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 م2019( لسنة  3قانون رقم )
 البديلة  لتدابيروا العقوباتبشأن 

  نولة فلسطينرئات 
 وتعديالته، 2003 سنةل ن سطيفلالالقانون ا رار  ع علة ال طبعد ا

 وتعديالته، 2001لسنة  (1وعلة قانون اإلجراءات السزائاة رقم )
 ،هوتعديالت  الح وا  يهالتأم بشأن مراكز 1998( لسنة 6قانون رقم )وعلة 

 ،وتعديالته م1936لسنة  (74)رقم العقوبات  لة قانون عو 
 ،م1960لسنة  (16)م رق العقوبات  وعلة قانون 

 ( منه،74) (،71لللسلت التشرمع  و  رالا اللانتان )خل  داالنظام وعلة ال
 ،م21/11/2019ما أقره اللسلت التشرمع  ف  جلسته اللنعقدة بتارمخ  ًء علةوبنا
 2003لسمنة من القانون ا رارم   (41ة )ن اللا ةو نون ممدرًا بقن أ خح القاد أوبع

 وتعديالته،
 طين ،ب  الفلسهللا ثم بارم الشعا العر  مبس
 :ر القانون التال د  

 الباب األول
 ةلالعقوبات البدي

 (1) اللانة
و اكثممر مممن أو السممسن أن تسممتبدل بهمما عقوبممة أت لللركلممة عنممد الركممم بعقوبممة الرممخ

 اآلتاة: لةعقوبات البديال
علممم  لاب وبلوافقتمممهدممممة اللستلمممو، ومكمممون بتكلامممي اللركممموم علامممه فممم  خ  العلممم  .1

،  ، وم راعمممة فممم  هممم ا العلممم ن مقابممم و ن العمممام ات النفمممو لممممالح إحمممد  السهمممات ذ 
ه علمة رمنة، وبلما   وأ  تزممد مدتم  –ما أمكمن  –اه عل كومنة اللرهمَتواف قه مو 

 وعاًا. راعة عل  فعل  ارب 45يساوز 
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 ن، وتكون بمللزام اللركموم علامه بعمدم مغمانرة مرم مكان مرد   سبرمة ف مة الاإلقا .2
ن أو نطاق مكان اقإ  معي ن. مة مرد 

ر ا .3 نة، ومكممون بمللزام اللامان تر حظمر ربر وم علاممهكم رمكممان أو أمماكن مرمد  ارتاممان  ظمر
 نطاق جغراف  معي ن.

د بعمممدم التعمممربا أو ا تممممال بأرممم اص أو ج .4 ومكمممون بمممللزام همممات معي نمممة، التعهمممب
، ال التعمممربا كرممم أ و غيرهممما ممممندم التعمممربا مانيمممًا أو قولامممًا أللركممموم علامممه بعممم ا

وذلم   ،ر اص أو جهمات ذات  ملة بالسرملمةبأ   التواو ا تمال  وبلنرعه من
 ن .وريلة  ا بأية

ركمممموم علاممممه مكممممون بلرااخممممة حر ممممة وتَنقممممب  اللال  مممموع لللرااخممممة اإللكتروناممممة، و  .5
 لكتروناة اللتاحة بوزارة الداخلاة.ئ  اللرااخة اإلاأو أكثر من وروناًا بواحدة إلكتر 

بال  موع لواحممدة علاممه  مو اللركم  ون بممللزامج التأهيم  والتممدرما، ومكم مابممر ح مور  .6
و اللسممممما ت الطبامممممة أو النفسممممماة أفممممم  ما والتمممممدر   يممممم أو أكثمممممر ممممممن بمممممرامج التأه

 و ه.عاة لتقومم رلا جتلاعاة أو التعلالاة أو الررفاة أو المنا
شمم ء لا رممع عممن السرملممة، ومكممون بممللزام اللركمموم علاممه بممرن   رر النا مم  إ ممالح ال .7

 .هنعوما عو/أو الت إلة أ له و/أو جبرره

 (2اللانة )
بعمد  -ة رنة أنر تستبدل بهما عل زمد مدة   ت الركم بعقوبة الرختعند لللركلة  .1

( 1نة )للماوص عليها ف  اعقوبة بديلة أو أكثر من اللنم -رديد مدة الرخت ت
  ا القانون.همن 

رمممنة و  تتسممماوز ثمممال   ةالركمممم بعقوبمممة الرمممخت للمممدة تزممممد علممم عنمممد لللركلمممة   .2
 هعلممة خلممت رممنوات إذا تبممين لهمما مممن الظممرو    تزمممد  ةللممد سن السمم ات أو رممنو 

ة الرخت أو السسن تنفي  عقوب عدم مالئلة  لللركوم علاهمراة  ال أو  الش ماة
قًا للتقارمر  فر م إليهم التم  تطلبهما أو  د ممدة الرمخت هما بعمد ترديم ، أنر تسمتبدل باو تقمد 
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ة عقوبمة ة بأيم نم ر أو مقت ن وحمَدهاان مرمد  ة السبرممة فم  مكم ماالسسن عقوبة اإلق أو
 من ه ا القانون.( 1اللانة ) بديلة أخر  من اللنموص عليها ف 

 (3اللانة )
ة التممم  ممممن اللركلممم ا لمم طأن ي، ركممموم علامممه بمممالرخت للممدة   تزممممد علمممة رمممنة  ملكمم 

عليهما  ص و م ارتبدال عقوبة الرخت بعقوبة بديلة ممن العقوبمات اللنمم لركاأ درت 
اللركلة ف  الطلا بعد رلاع أقوال الناابة  م فتو  ن،ه ا القانو  ( من1ف  اللانة )

 عامة.لا
 (4) نةلالا

الطلمما مممن اللركلممة التمم  أ ممدرت  ،والتأهيمم   ممالحلإل يسمموز لللديرمممة العامممة .1
للركممموم بهممما بعقوبمممة بديلمممة أو أكثمممر ممممن اة ال  ممم العقوبمممة ا أن تسمممتبدل ،مكممم الر

بمة أو العقو   قوي بمان، للمدة تسما( من ه ا القانو 1اللانة ) اللنموص عليها ف 
علامممه الشمممرو     اللركمممومت فممم افر تمممو  إذا  لممم هممما، وذ مسلممموع العقوبمممات اللركممموم ب

 :تاةاآل
 .اللركوم بها ت أنر يكون قد أم ة نمف مدة العقوبة أو العقوبا  .أ

 لسلوك.ن السيرة واسأنر يكون ح  .ب 
 ام.علأ  يكون ف  اإلفراج عنه خطر علة ا من ا  .ج
ركوم بها علاه فم  المدعو  السزائامة ة اللالاللا لتزامات أنر يكون قد أن  ا   .ن 

 ذاتها.
 العامة. الطلا بعد رلاع أقوال الناابةف  لة م  اللركفت .2
فمم   المموارنة ما حكمما ،للممانة ا ممة بهمم ه الاتسممري بشممأن تنفيمم  العقوبممات البديلممة  .3

أن مراكمز اإل مالح شم بم 1998( لسمنة 6الفم  الثالث عشر من القانون رقمم )
 ي .والتأه
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 (5) لانةلا
( من هم ا القمانون 1) قماللانة ر  ( من1مو مراعاة ا حكام الوارنة ف  البند رقم ) .1

( 6ة )إلم  (1ن ممن )و نم يهما فم  البي  العقوبات البديلة اللنموص علتكون مدة تنف
أو  مسماومة للمدة العقوبمة ا  ملاة اللركموم بهما ،هم ا القمانون ( من 1ة )ن من اللا

 وال.حا سا بر ،اباق  اللدة اللركوم به
ا تنفي  العقوبة البديلمة هاللعي ن ختيتردن اللركلة عند الركم بالعقوبة اللدة الت   .2

 ن.و نن ه ا القا( م1( من اللانة )7ة ف  البند )الوارن 

 (6اللانة )
نفيمم  لرممراه الناابممة العامممة تبزارة الداخلاممة وا مممن المموطن  الل تمممة بممو  ةتتممابو السهمم 

امممممة وا ممممممن الممممموطن  قمممممرارًا بترديمممممد السهمممممة داخللاوزممممممر  مممممممدرة، و العقوبممممات البديلممممم 
   العقوبات البديلة.يتنفة لاللتابعب الل تمة

 (7)اللانة 
فمم  جلاممو  بديلممة بالفمم لاعقوبممة الب رمم الركممم أو ا ت متح اللركلممة التم  أ ممدرت 

ة لقمم لقممرارات وا وامممر اللتعإلغائهمما، ود ممدار جلاممو اأو  اهمم زعممات اللتعلقممة بتنفيمم  اللنا
 :وال الناابة العامة، ولها علة ا خح ما يأت رلاع أق عد ، ببها
منها أو اإللزام بعقوبة بديلمة أخمر  فم  العقوبة ا  لاة أو ما تخقة  في  بتنا مر  .1

قوبممات البديلممة أو اإلخممالل بهمما خممالل مممدة لعا تنفيمم  أي مممن ا متنمماع عممن ةحالمم 
 تنفي ها.

( 7وبة البديلمة الموارنة فم  البنمد )ق  العتنفي تعين خاللهااللدة الت  ي ا مر بتلديد  .2
 .نون  ا القاه من( 1من اللانة )

 ماذ مما تاعرا عليهما و تنفي  العقوبات البديلة الت  تالنظر ف  التقارمر اللتعلقة ب .3
افممم ة فممموًرا رغمممم ارات وا واممممر التممم  تممممدرها اللركلمممة نالقمممر  ن وتكمممو  ،بشمممأنها اه تمممر 

 ها.ارتئناف
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 (8اللانة )
رة قانونًا للعقوبة ا  لبلبة االعقو تسري علة    م  ب  ي، و ملمةر ساة للديلة ا حكام اللقر 

 في  العقوبات الفرعاة.العقوبة البديلة بتن توااو
 الباب الثاني

 لبديلة ر ايبالتدا
 (9لانة )لا

أو إلمممزام اللمممتهم بواحمممدة  –برسممما ا حممموال  –الناابمممة العاممممةلع مممو أو  ضممم اقلل .1
 من الرخت ا حتااط :بدً   ةلالتاة ايلبد أكثر من التدابير ال

ن  نااإلقامة السبرمة ف  مك  -أ  .مرد 
ن ح -ب   ة.ظرر ارتاان مكان أو أماكن مرد 
نة. -ت   الر ور للر ز الشرطة ف  أوقات مرد 
د بعد ا -    تمال بأر اص أو جهات معي نة.ا  أوم التعربا لتعهب
 لللرااخة اإللكتروناة.ال  وع  -ج

اللممانة،  بممدي  عممن مممن همم ه )أ( الفقممرة   فمم ارنة ة الممو تسممري علممة التممدابير البديلمم  .2
رة قانونًا للرخت ا حتاال كام ، ا حطاالرخت ا حتا  اط .لقر 

 (10اللانة )
 (9لممانة )وص عليهمما فمم  الممم البديلممة اللن حممد التممدابيرأبلللممتهم المم ي يممتم إلزامممه  .1

أو  ،ي بمد الكلمة التم  قمررت التمدبير لرم  فم  المتظلم لمد  اللرا من ه ا القانون،
 سا ا حوال.ناابة العامة برال  د ل

  رمهر ممن فم  تقمديم تَظلمبم جديمد بعمد م م ر  ال ،لبلهظَ تلللتهم ف  حال رفا  .2
 تارمخ رفرا الت َظلبم.

جلاممممو ا حمممموال فمممم  ( 9  اللممممانة )ارنة فمممم و ير البديلممممة المممم التممممدابهمممم ه  ةد تنتهمممم  ممممم  .3
ركلممة للا إلممةو  دعالمم  ترممَ دء تنفيمم ها، مممالم اء رممتة أرممهر مممن تممارمخ بمم بانق مم 

 الل تمة بنظرها.



