ اإلػادج إللشاسْا

. ٚرى انرصٕٚد ػهٗ يششٔع لإٌَ انًٕاصَح تاتًا تاتًا .4

ال ٚدٕص إخشاء انًُالهح تٍٛ أتٕاب لإٌَ انًٕاصَح إال تاالذفاق تٍٛ  .5

. انًدهس ٔانسهطح انرُفٛزٚح

إرا نى ٚرى إلشاس يششٔع لإٌَ انًٕاصَح انؼايح لثم تذء انسُح انًانٛح  .6

ٔازذ يٍ  ) 1/12اندذٚذج ٚسرًش اإلَفاق تاػرًاداخ شٓشٚح تُسثح 

نكم شٓش يٍ يٕاصَح انسُح انًانٛح انًُصشيح تسذ ألصٗ  (اثُٙ ػشش 

. يذذّ ثالثح أشٓش

  ٚسرهى سئٛس انًدهس سسانح يدهس انٕصساء  زٕل انًٕاصَح ٔٚسٛهٓا

اليٍٛ ػاو انًدهس 

  ايٍٛ ػاو انًدهس  ٚسهًٓا يمشس زفظ انسدالخ .

  يمشس زفظ انسدالخ ٚؼٍٛ سلًا سسًا نهًششٔع،ٚفرر يهف

ذسهٛى انُسخح .(االسرالو، انرمذٚى، اإلزانح)نهًششٔع، ٚؼذ يزكشاخ 

نًمشس ندُح انًٕاصَح 

  دساسح انًٕاصَح كايال )يمشس ندُح انًٕاصَح ٔانشؤٌٔ انًانٛح

. (ٔإػذاد انرمشٚش نرمذًّٚ نهًدهس

 يمشس زفظ انسدالخ ٚسهى انرمشٚش نًمشس اندهساخ .

  ٚذسج يششٔع انمإٌَ ػهٗ خذٔل أػًال اندهسح )يمشس اندهساخ

 ( أٚاو3ٔٚشسم َسخح إنٗ األػضاء لثم اَؼماد اندهسح تـ 

 ّفٙ اندهسح ،ُٚالش انًدهس انرمشٚش ٔٚرخز انمشاس زٕن .

  ٙيمشس اندهساخ ٕٚثك اإلخشاء انًرخز ػهٗ يششٔع انمإٌَ ف

. ٔٚصٛغ انمشاس .اندهسح

  يمشس انًسضش انسشفٙ ٚسدم كافح يذأالخ انًدهس

  زفظ انسدالخ صٛاغح انشسانح نًدهس انٕصساء،زٕل إخشاء

. انًدهس

 

 

 

 