 م 2020( فبراير) طشبا             ـطـينـية(      ـلسـلف)الــوقــائــع ا        والتسعون            سعالتا العـدد     

 

 

- 10 - 

 (11اللانة )
ل اللمممتهم فممم  حالمممة إخمممال –رسممما ا حممموال ب –ممممة لعاناابمممة الالع مممو أو قاضممم  لل

 ا مر برخسه. ،هابله ا أو إَخالعن تنفي ه هعابشرو  التدابير البديلة أو امتن

 الباب الثالث
 احكام عامة

 (12اللانة )
التم    تسماوز ألفم  نينمار ممة ار بالغ ين أو  تزممد علمة رمنتلرخت ممدة يعاَقا بما .1

 لبديلة.التدابير ا ي  من العقوبات أو  أنفيأخ   بت و   َمن تهرب أ ،أرنن 
ا بالعقوبممة ذاتهمما اللمم  ورة فمم  .2 ن رمماعد  ،مممن همم ه اللممانة( 1الفقممرة )  يعاقممَ  مم  مممَ

 أي    بتنفي  خالل ي ، أو اإلتدبير بد  قوبة بديلة أور مًا علة الهرب م ن تنفي  ع
 التدابير البديلة.ات أو بو عقال من

ا بمممممالرخت مممممدة   تزمممممم  .3 أو بالغراممممممة التمممم    تسممممماوز هر أرمممم  علممممة رمممممتة د يعاقممممَ
ن ممم ة تنفيمم  أي    تمممة بلتابعمم لل مم  مممن  ل فتممه السهممة ا ،سمملائة نينممار أرننمم لخ

 بلتابعتها.وأَخ    ،ر البديلةالتدابيالعقوبات أو 
بلحممممد   ،الرمممختل عقوبمممة اد ارممممتب يسممموز ،إليهممما أعممماله حممموال اللشممممارفممم  جلامممو ا 

 ون.قان ا اله ما حكالعقوبات البديلة طخقًا 

 (13اللانة )
ل  ال فيهما و م  رَ الو وأنمواع ا علمال التم  تلم   ف  خدمة اللستت ردن جهات العل .1

ات تمممدر عممن وزمممر لمم يمم ها بلوجمما تعلاجممراءات تنفيمم  والتممدرما ودهبممرامج التأ
   العدل.

 ن فيها:رد تعلالات ي لوطن من ايمدر وزمر الداخلاة وا  .2
ة، والرمما ت وا وقممات التمم  برممم الساإلقامممة  اإلجممراءات الالزمممة لتنفيمم  عقوبممة .أ

 السبرمة. ةموز فيها لللركوم علاه ال روج من مر  اإلقايس
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ن مرمممدنة، أو أمممماكبمممة حظمممر ارتامممان مكمممان زممممة لتنفيممم  عقو اإلجمممراءات الال  .ب 
لكممممان أو اممممان التر ا لاممممهم عكممممو لروقممممات التمممم  يسمممموز فيهمممما للوالرمممما ت وا 

 ا ماكن اللرظورة.
 (14اللانة )

 لالزمة لتنفي  أحكام ه ا القانون.ح وا نظلة والقرارات االلوائاء وزر سلت الم ريمد 

 (15اللانة )
علم  بمه وم  القمانون تنفيم  أحكمام هم ا -فالما ي ممه كم   -ةافم   تممة ت اللالسهماعلمة 

 ة.ه ف  السرمدة الررلامن تارمخ نشر 

 ميالنية. 22/12/2019بتارمخ:  ةز نة غبلدير  د 
 هسرمة. /1441/25 : فاو الل                

 دولة فلسطين رئيس 
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 م2020( لسنة  1رقم )قانون 
 م 1998سنة ( ل11)رقم انون التعليم العالي قل عدلالم  

 نولة فلسطينرئات 
 ،تهوتعديال 2003 لسنة الفلسطين  ا رار علة القانون بعد ا طالع 

 ،1998( لسنة 11) رقم لة قانون التعلام العال عو 
 ،م04/12/2019 اللنعقدة بتارمخأقره اللسلت التشرمع  ف  جلسته  ما ناًء علةبو 

 2003لسمنة نون ا رارم  القا من (41ة )ن اللا ون ممدرًا بقوةناقال ن أ خحوبعد أ
 وتعديالته،
 ،ثم بارم الشعا العرب  الفلسطين  بارم هللا
 التال : قانون  در ال

 (1اللانة )
م 1998لســــنة  (11التعلــــيم العــــالي رقــــم ) ن ( مــــن قــــانو1قــــم )ت لغــــم المــــادة ر 
 ها بالنص التالي:وي ستعاض عن
ن  الل مممة ارنة اللعماو ات الم لكللمات والبخمار لون انون يكم قم لكمام هم ا اف  تطبي  أح

 القرمنة علة خاله ذل : لها أنناه ما لم تدل
 والخرث العلل .  لالعا : وزارة التعلامالوزارة
 مقامه. العلل  أو من يقوم والخرث لعال  التعلام اهو وزمر  الوزير:
 : مسلت التعلام العال .المجلس

 ل .لعاتعلام الامسلت  ئات: ر رئيس المجلس
 ال التعلام العال . تقدم خدماتها ف  مستعلام عال   ةسمؤر :   المؤسسة

 ال .: رئات مؤرسة التعلام العرئيس المؤسسة
ونوابه والعلداء  الرئات لكلاة اللكون من: هو مسلت السامعة أو الس المؤسسةجم

 ورؤراء ا قسام.
 اة.عو سونة والنالهيئة الوطناة لالعتلان وال الهيئة:
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ال  معتمره بهما،   مهناة ف  مؤرسة تعلمام عم انيلاة أو كارة أ   نر  م العالي:عليالت
لين نرارمميين بعممد الرمممول علممة ممم فة أو تقمم  الدرارممة فيهمما عممن رممنة نرارمماة  املمم 

 .ة أو ما يعانلهاالثانومة العام رهانة
فممملين  نرممة فيهمما عمم مسلوعممة مممن اللمموان التعلالاممة   تقمم  الدرا يمــي:ج التعلالبرنــام

 نة أو نرجة عللاة.ول علة رهام، للرأي مؤرسة ف  يينرارن 
بمممرامج  تمممدرمت: ممممنح الممموزارة اإلذن بلنشممماء مؤرسمممة تعلمممام عمممال  تتمممولة التــــرخيص

 رخاح.تعلالاة مردنة وف  أنظلة الت
وزارة هممو مؤرسممة ا عتخمماري اللممرخح مممن المم  إقممرار المموزارة بممأن الشمم ح  االعتمــاد:

 عتلان. نظلة ا  وفقاً  لاة مردنةعلاج ترامبتدرمت ب هلة للبدءتعلام عال  مؤ 
ــهادات ــادقة الشـ : تأرمممير الممموزارة علمممة الشمممهانة العللامممة بأنهممما  مممرارة حسممما مصـ

 اللمانقة. ت اتعلال
  جنباة وبرامسهما طخقماً مؤرسة التعلام العال  ان جو رة بقانوناة و : إقرار الوزااالعتراف

 نه.عثقة بنا نظلة اللن و انو قه ا ال ويتعارا م لقانون نولة مواطنيها، بلا  
ممممموازاة الدرجمممممة العللاممممة الللنوحمممممة مممممن مؤرسمممممات التعلممممام العمممممال  غيمممممر  لـــــة:المعاد

 الشهانات. وف  نظام معانلةالعللاة اللقابلة لها ف  فلسطين  ةجبالدر الفلسطيناة 
ل  أو اأي نشما  ممنظم يقموم بمه باحمث أو أكثمر فم  مؤرسمة تعلمام عم  :البحث العلمـي

 ها أو ارت دامها.نقلرها أو متطو  وأمن اللعرفة تكو ده هبرث ب ز مر 
ــث العلمـــي: ــز البحـ ممممن  اهترخامممم مؤرسمممة تنشمممأ للاامممام با برممما  العللامممة يمممتم  مركـ

 الوزارة.
قمًا لشمرو  ترمدنها بمرامج الخكمالورموال وففم   تورم المدبلوم اللقبمول حللمة  التجسير:

 زارة.الو 
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 (2مانة )
عاض سـتم وي  1998لسـنة  (11لي رقـم )لعـام ايالتعلـ  ن و( مـن قـان2المـادة )تلغم 

 عنها بالنص التالي:
نها الممموزارة د رممم لتممم  تالتعلمممام العمممال  حممم  لكممم  فمممرن متمممة ارمممتوفة رمممرو  ا لترممماق ا

 العال .التعلام  ررة ح  الفرن ف حائاًل أمام ملاواللؤرسة بلا   يقف 

 (3مانة )
م وي سـتعاض 1998ة ( لسـن11) ملعـالي رقـ لتعلـيم ا( مـن قـانون ا3تلغم المـادة )

 :ص التاليلنانها بع
 الررمة ا كانيلاة والخرث العلل  مكفو ن بلوجا أحكام ه ا القانون.

 (4مانة )
( 11)لــيم العــالي رقــم ( مــن قــانون التع4فقــرات ايتيــة إلــم المــادة رقــم )ال فت ضــا
 ( وذلك كما يلي:8م بعد الفقرة رقم )1998 ةلسن
بطمممه فممم  دتمممه وتراوحام الفلسمممطين ، وتمممدععا للشممم نامممة طو ال ةلمممة الهومممم الرفممما  ع .9

 أماكن تواجده.
 العلل . روالنشتعزمز نور اللغة العرباة ف  مراح  التعلام والخرث والترجلة  .10
فمم  لاممًا ونولاممًا، بلمما يتواام العممال  مرلاممًا ودقلاعلمم لتبممين مؤرسممات ا تعزمممز التعمماون  .11

 طناة.وا حتااجات وا ولومات الو 
 تراب  وتكام  مكوناتها. عزمز، وت ن  والتقنومة التعلام اللهظن  مفعيتقومة وت .12
 خل  بيئة جامباة آمنة وجاذبة وعانلة. .13

 (5مانة )
 (11م )رقــ  التعلــيم العــالي ( مــن قــانون 5قــم )إلــم المــادة ر  ةيــ ايت ت ضــاف الفقــرات

 ( وذلك كما يلي:21) م بعد الفقرة رقم1998لسنة 
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ين فمم  انيليام لألكمم التقيمم راه و واإلرمم ين يمم عطاب والترممتقا أنظلممة   يمم ابعممة تطبتم .22
 ة.اللؤرس

اإلرراه علة برامج التوجاه واإلرران اللهن  للطلخة  ختاار الت ممات فم   .23
 .لؤرسةال

ومتابعمة ال مدمات التم  سمة  الامة لللؤرنارمة والل كانيلاة واإلتلان ا نظلة اعا  .24
 ها.تائها وم رجتقدمها وجونة أنا

 رج.بال اداررين ف  اللؤرسات يين النيسطعة رؤون الطلخة الفلابمت .25
 تشكي  لسان مساعدة ف  ح  ال الفات بين اللؤرسات والعاملين أو الطلخة. .26
 التكام  بينها.ترقي   تعلام العام بلا يكف ت الؤرسامو  ؤرسةالل التنسي  بين .27
 ن علمة نرجمة المدبلوم مليلراوطنم  ل ناام   امترعقد ا متران التطباق  الش .28

 اللتور .
سممممان واللسممممالت  ، لع ممممومة اللة أخممممر و أيممممة جهمممم أللسلممممت المممموزراء ا يسمممم التن .29

 العلل . الل تمة بتنظام وتطومر بيئة التعلام العال  والخرث 

 مكرر لثاثالصل الف
 العالي مجلس التعليم
 (6مانة )

م وي سـتعاض 1998ة ( لسـن11) لعـالي رقـم( مـن قـانون التعلـيم ا6تلغم المـادة )
 :لنص التاليعنها با

برئارممة  (مسلممت التعلممام العممال )سمملة مسلممت ي  ن مسلممت المموزراء ار ممم ر قمم ينشممأ ب .1
 الوزمر وع ومة عشرة أع اء علة النرو التال :

 ة.وماات جامعة حكئر   .أ
 رئات جامعة عامة. .ب 
 جامعة خا ة. اترئ .ج
 اللسلت. لللثلة ف رئات مسلت أمناء إحد  السامعات غير ا .ن 
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 .لين ف  ال ارجاللاا نيلفلسطينيرموقة من اذو مكانة أكانيلاة مو ع  .ه
 لكلاات السامباة.  اإحد د علي .و
 عليد إحد   لاات اللستلو. .ز
 والنوعاة.رئات هيئة ا عتلان والسونة  .ح
 ت الخرث العلل .لسم اتئر  . 
 اللساعد لشؤون التعلام العال .  ي الو  .ي

 ات.والتنوع ف  الت مم رأة اللتلثي   تل ومة اللسيراعة ف  اختاار ع .2
   ورمن أعاله من الوزمر. للا  ع اءينسا ا .3
  ف  نعوة من يمراه منارمخًا لر مور جوانما مرمدنة ممن اجتلاعمات ت الرلللسل .4

نون  ل أعلالممه،ة علممة جممدو وعات اللدرجمم ضمم و لل  اناال بممرأيهم فمم اللسلممت لالرممتئ
 أن يكون لهم ح  التموم .

 ( مكرر6مانة )
 التالي:وفق رر مك (6ادة )ملتستحدث ا

 :تيمممةآلالحاات االم اللسلتيلارال 
 العلل  ف  فلسطين، وتطومرها. للتعلام العال  والخرث  لعامةاقتراح الساارات ا .1
 ة.وضو معايير حو لة اللؤرس .2
 ف  اللؤرسة. بقبول الطلخةمة اللتعلقة يير العااعللوا وضو ا رت .3
ت علممة ضمموء تطممور الساارمما ،هايلأو تعممد  ام العممال اقتممراح مشممارمو قمموانين التعلمم  .4

 .  السلطةالعامة ف
 رث العلل .ز الخالتنسي  بين اللؤرسة ومراك .5
 تقديم التو اات اللنارخة لتطومر أناء اللؤرسة. .6
تلفمة التم  يمتم لعال  فم  مسا تمه الل ام علادعم قطاع التوضو راارات تلوم  ل .7

 .رسةم  لللؤ و كلرالدعم ان عليها ف  ترديد مسا ت واالة ا رتنا
 ة.اللؤرسوالخرثاة ف   نارمةإلاللالاة و كانيلاة وااقتراح اللعايير ا  .8
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 (7) نةما
 وفقًا  حكام القانون تتلتو مؤرسات التعلام العال  بش ماة اعتخارمة.

 (8نة )ام
 قانون.ة وفقًا  حكام الم عال حرم ذو حمانعلات سةمؤرلك  

 (9مانة )
همما ان ، ولسممطيناةلتعلممام العممال  الفلت ارسمماة فمم  مؤ الللغممة الررمم العرباممة همم  االلغممة 

 .ر  لغات أخامج ببعا اللوان أو البر  تدرمت رر تق

 ( 10مانة )
 عاا م ومسمممت1998ة ( لسمممن11( ممممن قمممانون التعلمممام العمممال  رقمممم )10تلغمممة اللمممانة )

 ال :ا بالنح التهنع
 الة:ؤرسة من حيث التأرات الل تمنف .1

رمممؤونها بلوجممما  نظموتممم  الممموزراء، ر ممممن مسلمممتحكومامممة: تنشمممأ بلوجممما قمممرا .أ
 .اال اص بهم التشرمو أحكا

 ترقي  الربح.نفة لعامة: اللؤرسات غير الها  .ب 
 خا ة: ربراة وغير ربراة، اللسسلة وفقًا لقانون الشر ات.  .ج

 تعلالاة الة:مج الار لبث امن حي للؤرسةتمنف ا .2
 ت ثمال   لامااللؤرسات الت  ت م    منها ما   يق  عمن  وه  :معاتجاال .أ

 ها أن تقدم اآلت :لكنوم جامباة،
ة السامباممممم جمممممة در البلمممممنح نرجممممة الخكالورموال     لامممممة تنتهمممم بممممرامج تعلا (1

 ا ولة  .
 برامج الدبلوم اللتور  من خالل  لاات مستلو منفملة. (2
عال  أو اللاجستير وم الالدبللنح نرجة نته  بت ا،علاارات الللدر  برامج (3

 أو الد توراه.
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 م:دقية التي تالكليات الجامع .ب 
رجمممممة بلمممممنح ن   امممممة، تنتهممممم نامممممة أو تقنلالامممممة أكانيلامممممة أو مهعج تبمممممرام (1

 الخكالورموال.
تقناة للدة رنتين أو ثال ، تنته  بلمنح نرجمة المدبلوم  هناة أوج مامبر  (2

 اللتور .
د أننمممة ثالثمممين نرارممماة واحمممدة وبرممم  رمممنة ةلمممد ة لتقناممم  هنامممة أوبمممرامج م (3

 ة، تنته  بلنح نرجة الدبلوم اللهن .راع
 :قدمي تتتمع الجمكليات ال .ج

لمنح ن تنتهم  بها عن رنتيارة فير د   مدة القناة   تقبرامج مهناة أو ت (1
للتورمممم  فمممم  مسممممال العلمممموم اإلنسمممماناة او التقناممممة او هانة الممممدبلوم ارمممم 

 راة.اللهناة أو الم
أننمممة ثالثمممين اة واحمممدة وبرمممد للمممدة رمممنة نرارممم  تقنامممة وأة هناممم بمممرامج م (2

 .  نبلوم اللهراعة، تنته  بلنح نرجة الد 

 (11)نة اللا
عاض وي سـتم 1998نة ( لسـ 11قـم )عالي ر لاالتعليم من قانون  (12تلغم المادة )
 التالي: عنها بالنص

لالاممة، لاو  رمممةة واإلنانيلامم ت ممو اللؤرسممة انظلتهمما الداخلاممة التمم  تممنظم رممؤونها ا كا
 لقانون.و  يتعارا وأحكام ه ا ا ،مانقة الوزارةه ا النظام بلعلة أن يقترن 

 ( 12نة )ام
 م ويسـتعاض1998لسـنة ( 11) مقـ العالي ر ن التعليم ( من قانو13لمادة )م اتلغ

 التالي:بالنص عنها 
تاممممًا للمممدة  يرلممم  نرجمممة ا رمممتاذية، يتفمممرغ إلنارتهممما تفرغممماً  يمممرأال السامعمممة رئمممات .1

 .فق  لرة واحدةوات، تسدن لنر  ثال
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رغ اه، يتفمم ر و قمم  عممن ن تمم يممرأال  مم   لاممة جامباممة عليممد يرلمم  نرجممة عللاممة   ت .2
 .ارتها تفرغًا تاماً إلن 

ن ماجسممتير، يتفممرغ تقمم  عمم مممدير يرلمم  نرجممة عللاممة    ولمم  لاممة مستيممرأال  مم   .3
 إلنارتها تفرغًا تامًا.

 (13للانة )ا
م 1998نة ( لسـ 11لعـالي رقـم )م ايلتعال ( من قانون 16، 15، 14ت لغم المواد )
 عنها بالنص التالي:ويستعاض 

 ل :لتا  وف  الاتعلام العت دار مؤرسات ال
 الجامعات الحكومية .1

ء  وتتخمممو أمنمما ماممة رئممات ومسلممت مؤرسممة ومسلممتو جامعممة حكيكممون لكمم   .أ
 لوزارة إنارمًا ومالاًا وقانوناًا.ا
اء بناًء مسلت الوزر  نمر قرااة ورئاسها بيعين مسلت أمناء السامعة الركوم .ب 

 مقة.ر طة بنفت المن الوزمر للدة ثال  رنوات، تسدن للرة واحد  علة ترراح
ونها، ائر رممممؤ رمممم و مسالسممممها الركوماممممة و  ممممالحاات رئممممات اللؤرسممممة  دن ترمممم  .ج

 ر  للسامعات الركوماة.ا را نظاملابلوجا أحكام 
 بامممممةالكلامممممة الساميعمممممين الممممموزمر ممممممدير  لامممممة اللستلمممممو الركومامممممة، وعليمممممد  .ن 

 كوماة.رلا
 زناتها وحساباتها ال تاماة للوزارة.الركوماة موا تقدم اللؤرسات  .ه

 ةماات العامعالج .2
ن رمممد ها، وت  ر يمؤرسمممة يمممد اء  ومسلمممت جامعمممة عاممممة مسلمممت أمنممم   لكممم  يكمممون  .أ

 عن اللؤرسة. بلوجا نظام ناخل  يمدرمهلا تشكيلتهلا ومها
  .لرة واحدة فقتردن مدة مسلت ا مناء ثال  رنوات، تسدن ل .ب 
يين لسنة ارمراه موقتمة ا مناء، ومر  للوزمر تع الوزارة بتشكي  مسلت غلتب .ج

 ه.ليتع ر تشك ف  حال
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رمؤونها، بلوجما  رئسمها ورماعاممة ومسالحاات رئات اللؤرسة ال ال تردن  .ن 
 لؤرسة وتمانق عليها الوزارة.عن الأنظلة تمدر 

قما فو   عالح للتعلام التتلقة اللؤرسة العامة جزء من الدعم اللال  الل م .ه
دة مممممن المممموزارة علممممة أن تقممممدم همممم ه اللؤرسممممات اللعتلمممم  واللعمممماييرلألنظلممممة 

 للوزارة.اة تامتها ال اباتها وحساموازن
 الخاصةالجامعات  .3

اة مسلت إنارة  تردن مهامه الربر ا ة الربراة أو غير  ات العمون للساكي .أ
 الشر ات الساري.وفقًا لقانون 

بأنظلمممة تممممانق عليهممما  اهممم للب عرمممؤونها وأرممملو تمممنظم  ممم  مؤرسمممة خا مممة  .ب 
 الوزارة.

ح اخنظلمممممة التمممممر تشمممممره الممممموزارة علمممممة اللؤرسمممممات ال ا مممممة ممممممن خمممممالل أ .ج
تعلالامممممة سهممممما الماتابعمممممة بر للرااخمممممة ومالعمممممام وال ممممماص وت  مممممو ن تلممممماوا ع
 اة.تدرمستها الوهيئا

 ( 14مانة )
م ويسـتعاض 1998( لسـنة 11( من قانون التعليم العالي رقـم )17ت لغم المادة )

 ص التالي:نلباها عن
  اعتخاري  إنشماء أو فمتح مؤرسمة عاممة أو خا مة ح طباع  أوير   ي ر  .1

 القانون.ح الالزم وفقا له ا خاتر لال علة و مبعد الر
ومعاييرهممما  بلوجممما نظمممام  خاممممهااللؤرسمممة ودجمممراءات تر  إنشممماء  رمممدن رمممرو ت   .2

 زراء.يمدر عن مسلت الو 
علمة لرن خطامًا الهيئمة بما مز لتم وت الة الهيئة  يقدم طلا انشاء وترخاح اللؤرسة .3

وضممًا، فر ن الطلمما مخممالل رممتة أرممهر مممن تممارمخ تقديلممه، وفمم  حممال  مماالطلمما 
 مسبخًا. يكون القرار بالرفا  انا سي
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تتقمدم بطلما تمرخاح لفمتح فمرع ة أن لام عا ل غير فلسطيناسة تعرؤ    ي مري .4
 .وص ل معن الوزمر با  فلسطين  وفقا للتعلالات الت  تمدر أو أكثر لها ف

 ( 15مانة )
ة آلام  امة  وتمنظمون الهيئة الوطناة لالعتلان والسمونة والنوعه ا القان تنشأ بلوجا  .1

 زراء.ن مسلت الو هامها  بنظام يمدر عومها علل
 عاة التعلام من خالل:ة ونو الهيئة علة ا رتقاء بسون   لتع .2

 تقيام اللؤرسة وبرامسها ا كانيلاة بشك  نوري. .أ
 .اةنيل كالبرامج ااعتلان ا .ب 
 للؤرسة.ن العام وال اص علة اتطبي  معايير ا عتلا .ج
 رسة.للؤ ة اباقه علطتومتابعة  ضلان السونة،تطومر نظام  .ن 
 بر  اللؤرسة.مقترحة عقوبات  راءات أورة بأية إجالتنسيا للوزا .ه

 ( 16) مانة
 يسـتعاضم و 1998( لسـنة 11( من قانون التعليم العالي رقـم )18تلغم المادة )

 ية:لالتة ابالماد عنها
 ة نوعين:يقسم ا عتلان إل .1

ات طلخم م بة للتقمد لم هللرخممة مؤ إقمرار الهيئمة بمأن اللؤرسمة ا: االعتماد العـام .أ
لمة ا نظ  ال ا مة بم ل ، وفم  الشمرو  رفعنمد تموا وبرامسهما، اعتلان لكلااتها

 واللعايير اللعلول بها ف  الهيئة.
ه ليممدرال عتلممان ا و ، المم برنممامج التعل: إقممرار الهيئممة بأهلاممة الاالعتمــاد الخــا  .ب 

 رسة.ف  اللؤ 
يئممة الهمممن تقرمممر  ةلمم ة بنمماًء عالعممام باللوافقممة علممة إنشمماء اللؤرسمم يبممدأ ا عتلممان  .2

 ل ل . و  الالزمةعند توافر الشر 
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ند توافر ة فتح برنامج تعلال  ف  اللؤرسة عقة علدأ ا عتلان ال اص باللوافبي .3
خمممات وافر اللتطلتممم  نمممد ل عج الفممموج ا و الشمممرو  ال ا مممة بممم ل ، وملمممنح بعمممد ت مممر 

 مة ل ل .الالز 
 ( 17مانة )

يسـتعاض م و 1998ة لسـن( 11)م قـ ر الي م الع( من قانون التعلي20تلغم المادة )
 لي:بالنص التا عنها
 ات والدرجات العللاة اآلتاة:لشهان ؤرسات    ضلن اختما ها االل تلنح

ة ا قم  لعة تلد عة نراراة معرهانة تلنح بعد إنهاء ثالثين راالدبلوم المهني:  .1
 نومة العامة او ما يعانلها.ثاالرهانة  بعد 

ا ق   ةة نراراة معتلدة علراعين إنهاء رت عد تلنح ب : رهانةالدبلوم المتوسط .2
 ها.العامة او ما يعانل ثانومةلاد رهانة بع

: نرجمممة تلمممنح بعممممد إنهممماء الطالممما مائممممة وعشمممرمن رممماعة نرارمممماة بكــــالوريو لا .3
العاممممة أو مممما لثانوممممة لدرارمممة اابعمممد رمممهانة  ةنممم أن رمممد مممما يعانلهممما  معتلمممدة، أو 

 يعانلها.
دة، أو لم من رماعة نرارماة معتعشمر و و هماء أربم نإد تلمنح بعم : نرجمة الدبلوم العـالي .4

 رموال.خكالو ة بعد الرمول علة ال رد أنن يعانلها ما
: نرجممة تلممنح بعممد إنهمماء رمم  وثالثممين رمماعة نرارمماة معتلممدة، أو ممما الماجســتير .5

 رموال.ول علة الخكالو د الرمعبة أننيعانلها  رد 
نم ، أن   رد معتلدة  ةاعة نرارانرجة تلنح بعد إنهاء ثلان وأربعين رالدكتوراه:  .6

وخمالل  سمتير،عد الرمول علمة اللاجنلها باعأو ما ي الد توراه،راملة  طروحة 
 معات الفلسطيناة.  السامدة   تق  عن ثال  رنوات نراراة ف

 ( 18مانة )
م ويسـتعاض 1998( لسـنة 11ي رقـم )قانون التعليم العال نم( 21)لغم المادة ت  

 عنها بالنص التالي:
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 ةنة أو السمممم للعتلممممد ات السمممماعرسممممة علممممة نظممممام اللؤ   ادرارممممة فمممم لاد نظممممام تلمممم يع .1
 يئة.اللعتلد من الهنامج راة، حسا طباعة البر الدرا

 قسم نظام الدرارة إلة:ي   .2
، ؤرسمة التعلالامةق باللارم لتا للطالا يتاح تعلال   ظام: نالتعليم باالنتظام .أ

 رات بمورة مخاررة ومنتظلة.وح ور اللراض
 راغمما فاممه، تعلم لكمم  رمم ح فممرص المم اح يتمم  تعلالمم  مانظمم  مفتــو :التعلــيم ال .ب 

ة، وقدرتمممه علمممة للنتظلممم ارمممة اره، وممممد  تفرغمممه للدر عمممن علممم  رظممم بغممما الن
ائ  ورمممم بممممر ال ممممدمات والح ممممور اللراضممممرات، ومممممتم تقممممديم ممممموان الممممتعلم ع

نسممممخة مرممممدنة مممممن حلقممممات هاتفاممممة، مممممو تلفازمممممة والذاعاممممة والإلواخة اللرورمممم 
لتممم  لشمممرو  واللتطلخمممات ا  اوفممم   لوجمممه،اً هممم لخارمممرة وجالنقممماو، واللقممماءات ال

سمممسم ممممو اللعمممايير لممما ينره مسلمممت الممموزراء، وبام يممممد ظممم نترديمممدها يممممدر ب
 الدولاة.

 ( 19مانة )
سـتعاض م وي  1998 سـنة( ل11) ي رقـمالعالن التعليم ( من قانو22تلغم المادة )

 نص التالي:عنها بال
 اعد يسممم  العللمم  ث رمم مسلمممت للخ بتنسمميا مممن المموزمر  ينشمممأ بلوجمما همم ا القممانون  .1

 الشأن. ارتها به االوزارة ف  ررم را
 الخرث العلل  من خالل: تشساوده مسلت الخرث العلل  إلة هي .2

 أولوماته. العلل  والترجلة، وترديد  تنفي  الساارات العامة للخرث  .أ
لترجلممة والتعمماون مممو راكممز الخرممث العللم  واشممراكة بممين اللؤرسمة وملاز زمم عت .ب 

 ار. مز اإلبداع وا بتكتعز ف  يساهم  الع ال اص بمؤرسات القطا
  .ر ممانر نعم خارجاة للخرو يفو   تعدة فاللسا .ج

القمانون وا نظلمة الممانرة  م عل  مسلت الخرث العلل  بلوجا أحكمام هم انظي   .3
 بلقت اه.
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 ( 20مانة )
م 1998( لسـنة 11قـم )انون التعلـيم العـالي ر ( من قـ 25-24-23لمواد )اتلغم 

 الي:تلا بالنص اويستعاض عنه
لاممة والترجلممة فمم  ت العلارمم   والدراجممراء الخرممو مراكممز الخرممث العللمم  إ ةولتتمم  .1

 ت.لسا ف اللم ت
، التمممم  تلنرهمممما المممممفة الررمممملاة ةالعللمممم  لممممد  المممموزار تسممممس  مراكممممز الخرممممث  .2

 .الات تمدر بال موص لتعل وفقاً لللاررة مهامها 
 ة.سرابعة لللؤ يستثنة من أحكام ه ه اللانة مراكز الخرث العلل  الت .3

 (21)نة اللا
لسممنة ( 11)ال  رقممم عمم التعلممام القممانون  ن( ممم 30، 29، 28، 27 ،26تلغممة اللمموان )

، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22) بماللوان  هامستعاا عنم و 1998
 نون.القا ن ه ا( م34، 33، 32، 31

 ( 22مانة )
رة ناة، و مم يطغيممر الفلسمم ن إجممراءات اعتممراه المموزارة بلؤرسممات التعلممام العممال  رممد  ت  

للنوحمة امة اللتهما بالمدرجات العللأو معان  رة عنهما،للاة المان هانات والدرجات العالش
، بلوجمممما أحكممممام همممم ا القممممانون وا نظلممممة علممممام العممممال  الفلسممممطيناةمؤرسممممات التمممممن 

 .لوجخهالمانرة ب
 ( 23مانة )

لشممممام  لوم اللتورمممم  ا لترمممماق با مترممممان التطباقمممم  ارممممهانة الممممدبيرمممم  لرللممممة  .1
 الوزارة. ظلهتن ان وطن رتكام

رحلممممممة للسممممممير رممممممرطًا لعللاممممممة التس  الشممممممام  قمممممم ن التطبارممممممااز ا متيعممممممد اجتامممممم  .2
 الخكالورموال.

 رمممان التطباقممم  الشمممام  وأيمممة رمممرو  تتعلممم  بمممه وفقممماً رمممدن إجمممراءات عقمممد ا متت   .3
 تمدر عن الوزارة.ات لالتعل
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الشمممممام   التطباقممممم  يممممتم إ مممممدار التعلالممممات اللالامممممة اللتعلقممممة بررممممموم ا مترممممان .4
 رة.از ر عن الو ا قرار يمد العاملين به  بلوج فآت مكاو 

 ( 24مانة )
علالمممات الممممانرة القمممانون وا نظلمممة والت ا لتمممزام بأحكمممام هممم ا  ؤرسمممةيسممما علمممة الل

 :ةر للوزابلوجخه، وف  حال م الفتها ير  
 للدة الت  تردنها الوزارة.لة الل الفة خالل اإن ار اللؤرسة بلزا .1
ها تكرار   وألل الفة  للؤرسة باااة ف  حال ارتلرار  تالال  تأنيباةلات  إلجراءاات اذ ا .2

 الهيئة:  مو التنسيبناًء علة 
 عتلان برنامج أو أكثر.إلغاء ا   .أ

 يقاه القبول إيقافًا موقتًا جزئاًا أو  لاًا.إ .ب 
 لللؤرسة. و  ا عتلان ال اص مست ا ت فا .ج
ين املالعمم  يممة أو يفة أو التناإليقمماه اللؤقمم  عممن العلمم  لللسممالت اإلرممرافا .ن 

الشممكاو  اللرفوعممة أو  ممدور   رااقممات فمم   لسممان التباللؤرسممة لرممين بمم 
  ائ .حكم ق

و ال ا ممة الللنوحممة لللؤرسممة أو إلغمماء التممراخاح وا عتلممانات العامممة أ .ه
ارممخة لتسممومة أوضمماعها ؤرسممة مممدة زمناممة منالل حاة مممنفروعهمما، مممو مراعمم 

 ن وال رمسين.يديللقالطلخة ا رلخًا علةاة بلا يكف  عدم التأثير القانون
 ؤرسة.للا ال  عنم اللالدع إيقاه .3

 ( 25مانة )
جلاممو رؤرمماء سامعممات بقممرار مممن المموزمر، ي ممم فمم  ع ممومته ء الرؤرمما ينشمما مسلممت

لممت فمم  تطممومر وزمر، لاسمماعد اللسالمم  ةرمم برئا السامعممات الركوماممة والعامممة وال ا ممة
بلممما    نمممه،ر عخلممم  يممممد ان ًا لنظمممام العمممال ، وملمممارال مهاممممه وفقممم منظوممممة التعلمممام 

 نون.قاالكام ه ا يتعارا وأح



 م 2020( فبراير) طشبا             ـطـينـية(      ـلسـلف)الــوقــائــع ا        والتسعون            سعالتا العـدد     

 

 

- 26 - 

 ( 26نة )ام
قدية الت  يمتم   من ا موال وا  ول العيناة والنلام العالعللت قفاةتنشع الوزارة و  .1

، وتطمومر جمونة م الطلخة اللعوزمنونع ةللؤرسحخسها وارتثلارها لترسين أناء ا
 .تلوللسوتطومر ا اللستدامةث العلل  لترقي  التنلاة التعلام والخر

لها مامه ا تم ت ئدها إ  ف  حدون ماو وقفاة وع  أموال ال  يسوز التمره ف .2
 .من أغراا 

 رراه اللسلت.ت  و وقفاة التعلام العال  إل .3
نرها اللالامة تعلمام العمال  وممماال ةام م وقفيمدر نظام عن مسلت الموزراء بتنظما .4

 ودنارتها.
 ( 27مانة )

رمرة خارائا اللة ممن ال م غيمر الربرام  مة ل اعاممة والام العال  تعفة مؤرسات التعلا
لرروم السلر اة علة افة، وتعفة   ل  من اتها  لة ممانر إيراناع  ة،اللخارر   وغير

يالت الللنوحممممممة تسممممممهلازات و ممممممموال اللنقولممممممة وغيممممممر اللنقولممممممة، وتتلتممممممو با متامممممماا 
ن القممممواني مقممممًا  حكمممما يرمممممة والهيئممممات العامممممة وفؤرسمممات الركوماممممة والسلباممممات الللل
 عالقة.رمة ذات اللساا

 ( 28نة )ام
 للرف  به ا القانون.دول االلردنة ف  السوم لررارة از و قاضة التت

 ( 29مانة )
 سات التعلام العال  الركوماة والعامة وال ا ة:علة مؤر يرظر .1

 مهيون .إلة التطباو مو ا حتالل الت أو مساعدات تهده هخا تلق  .أ
 ل المهيون .التحا  مو    ااو  ي نشالترومج أو التشس  .ب 

الف أحكمام ممن ي م أرد ورنت ف  قانون آخمر   م   ية عقوبةل بأاإلخالعدم  مو .2
، ي عتبمر مرتكخمًا جنايمة م لمة بالشمره وا مانمة من فقرتيهما( أعاله أو أي 1البند )
ة التعلالامممة ن عشمممر رمممنوات، وت عاقممما اللؤرسممم رخت ممممدة   تزممممد عممم بمممال ا ومعاقممم 
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ار  ألمف نينم من عشمر )أرننم  نينمار  20,000 د عمنتزمم  ا غرامة  الل الفة بفر 
 لة.لتداو أو ما يعانلها بالعللة ال ( أرنن

 ( 30مانة )
ت ة القانون، تخقة ا نظلة والتعلالات المانرة بلقبلا   يتعارا مو أحكام ه ا  
 ة، إلممة أن تلغممة أو تعممدل م نافمم 1998( لسممنة 11ال  رقممم )قممانون التعلممام العمم ام كمم حأ

 نون.أحكام ه ا القا فاذ ن نة مماها رنقأخالل مدة 
 ( 31)مانة 

قبمممم  نفمممماذ أحكممممام همممم ا ت الهيئممممة   رممممسالجلاممممو اللؤرسممممات اللعتلممممدة فمممم  ربمممم تعت .1
 ة حكلًا.مرخم ،القانون 

ا ا وفقمممًا  حكمممام هممم  اعهضممم و وما أعلمممة اللؤرسمممات ومراكمممز الخرمممث العللممم  تمممم  .2
 لدةال  هديد هلتللوزمر ز خالل مدة أقماها رنة من تارمخ نفاذه، ومسو   ،القانون 

 أخر . لستة أرهر
 ( 32نة )ام

 زمة لتنفي  أحكام ه ا القانون.ح الالراء ا نظلة واللوائت الوز لس. يمدر م1
 ون.زمر التعلالات الالزمة لتنفي  أحكام ه ا القان. يمدر الو 2

 ( 33نة )ام
 .م1998( لسنة 11من قانون التعلام العال  رقم )( 19(، )11) وان تلغة الل .1
 لة ا خر .نظ ن واوانيالق امه منارا مو أحكو ما يتعجلاون لقانا ا  هيلغ   .2

 ( 34مانة )
م هم ا القمانون ومعلمم  أحكما تنفيم  - كم  فالمما ي ممه-ت الل تممة و السهماجلام ة علم 

 ة.رلار لمدة ابه من تارمخ نشره ف  السر 
 

 النيةمي 19/01/2020: بتارمخ ة در بلدينة غز 

 ةهسرم /1441/24 :اللواف               
          

 نية لسطينية الفطة الوطرئيس السل 
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 ارةالوز  الرسوم التي تتقاضاه ا لجدو
 ة ـــــالقيم التفصيل  ع الرسمو ن

لؤرسة أو  ترخاح ال رروم
 فروعها

 اانلهمممممممم عنو ر أو ممممممممما ي 10000 السامعة
 لعللة اللتداولة.با

الكلاة 
 السامباة 

نو ر أو ممممممممممممما يعانلهمممممممممممما  8000
 .اللتداولةبالعللة 

يعانلهمممممممممممما نو ر أو ممممممممممممما  8000 و تل مس كلاة
 .داولةتلعللة البال

عتلان انة ا رروم اعتلان أو إع
 برامج اللؤرسة 

ممممممممممممما يعانلهمممممممممممما نو ر أو  6000 ن توراه 
 بالعللة اللتداولة.

ممممممممممممما يعانلهمممممممممممما  أو رنو   3000 ماجستير 
 اللتداولة.للة بالع

ا نو ر أو ممممممممممممما يعانلهمممممممممممم  2000 نبلوم عال  
 لة.اللتداو  ةبالعلل

يعانلهمممممممممممما ممممممممممممما  ر أو نو  2000 نبلوم ترباة 
 للتداولة.العللة اب

نو ر أو ممممممممممممما يعانلهمممممممممممما  2000 موال بكالور 
 بالعللة اللتداولة.

نو ر أو ممممممممممممما يعانلهمممممممممممما  2000 نبلوم متور  
 لتداولة.لاللة بالع

نو ر أو ممممممممممممما يعانلهمممممممممممما  1200   نبلوم مهن
 بالعللة اللتداولة.

 

تا مكا تسديد   وألان اعت رروم
 ال دمات السامباة 

 ** * 
 

انلهمممممممممممممممما يع أو ممممممممممممممممما نو ر 500
 بالعللة اللتداولة.
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رخاح مراكز الخرث م تررو 
 ***  العلل 

مممممممممممممما يعانلهممممممممممممما نو ر أو  700
 بالعللة اللتداولة.

 ت ان شهاالرروم تمدي  

 ك .را 12 الخكالورموال 
 راك  12 اللاجستير 
 راك  12 الد توراه 
 .راك  6 مالدبلو 

 اك .ر 100 ***  للشهانة ةانلللعرروم ا
 راك . 20 ***  هاناتشل دار ارروم إ

 راك . 200 ***  ق  الشام ران التطبا ا مترروم 
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 ن اللمسلت المتشرمع  المفلسطي
 ال امسة غير العانية  ورةالد 

 وال لسون  الرابو ا جتلاع –السلسة ا ولة 
  وغزة اللنعقدة ف  مدينت  رام هللا

 م 22/08/2019 اللواف  ال لاتيوم 
 (5/1غ.ع   /1541قرار رقم )

 ن لسممممو ال و  الرابممممو اعجتلمممم ا –ين  فمممم  جلسممممته ا ولممممة طسمممم لالفلتشممممرمع  اللسلممممت ا
 .م22/08/2019اللواف   ال لاتم غزة يو ة ف  مدينت  رام هللا و نعقد الل

 ر:االعتبا نأخذًا بعي
ال لسين إلحراق اللسسد ا قممة لسنة القدال وا قمة بلنارخة ال  ر  تقرمر  −

 .ركاللخا
 خل .داالأحكام النظام  −
 واإلخوة أع اء اللسلت. ت الت ا خوانقاو ومداخ −
 رر: يقــ
سممسد ن إلحممراق اللال لسمميلمم  ر  القممدال وا قمممة بلنارممخة ا نممةلستقرمممر  ولبمم ق اًل:و أ

  .ا قمة اللخارك
ة ال  ر  ال لسين إلحراق تقرمر لسنة القدال وا قمة بلنارخ إقرار تو اات  نيًا:اث

 :التال لتكون   اللخاركا قمة اللسسد 
 التعمماون  ظلممةنوم ،اممةبر ل العوجامعممة الممدو  ،ة واإلرممالماةامم بعر للانممات النممدعو البر  .1

وحاضمممنته  اللخمممارك، سد ا قممممةم اللسممم علمممة نعممم العلممم  السمممان إلمممة اإلرمممالم  
ونطمالبهم هم، حلمايتهم وملتلكماتهم وأراضميو وتثبيم   ملون أهلهما،  ،قمداللامدينة 

 ن رمعبنا ملو  قمرارات عللامة لمدعمرتة اللستومات  ت ماذ بعقد اللؤتلرات علة 
لعلمم  فمموًرا علممة م لنممدعوه، و قممداللمدينممة ا تممه فمم ضممه وفمم  منازلممه وعقاراعلممة أر 
وترليم   ،وتسرملمه  نباو مو ا حتالل الممهيو لتررمم التطالزمة نين الرن القوا
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فمم  لاة الكاملممة عممن اللسمماال بالثوابمم  و اللطخعممين مممو العممدو المممهيون  اللسممؤو 
القممرارات التمم  ات ممم ت   يممم تفعهم بطممالبالقمممدال وا قمممة، ونمقممدمتها اللقدرممات و 

لمة اعلسمان ن وتكمومن  ،رة أه  بي  اللقمدال  لنماني ن حمن فت الد ح القلمال
ر تفعيمممم  قممممانون المممممندوق بالمممم   ، ون ممممح للقممممدال واللسممممسد ا قمممممة اللخممممارك

 قره اللسلت التشرمع  الفلسطين .الوطن  لدعم القدال ال ي أ
ا،  حممتالل فممورً مممو ا  نمم ون ا ملتعمماة بوقممف التنسممي  واطالمما السمملطة الفلسممطينان .2

ممممممة و اللقا انون، ونمممممدعوها لرفمممممو يمممممدها عمممممنا القممممم ليهممممم ا عقممممم لمممممة يعامر اره جواعتخممممم 
وتؤني واجبها فم  التنكيم   ،لتقول  للتها  الفلسطيناة الخارلة ف  ال فة اللرتلة

 .اللاانينوف      ،الغا ا ب رباتها النوعاةبه ا اللرت  
بكمم   ن جديممد بتفعيمم  اللقاومممةة ممم ر ن اللخممازمممام  ة بأخمم    الفلسممطينانممدعو الفمممائ .3

ة انتفاضممة القممدال  و علممة جمم  والرفمما  ،لسمملرةاللقاومممة ال دمتهامقمم  وفمم  ،كالهارمم أ
حتممة ترقممم  أهمممدافها فممم    العمممدو الممممهيون  الغارمممم مسممتلرة ومشمممتعلة فممم  وجممه

نطالبهما  والقدال من ه ا العدو المهيون ،  لما اللخارك ا قمة لسسد تررمر ال
ال لقممد ة ار همما لنممم هيوتوج وتوحيممد السهممون  ،المممدع لممرأب   لسممان والفاعمم بالعلمم  ا

 .قمةوا 
يممم  عفين الفلسمممطينيين فممم  المممداخ  وال مممارج بتقممموقيالر   ممم و  ،العمممدلنطالممما وزارة  .4

اللرمماكم الدولاممة علممة  ومقاضمماة مسرممم  الرممرب المممهاينة فمم  ،الخعممد القممانون 
ة  ممم اان موازنمممة خطالممما السممملطة باعتلممم ا قممممة والقمممدال،  لممما ن جمممرائلهم برممم 

  واللرابطمممات فممم ابطين واللمممر  ،ةقدرممم لينمممة الد لفممم  العم مشمممارمو  ممملون أهلنممما لمممد 
 .اللخاركة ا قم اللسسد 

واجما اللطلموب ممنهم فم  لقانة اللؤثرمن بالااام بالاو نوجه الدعوة للعللاء والدعاة  .5
وا ممن وتم  مما أ  وحثهم علة نمرة القدال وا قمة واللقدرمات بكم   ،يز الناالترف
 . لذ ف   وعزم   جهد  
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 د السهمون وتوحيم  ،رشمد الطاقمات الم بالعم ار ر اة وأحم ماإلرمالندعو ا متين العربامة و  .6
وتقمممديم العمممون والمممدعم  ،نواللقدرمممات وفلسمممطي اللخمممارك للسمممسد ا قممممةا لنممممرة

وطممممالب العلممممم فمممم   ،ن واللرابطممممات و لرابطمممم وخمو ممممًا ال ،بكمممم  أنواعممممه  هلهمممما
ا ودن ا قممممة ا،ذ رانمممً ة ة نشمممر الثقافمممة اللتعلقممم م إلممم هو ، ونمممدعن و درممميوأهلنممما اللق اثمممً

واإلرمممالماة، ة العرباممم الشمممعوب  التعلمممام وفممم  ثقافممة منمماهجفممم  ممممة قال وا د قمم بال
 .وا قمة وفلسطين الد وذل  إلعدان جي  تررمر الق

واإلرمممالماة بالاامممام برللمممة إعالمامممة  ةالعرباممم نطالممما ورمممائ  اإلعمممالم الفلسمممطيناة و  .7
ومواقمممممو التوا ممممم   ،وعللسممممملاو   واللقمممممروء ائ  اإلعمممممالم اللرئممممم مكث فمممممة فممممم  ورممممم 

دينمة للة فم  االممهيوناة لف مح ا نتهاكمات ملنهسم طمة ل خمن خمال  عجتلاا 
 .ومسسدها ا قمة اللخارك ،اللقد رة

ا ممممم اللترمممدة ظلمممة ومن ،نمممدعو اللستلمممو المممدول  ومؤرسممماته الررممملاة والشمممعباة .8
ام ام ااإلنسمان لل ومسلمت حقموق  ،نسمانومنظلات حقموق اإل ،ومؤرساتها الل تلفة

 ومسمسده ا قممة ،لقمدالفم  ا ين لسمطفشمعا اللالايمة بالدور اللنو  بهم ف  ح
ة والثقافامممة ة والتارم اممم امم ثوحقوقمممه الترا ،ه اإلرممالماة واللسممماراةدرممماتومق ك،اللخممار 

لواثيمم  وا تفاقممات واإلعالنممات الدولاممة، ونطالمما التمم  نممم  عليهمما القمموانين وال
علمممممة مقاضممممماة مسرمممممم  الرمممممرب  تمممممماص بالعلممممم ة وذات ا خالدولاممممم اللرممممماكم 

 ،هيمر العرقم م التطوجمرائ ،الرمرب ضمد اإلنسماناة جمرائمون ترفم قال ين ي هاينةالم
اللقدرة اللخار مة  ا قمة اللخارك وف  القدال د وضد القانون الدول  ف  اللسس

 .للعاللين
 ار ارمممتهدافهارمممتلر  نرلممم  ا حمممتالل الممممهيون  النتمممائج ال طيمممرة اللترتخمممة علمممة .9

علمة أننما  مدين مؤ  فامه رابطمات للين واة اللخارك وحراره واللرابطمقلللسسد ا 
 .داللالرتفران بالقلغا ا تالل الن نسلح له ا ا ح
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ارممتراتاساة للممدفاع عممن القممدال وا قمممة  مع  لتبنمم  خطممةر شمم نعمموة اللسلممت الت .10
ات ة م ططمممم التعمممماون مممممو اللسممممتو  الممممداخل  واللسممممتو  اإلقلالمممم  فمممم  مواجهمممم ب

 .القدال وا قمة وأهلها  رالمهيون  ب ا حتالل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حر أحمد ب .د  ي محالر  دو محم .د
 النائب األول   أمين سر 

 لرئيس المجلس التشريعي   شريعيس التالمجل
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 اللمسلت المتشرمع  المفلسطين 
 ال امسة العانية  الدورة غير

 لسون وال  الرابو ا جتلاع –السلسة ا ولة 
  وغزة هللامدينت  رام اللنعقدة ف  

 م 22/08/2019  اللواف ال لاتيوم 
 (5/1غ.ع   /5421قم )ر ر قرا

 ال لسممممون و  الرابممممو ا جتلمممماع–فمممم  جلسممممته ا ولممممة  لسممممطين ع  الفاللسلممممت التشممممرم
 .م22/08/2019اللواف   تال لااللنعقدة ف  مدينت  رام هللا وغزة يوم 

 أخذًا بعين االعتبار:
 .هال لسون وتثناة النواب عليوا ابوتلاع الر ف  ا ج عا النواب مقترحات ب -
 .اخل الد ام ظكام النحأ -
 للسلت.ع اء اخوة أ نقاو ومداخالت ا خوات واإل -

 يقــرر: 
 :اللتلثلة بالتال ا النواب بع ت امقترحقبول  أواًل:

 .القدال وطن  لدعمالمندوق ال نم بشأ2012لسنة ( 6قانون رقم )تفعي   .1
 ت فااامالمة اتسمتند إارماة  افمة، يسالانمات ن اللكو منظم بيارتراتاس  تبن  حوار  .2

 لسممطين م الف نقسمماالسممة اج برؤمممة واضممرة للعهممده ال ممرو سممابقة بلاة راللمممال
 لقا وبعيدًا عن التغطاة اإلعالماة.  رًا مغاو ن يكون حعلة أ ثاره،وآ
 

 
 

 د. أحمد بحر   الرمحي  د. محمود
 النائب األول   أمين سر 
 ي عيشر مجلس التلرئيس ال  لتشريعيالمجلس ا
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  ن يمفلسطاللمسلت المتشرمع  ال
 ال امسة العانية  يرة غر الدو 

 وال لسون  السانال لاعا جت –السلسة ا ولة 
 م هللا وغزة ا ر اللنعقدة ف  مدينت  

 م 25/09/2019 اللواف  ا ربعاءيوم 
 (5/1غ.ع   /1545رقم )قرار 

 سمممون ل الو  السمممانال ا جتلممماع–ا ولمممة  ن  فممم  جلسمممتهاللسلمممت التشمممرمع  الفلسمممطي
 .م25/09/2019اللواف   ربعاء ام و وغزة ي م هللااللنعقدة ف  مدينت  را

 االعتبار:أخذًا بعين 
توا ممملة برممم  جتلاعامممة حمممول: ا نتهاكمممات الل تقرممممر لسنمممة التربامممة والق مممايا ا -

 .هل المهيون  حتة تارم  حتالرسون اطينيين ف  ا رر  الفلس
 اخل .نظام الد أحكام ال -
 ت.واإلخوة أع اء اللسلخوات  امداخالت و و نقا -
 رر: ــيق
ا نتهاكات اللتوا لة بر   لاعاة حولتقرمر لسنة الترباة والق ايا ا جتقبول  :الً و أ

  .ل المهيون  حتة تارم هالفلسطينيين ف  رسون ا حتال   ر ا ر
ات تهاكممم ا ن حمممول جتلاعامممةوالق مممايا ا تقرممممر لسنمممة التربامممة  ات تو ممما إقمممرار ثانيـــًا:

 لمممهيون  حتمة تارم ممهل اتالحم ون ا سرم ن فمم  رم  ا رممر  الفلسمطينيي ملة باو اللت
 :لتكون  التال 

نسمان  بما مم اللترمدة لتكلامَي إلللؤرسات الدولاة  خا ًة مسلمَت حقموق  او اندع .1
ولامممم  ينممممة  حممممتالل، ومعار  فممم  رممممسون ا رمممم علمممة أوضمممماع  ا  ع  ة  لالطمممماللسنمممة  ن 

 فاااممممات  تان ، و لقممممانون  الممممدول  اإلنسمممما، وا لقممممانون  الممممدو اكممممات  المممممارخة  للا نته
رم  وتطبي  اللعمايير الدولامة ب والعل  علة رقابة السسون لد  ا حتالل نايج  

 ارمر من اللؤرسات به ا الشأن.ظار  دور تقتنا رر ، وا
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لسهممات رمر  لممد  ا ا وطناممة تقموم بلثممارة موضمموع ةحكومامم برللانامة  تشمكي  لسنممة .2
 .ة افل ارجاة اخلاة واالد 

طممالق  حللممة  قمموق  اإلنسممان  إلسممات  حمممن مؤر عممالل   نممدعو إلممة تشممكي   ائممتاله   .3
نفمراني  واإلهلمال  الطبم    وجمرائم  ااارمة  ا عتقمال  اإلناري   والعمزل  د  رة  ضم  عاللا

ء  ل  والنسممممافمممماطومعانمممماة  ا رممممَر  مممممن ا  ،  ا رممممر ن   برمممم    ل  المممممهيو ا حممممتال
 .َحةة والسر واللرَض 

 حمتالَل للرتلمة ت لمز م ايناة االفلسمط   راضم ن لسنة رقاباة نائلة ف  او جو ضرورة  .4
اإلنسمممان ، علمممة أن  والقمممانون المممدول  ر الدولامممة لرقممموق اإلنسمممانبتطبيممم  اللعمممايي

اتفاااممة مناه ممة   تطبيمم  والعلمم  علممةن الممدول ، تكممون ترمم  رقابممة مسلممت ا ممم 
  رممممسون فمممم    رممممر را لممممه ا المممم ي يتعمممم التعمممم يا    للرممممد مممممنوذلمممم  التعمممم يا،
 .ا حتالل

خمممالل ممممليا ا حلمممر الاامممام بالمممدور اللنمممو  بهممما ممممن ة للالدولاممم  ةاللسنممم مطالخمممة  .5
الممممهيوناة وضممملان احتمممرام حقممموقهم  التمممدخ  لرلايمممة ا رمممر  ممممن ا نتهاكمممات 

 .نساناةو رامتهم اإل
العمام ول  المد  حكمام القمانون كمة وال ارقمة  لل نرَته   افة السمرائم ا  كي  لسنة لتوثيشت .6

 .ا رر   نأشب
اعتخممار ا نتهاكممات المممهيوناة برمم  ولاممة باممة الد السنائ ةللركلمم رفممو ا مممر لممد  ا .7

اص اللركلمة بلوجما نمح متضلن اخ ا رر  من جرائم الررب والت  تدخ 
 .الدولاة نائاةللركلة السا رار  ل ( من النظام8اللانة )

تقزملمًا لق مماة   لمم ذ اعتخمار ة  بهيئمم  رة ا رممر  إلمةطة بترومم  وزاإلغماء قمرار السممل .8
 موع ذلم  خطمًا أحلمر، وعمدم ال قموقهم، واعتخمار زًا لروتسماو  اهتهلاشا رر ، و 

 .  ة تنتقح ح  ا رر  ي ضغو   هيوأمرمكا
ونعممموة  قرممممر،فممم  هممم ا التول مممما جممماء تفعيممم  الرللمممة اإلرمممالماة مرلامممًا ونولامممًا حممم  .9

 .سطينيينالفلرر  تبن  ق اة ا واإلرالماة ل البرللانات العرباة
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ة  التشمممرمع ، ممممو ت اللسلمممتًة عمممن ر ن ًة  ممماعتخمممار  هممم ا التقرممممر  وثاقممم ا  .10 د  ه ل عممم  رجلتممم 
 .اق  ، ونشره  علة أورو  ن طل َغات  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. أحمد بحر   محي ر لد. محمود ا
 النائب األول   أمين سر 
 لتشريعي جلس امللرئيس ا  تشريعيالمجلس ال
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 فلسطين المتشرمع  المسلت اللم
 ال امسة غير العانية  ةر و الد 

 وال لسون  الثامن ا جتلاع –ولة  ا لسةالس
 رام هللا وغزة اللنعقدة ف  مدينت  

 م 23/10/2019 اللواف  ا ربعاءيوم 
 (5/1ع .غ  /1547قرار رقم )

 ال لسممممون و  الثممممامن ا جتلمممماع–ين  فمممم  جلسممممته ا ولممممة سممممطفلاللسلممممت التشممممرمع  ال
 .م23/10/2019اللواف   ا ربعاء مو يهللا وغزة  مدينت  رام قدة ف اللنع
 العتبار:بعين اأخذًا 

رامممات المممهيوناة اللتوا مملة لللسممسد ا قتحممول  لسنممة القممدال وا قمممةتقرمممر  -
 .قمة اللخارك ا

 .الداخل  ماأحكام النظ -
 خوات واإلخوة أع اء اللسلت. ا نقاو ومداخالت  -

 يقــرر: 
ة راممممات الممممهيوناة اللتوا ممملتقحمممول ا قممممة لسنمممة القمممدال وا ممممر تقر قبمممول  أواًل:
  .خاركمة اللد ا قسسللل

 حمممول ا قتراممممات الممممهيوناة ال وا قممممةالقمممد  لسنمممة تقرممممر تو ممماات إقمممرار  ثانيـــًا:
 :لتكون  التال  لخاركلا اللتوا لة لللسسد ا قمة

 144 الكلامة بلسماحتهن اللسسد ا قمة اللخارك همو  م    يتسمزأ، لة أع  د نؤ  .1
قممدال مكمان موأنمه  ،قالبمراراطمه بلما فامه منطقممة حمائ  مو  (،2م144000)نونمم 

ن ممملة بماب الرحلمة ،  لما نؤ مد علمة أباللسللين و  ارتخما  لليهمون بمهخاص 
ممن   يتسمزأ جمزء ة اورة لمه ممن السهمة الشمرااسلالرحلة اإلرالماة ال باب  ةومقبر 
 لتوا ممم  برممم لالتمممدنات الممممهيون  دن ا قتراممممات واو اللسمممسد اللخمممارك، هممم ا 

منسز السلاهير  فاه علة  لاللتالمهيون حتالللسسد ا قمة ومراو ت ا ال
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رممام اللممملة تقرحلممة رغممم أنممف ا حممتالل باترمم  مممملة بمماب الاللقدرمماة التمم  ف
ا عتمراه بمه  لمملة، لمن يمؤثر فم   دمعم  غه ممن أثاثمه للتأكيمد علمة مر با ح ية وتف

والدفاع ف  اللملة  مهلون رباطوا وريهم، ف  ع د يف لن و عزملة اللقدريين 
ططاتهم لاقطعوا الطرم  علة المهاينة ف  م خارك  مة اللد ا قسسن اللعنه وع

 تررمره.ب وعدههللا  يرق خارك حتة للقمة ابالتقسام اللكان  لللسسد ا  
همممم ة وقمممانة الفكمممر فممم  المممبالن اإلرمممالماة والعربامممة  خممم  نور عالمممد نمممدعو العللممماء وا .2

اممممة م ار والت ةدينامممم لا ا حااممممةفهم بيتهم وتثامممماعو تمممم اممممه الشممممعوب و الرممممماني فمممم  توج
تكون مقدمممة للعلمم  علممة تررمممر للسممللين فمم  القممدال، وباممان ال طمموات التمم  رمم ل

 .اللخارك ةماللسسد ا ق
ا حممتالل مقاومممة  ام بممدورهم فمم اامم لل اللقاومممة هفمممائلسممطين  و لفطالمما رممعبنا الن .3

 وعممممدم رتلممممة،للااة الفلسممممطينوا را  فمممم  القممممدال المممممهيون ، بشممممتة الورممممائ 
   ن ا حمتالل الممهيون    يعمره إ  كارات ا رمتنانات و ابار الا كتفاء بل د 

 .القوة لغة
اون ا منمممم  مممممو عمممم ف  مممم  أرممممكال التنسممممي  والتقمممم و نطالمممما السمممملطة الفلسممممطيناة ب .4

 لممما نطالممما هممم ه السممملطة بوقمممف مالحقمممة قمممو   ،  الغا ممما ونهياللرتممم  المممم 
 . السب    مكان وبكافةالعدو ف   او عرتلة، لاقار اومة ف  ال فة اللاللق

ات ظماهرات واعتمممامهير اإلرمالماة لل مروج برشمونات ومسميرات وتالسلمانمدعو  .5
اللممرابطين واللرابطممات و لللسممسد ا قمممة اللخممارك ، و اقومممة ناعلممة للقممدال وأهلهمم 

لعربممممم  لتو مممممي  ررمممممالة قوممممممة للممممممهاينة بمممممأن القمممممدال فممممم  قلممممما العمممممالم ا  هفاممممم 
 .لفهم ذل به مهلا   او طأنهم لن يفر واإلرالم  و 

جاممممه عرباممممة واإلرممممالماة أن يكممممون لهمممما ح ممممور قمممموي فمممم  تو لانممممات اللر الب نممممدعو .6
ممممرة نو الممممهيون  بكممم  أرمممكاله و د عممم وقمممف الهرولمممة للتطبامممو ممممو الحكوماتهممما ب

ء وتفعيم  الممناني  ال ا مة للتاحة، و  أق  من إنشاا ب القدال وأهلها بك  الس
 .ك  مستلرم القدال وأهلها بشلدع
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التغطاة اللخاررة للما    علةبالعل رالم إلارب  و الفلسطين  والعا اإلعالم الطن .7
نتهاكمات وجمرائم  الخمارك ومدينتمه القمدال وف مح لسسد ا قمة اليتعرا له ال

ار، وذلممم  واإلنسمممان واللعمممالم واآلثممم ت رممماممممهيوناة برممم  ا را واللقد لالرمممرب ا
ئممم  عمممالم اللر اإل جلامممو ورمممائ  هلنممما اللقدرممميين فممم ملمممن خمممالل نعمممم  ممملون أ 

 .جتلاع  الل تلفة   ا التوا ومواقو عللسلو واللقروء وا
ورابطممة نسممان، إلومنظلممات حقمموق ا ،الل تلفممة ترممدة بلؤرسمماتهانطالمما ا مممم الل .8

ومنظلمممة  ،وجامعمممة المممدول العربامممة ، ربممم والبرللمممان الع ،برللمممانيون  جممم  القمممدال
تالل برمممم  القممممدال حممم  امممان جممممرائم انورهممممم بفاعلاممممة لب التعممماون اإلرممممالم   خممم  

هاكمممات اللتوا ممملة برممم  لوقمممف هممم ه ا نت حمممتاللعلمممة ا   وال مممغوا قممممة، 
لدولامة والوطنامة ضمد قمانة راكم اللرفو الق ايا والدعاو  ف  انا ومقدراتنا و رعب

وانتهاكات مر خمة برم  رمعبنا يرتكبونه من جرائم حرب ا للا حتالل المهيون  
 .كقمة اللخار دراتنا واللسسد ا ومق

ا ومسلمت أممة وحكوممة ومؤرسمات ورممبخً  املكمً  ةالهارملنطالما اللللكمة ا رننامة ا .9
فاع عمممن هممم ا هم للمممد نمممم اللنمممو  بهممما واللطلممموب دين  القممموم  والممم دور بالاامممام بالممم 

ا قممممة   اللتوا ممم  علمممة اللسمممسد ونهياللسمممسد بقممموة ومواجهمممة العمممدوان المممم 
 .القدالاللخارك وحاضنته مدينة 

 القممداللسنمة  تاامة رئمم لسممانال ملم  اللللكممة اللغربا د لم ة الللمم  مرنطالما جاللم  .10
م المممدعم اللطلمممموب تقمممديو  ممممن نممممرة بمممدعوة اللسنمممة لالجتلممماع والاامممام بلممما يلمممزم

 مممممةقا اللممممرابطين واللرابطممممات فمممم  القممممدال واللسممممسد ا ن أهلنمممم و لللشممممارمو  مممم 
 .اللخارك

 

 د. أحمد بحر   د. محمود الرمحي 
 نائب األول لا  أمين سر 

 رئيس المجلس التشريعي ل  لتشريعيلس االمج
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 ع  المفلسطين مالمتشر  سلتلمال
 ال امسة الدورة غير العانية 

 وال لسون  التارو ا جتلاع –ا ولة  لسةالس
 لنعقدة ف  مدينت  رام هللا وغزة لا

 م 31/10/2019-30 توال لا  ا ربعاء  يوم
 (5/1غ.ع   /1549قرار رقم )

 وال لسممممون  التارممموا جتلممماع - ةولمممم جلسمممته ا لفلسممممطين  فممم  مع  االتشمممر ت اللسلممم 
-30وافممممممم  للا وال لمممممممات ا ربعممممممماء  رام هللا وغمممممممزة يممممممموم  ممممممممدينتفممممممم  دة قممممممم عاللن
 .م31/10/2019

 ر:ابأخذًا بعين االعت
 ة وعد بلفور اللشئوم.رنة عل 102السااراة حول: ذ ر  مرور اللسنة تقرمر  -
 النظام الداخل .أحكام  -
 ت.لسلالوة أع اء  خوات واإلخالت اومداخو نقا -

 يقــرر: 
 رمممنة علمممة وعمممد بلفمممور 102ذ مممر  ممممرور حمممول  الساارممماةاللسنمممة  تقرممممرقبمممول  أواًل:

 .مو ا خ  بالتعديالت  باإلجلاع اللشئوم
رمنة علمة وعمد  102مرور ذ ر  حول  اللسنة السااراةتقرمر إقرار تو اات  نيًا:اث

  :اللتكون  الت  اللشئومبلفور 
لممة رممواًء ع شممئوم،النارممئة عممن همم ا الوعممد الل ت اخعمم طاناممة الت  الركومممة البرملمم  نر .1

وعممممونة  ،ق وارممممتعانة الرقممممو  للشممممعا الفلسممممطين مسممممتو  رن ا عتخممممار اللعنمممموي 
نولامممة اآلثمممار اللترتخمممة علممة هممم ا الوعمممد واعتخمماره جرملمممة  جلاممو ةودزالممم  ،الالجئممين

 را ا  ليين.ن ا   ركاينارتكبتها برمطاناا بر  أبناء الشعا الفلسط
و م ل   ،الكامان الممهيون  نا وبميهم نبي قمةالاا بلعانة النظر فم  العناطرمن طالا ب .2

الزمي م  و الواإلع لساار راندت وأي دت ووفرت الدعم ا مطالخة    الدول الت 
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  وترلممم   مسمممئولااتها القانونامممة القمممانون  لالحمممتالل الممممهيون  بمممالتوقف عمممن ذلممم 
 .ا الفلسطين نبعر من أبناء لوعد اللشئومه ا ارايا ض وا خالااة اتساه

فممممم  رمممممبي  إنهممممماء ا حمممممتالل ة بترلممممم  مسمممممئولااتها رمطاناممممم بلوممممممة ان طالممممما الرك .3
ر مممن وعمم  وتعمموما  مم  ،مممهيون ال ن ت ممر  حيممث   يسممق   ،ئوماللشمم  رد بلفممو مممَ

دنامممة لل مممرايا واللت مممررمن ممممن السمممرائم التممم  الرممم  باللطالخمممة بالتعوم مممات الل
انة بال مموص و م ل  علماًل باللم  ةد ترا مم اللعلاًل بقرارات  ،د الوع هابا بتس
التعممممموما  والتممممم  ت وجممممما  ،1977روتو مممممول اإلضممممماف  ا ول لعمممممام ممممممن الب 91
 .ن الدول  اإلنسان  ورب ا ضررًا للغيرقانو لل الفة اني عن     عل   فاه مالل

ف ل ووقمممم الباممممة وا رممممالماة الكممممف عممممن السممممع  خلممممف ا حممممتمممممة العر نطالمممما ا  .4
 .مر  رلال  ا من  طباو والتنسيالت

 وبكمممم  السممممب  للواجهممممة همممم ا الظلممممم   الرممممر  للالعمممما نممممدعو الممممة حشممممد  ال مممملير .5
 .التارم  

لممممدعاو  الق ممممائاة برمممم  مممممة ااقد ي إللسمممملطة التنفي يممممة إلممممة الترممممرك السمممم و انممممدع .6
  ا عن اآلثار اللدمرة الت  رببتها للشعا الفلسطينبرمطاناا ومطالبتها بالتعوم

رمم  طلدت ارمد وقت  ودبانة عنمدما مهم  شتو ر ة من تهسيعام اللنمرم اللئةطيلة 
 .حتالل  غتماب أرا فلسطينلال

و ا طممراه جلامم  مز ار ي لمم وارتمممدار قممر  ،م اللترممدةعلوماممة لألممم للسلباممة ال التوجممه .7
م ال ي عنوانه "ا تران  جم  السمالم" 1956لعام  377وذل  ارتنانًا للقرار رقم 

ة للعااخممةكلممة خي  مرشممكمممن أجمم  ت طاناممة علممة وعممد بلفممور مر بالالركومممة  ا مم 
منما هم ا ة للشمعا العربم  الفلسمطين  الم ي لمم يرمم  إلمة يو بلعانما ا ي تسب"ال  

 ومركلة الررمري.، ورمبرغلة نكرغرار معلة ح  تقرمر اللمير" علة 
بلفمممور جرملمممة نولامممة التشمممرمع  باعتخمممار وعمممد  رمممن قمممانون خممماص عمممن اللسلمممت .8

 ،يناةدولامة واإلقلالامة والفلسمطال ات ة اللسمتومهم ا الوعمد علم   ممو لتعاطا وتسرمم
عد للالحقتهما ق مائاًا هيئة وطناة للتابعة ور د السهات الت  تروج للو وتشكي  
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لركوممممة البرمطانامممة لالعتممم ار عمممن الوعمممد واإلقمممرار علمممة ا وال مممغ ونبلومارممماًا 
 .لسئوليتها التارم اة والقانوناة عنهب

خمار ودج ،وا تفاااات الدولاة  ياثي  اللو طببالعل  علة تدول  لو الستن طالا الل .9
  قممرارات ا مممم مممهيون  علممة ضممرورة إنهمماء احتاللممه لفلسممطين وتطبيمم اممان الكلا

 .ل المهيون  لفلسطينحتال النهاء اللتردة اللتعلقة ب
ب امار اللقاوممة بكم    لداخ  وال ارج إلمة التلسم  ندعو الشعا الفلسطين  ف  ا .10

 وامممو، أل ططمممات الرامامممة إلمممة التطبلا مممموالتسممماوق  يللكهممما وعمممدم التممم  ورممائ ال
 .م1948رنة ل عن ح  العونة إلة ا راض  الت  ه سروا منها التناز 

 ممح اآلثممار الكارثاممة التمم  خل فهمما وعممد ة لفعرمم لاممة وانممدعو إلممة تكممومن حللممة نو  .11
واثيمم  ا لللتهاكهمم اني الركومممة البرمطاناممة فمم  خممرق القمموانين الدولاممة و بلفممور وتلممان 

 .ةلامعات الدو والتشر 
م البرمطمممان  ولالترممان ا وربممم  العلممو  تلمم لمممة مستوجاممه ررممائ  بممممور نورمممة إ .12

لش ماات الدولاة ة واابة الغر رباة وا وروباة واللؤرسات الرقوااوالبرللانات الع
رباة إلحاطتهم بلا آل  إلاه أوضاع الفلسطينيين اللؤثرة ودلة ورائ  اإلعالم الغ

وعمد ت الشمتات بسمبا هم ا ال المام  وفم قطماع غمزة باة والقمدال و الغر  ال فة  ف
 . اة الفلسطيناةوالتنومه إلة الدور البرمطان  اللتآمر علة الق ،شئومللا
ررك وبسرعة نرو إبطال    ما تم  التواف  علاه بالت ةلسطينان طالا السلطة الف .13

التممم   بعمممدهاومممما  لونهممما وبمممين ا حمممتالل وخا مممة مممما جممماء فممم  اتفااامممات أورممم بي
م 1948م تلمممة عمممارلرا الالسممملطة الفلسمممطيناة عمممن ا  اهممم فيا تنازلممم  بلوجبهممم 

نهائ  وغيره من الرلول التفاوضاة تر  مسل ة الو ول إلة مفاوضات الر  ال
 .ا علة مدار أكثر من ربو قرن من الزمنفشله   لت  ثبا
 لرلامممةالنسمممان ومؤرسمممات اللستلمممو اللمممدن  الدولامممة و حقممموق اإل حمممث مؤرسمممات  .14

ة لسمممئولالااناممما اتها والترمممرك لترليممم  برمطالو سمممئوترلممم   م توحيمممد جهونهممماعلمممة 
 .لفلسطينيين بسبا الوعد اللشئومالقانوناة عن الوعد و   ما آل  إلاه أوضاع ا



 م 2020( فبراير) طشبا             ـطـينـية(      ـلسـلف)الــوقــائــع ا        والتسعون            سعالتا العـدد     

 

 

- 44 - 

الفلسممممطيناة إلممممة ت مممملين اللنمممماهج  ،ة الترباممممة ووزارة التعلممممام العممممال ر نممممدعو وزا .15
بات   و ممممول العممممماتسممممهي ن  فمممم طمممماسممممل    ال مممموء علممممة الممممدور البرممنمممماهج ت  
ا راضمم  مممن خمممالل ورمملا  نارممتاطلفلسممطين ومسمماعدتها علممة ا  ةاونالمممهي

 خعلمممة ررمممو  ناممما للعممممابات الممممهيوناة والتأكيمممد ا متامممازات التممم  منرتهممما برمطا
 .لفلسطين  وعدم رقوطه بلرور الزمنالر  ا

م إلممة اإلعممالزارة و  اممة والتعلممام والثقافممة ووزارة ا وقمماهوزارة التربنممدعو  مم  مممن  .16
وعممد بلفممور  حااقممة لو ئره حمم لتخمممير اللستلممو بكاممم  رممرا ةممم ز لسهممون الالبمم ل ا

ال طمما إنتمماج ا فممالم التمممومرمة وتسهيممز والممدور اللشممبوه لبرمطانامما مممن خممالل 
 .الالزمة ل ل  طبوعات للوا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. أحمد بحر   د. محمود الرمحي 
 النائب األول   أمين سر 

 شريعي س التالمجلس لرئي  المجلس التشريعي
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 المتشرمع  المفلسطين  تلمسالل
 ال امسة ية العان  ريغ ورةالد 

 الستون  ا جتلاع –السلسة ا ولة 
 لنعقدة ف  مدينت  رام هللا وغزة لا

 م 21/11/2019  تالال يوم 
 (5/1غ.ع   /1550قرار رقم )

 دة فمم للنعقمم ا السممتون ا جتلمماع -  فمم  جلسممته ا ولممة مع  الفلسممطيناللسلممت التشممر 
 .م21/11/2019اللواف   ال لات مو ي هللا وغزةمدينت  رام 

 ن االعتبار:ذًا بعيخأ
لسمنة  (   العقوبمات والتمدابير البديلمة رقمم ) نون قما للشمروع قانونامةتقرمر اللسنة ال -

 .الثاناةبالقراءة  اللقدم م2019
 لداخل .أحكام النظام ا -
 ت.نقاو ومداخالت ا خوات واإلخوة أع اء اللسل -
 ــرر: قي

 م اللقممدم2019ة لسممن(   م )قمم ر ديلممة العقوبممات والتممدابير الب ن نو امشممروع قمم  رارإقمم  أواًل:
 .الثاناة باإلجلاعبالقراءة 
 ول. حسا ا  ارتكلال إجراءات القانون  ثانيًا:

 

 
 

 د. أحمد بحر   د. محمود الرمحي 
 األول  النائب  أمين سر 

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي
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 مفلسطين ت المتشرمع  المسلالل
 ال امسة ة غير العانية ر و د ال

 الستون الواحد و    ا جتلاع –ولة  اسة سلال
 ت  رام هللا وغزة اللنعقدة ف  مدين 

 م 04/12/2019 ا ربعاءيوم 
 (5/1غ.ع   /1553قرار رقم )

اللنعقمدة  الستون الواحد و تلاع ا ج-ف  جلسته ا ولة ت التشرمع  الفلسطين  اللسل
 .م04/12/2019اللواف   اءعبر ا يوم غزة  و مدينت  رام هللاف  
 بار:عتاال بعين أخذاً 
م 2019( لسمنة   رقمم ) قمانون  للشمروع عامةلسنة الترباة والق مايا ا جتلاتقرمر  -

 .الثاناةقراءة الب اللقدم م1998( لسنة 11ل لقانون التعلام العال  رقم )د عالل
 م النظام الداخل .أحكا -
 .تلء اللسع اة أ ا خوات واإلخو نقاو ومداخالت  -
 قــرر: ي

ال  رقممم م اللعممدل لقممانون التعلممام العمم 2019( لسممنة   )رقممم  ن و نقمما وعشممر م إقمرار أواًل:
 .الت مو ا خ  بالتعدي باإلجلاع ثاناةلابالقراءة  م اللقدم1998( لسنة 11)

   ول.حسا ا القانون إجراءات ارتكلال  ثانيًا:
 

 
 

 بحر  د. أحمد  د. محمود الرمحي 
 ل ئب األوناال  أمين سر 

 شريعي تللمجلس الرئيس ا  مجلس التشريعيال
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 ن يطاللمسلت المتشرمع  المفلس
 ال امسة  ر العانيةالدورة غي

 جتلاع ال اص(الثالث والستون )ا  اعا جتل –لسلسة ا ولة ا
 رام هللا وغزة  اللنعقدة ف  مدينت 

 م 31/12/2019 واف الل ءالثالثام يو 
 (5/1غ.ع   /5515رقم )قرار 

اللنعقمدة  الثالث والستون  ا جتلاع–اللسلت التشرمع  الفلسطين  ف  جلسته ا ولة 
 .م31/12/2019اللواف   اءالثالثوغزة يوم  م هللامدينت  را  ف

 ر:أخذًا بعين االعتبا
للدوائر الركوماة  اةلالال ال طة لشئون اللالاة حوللسنة اللوازنة العامة واتقرمر   -

 .م2020 لسنة
 لداخل .لنظام اأحكام ا -
 نقاو ومداخالت ا خوات واإلخوة أع اء اللسلت. -

 يقــرر: 
 .تهاومرفقا م2020ماة لسنة دوائر الركو لالاة للال طة الروع شمإقرار  أواًل:
ئر واد لم لاللالامة  اللالامة حمول ال طمةلسنمة اللوازنمة العاممة والشمئون مر تقر قبول  ثانيًا:

  .م2020الركوماة لسنة 
لسنمممة اللوازنمممة العاممممة والشمممئون اللالامممة حمممول ال طمممة اللالامممة   ممماات ر تو إقمممرا :اً لثـــ ثا

 :كالتاليون لتك م2020نة سلللدوائر الركوماة 
اللرفوعمة  م،2020ة لسمنة الركومام لالامة للمدوائر مشمروع ال طمة ال عمرا  لمةبناًء ع

  اة تو لائون اللفلن لسنة اللوازنة والش ء،ار لت الوز لسة العامة للعامة لمن ا مان
م، آخممممم ين فممممم  2020ان ال طمممممة اللالامممممة الركومامممممة للعمممممام كم اللممممموقر باعتلممممم مسلسممممم 

 اات التالاة: و ا عتخار الت
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ًا وف  اللالاة رنوم ديم اللوازنة أو ال طةء وا مانة العامة بتقالتزام مسلت الوزرا .1
العامممممة قممممانون تنظمممام اللوازنممممة  ممممن (أالبنممممد )( 3ن وفقمممًا لللممممانة )موعمممدها اللرممممد 

، ممممو ا نتخممماه إلررمممال النسممم ة النهائامممة م1998( لسمممنة 7ة رقمممم )اللالاممم لشمممئون او 
 لالاة. لابالتنسي  مو وزارة 

  :لاة اللقدمة علة التالتواء ال طة اللاة احضرور  .2
ة وفقمممًا لللمممانة دي لرسممماب ال زمنمممة العامممم لمممال  والنقممم جمممدول يوضمممح الوضمممو ال -أ

( 7ة رقممم )اللالامم  والشممئون  العامممة ن قممانون تنظممام اللوازنممة( ممم ه)( البنممد 21)
 .م1998 لسنة

ت ا بنمد متمأخرالاال ط  اللقترحة لتسديد ما علة الركومة ممن التزاممات  رم  -ب 
ت، وذلم  خرات التمأمين واللعارماالسمنوات السمابقة ومتمأ ظفين عمنرواتا اللو 

اممة والشمئون اللالامة الع ةم اللوازنم قمانون تنظما)و( من ( البند 21قًا لللانة )وف
 .م1998ة نس( ل7م )رق

زمممممانة اللوازنممممات الل ممممممة لقطمممماع التنلاممممة ا قتمممممانية فمممم  ال طممممة اللالاممممة  .3
ا قتمممممانية،   رممممالا لتنلاممممة دا  وتعزمممممز ااهلتها فمممم  احمممم سمممم لم وذلمممم  ل2020

عليها فم  خططهما وبلا يتنارا وبرامسها اللنموص عة زارت  ا قتمان والزرا و 
 تشغيلاة.ال

 رة العلممم  وفقممماً فممم  وزا التشمممغي  ت بمممرامجالعلممم  علمممة زممممانة م ممممما ورةر ضممم  .4
 لبرامسها اللقدمة. 

( 1700غ عمممدنهم )وقمماه والخممال امعالسممة أزمممة العمماملين اللتطممموعين فمم  وزارة  .5
ور ف  موازنمة وزارة مات بند الرواتا وا جوذل  من خالل رفو م م موظف،

 ون الديناة. ا وقاه والشئ
 

 . أحمد بحر د  حي مر ود المحمد. 
 ول ألاالنائب   أمين سر 

 لرئيس المجلس التشريعي   مجلس التشريعيلا
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 ات غزةظفاللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحا
 م 2018األبنية في محافظات غزة لسنة بشأن نظام 

ات نانًا إلممة المممالحاسنممة اللر زمممة لألبناممة وتنظممام اللممدن بلرافظممات غممزة ارممتاللإن 
 ، 1936لسنة  (28)م للدن رقتنظام ا انون من ق ف  اللانة الرابعةها ص عليو ماللن

رمخ ( بتمما18/2018) ات اللمملرة العاممة قممد أ مدرت بسلسمتها رقممومراعماة  عتخمار 
 -( النظام التال :م02/05/2018)

 (1مانة )
 اسم النظام

 ".2018"نظام بشأن ا بناة ف  مرافظات غزة لسنة  
 (2مانة )
 ريفاتتعال

مما لمم  ان  الل مممة لهما أننماهم اللعم النظما ا  ارنة فم  هم يكون للبخمارات وا لفما  المو 
 لقرمنة علة خاله ذل :تدل ا

 اة نباللسنة اللر زمة لأل
الثمممة بنامممة اللشممكلة بلوجمما نمممح اللممانة الثلر زمممة لألاللسنممة ال

 (.1936( لسنة )28من قانون تنظام اللدن رقم )

 نظام اللرلاة الت لسنة
اللمدن تنظمام  ن ة من قمانو بلوجا اللانة العارر  لشكلةلااللسنة 
 (.1936( لسنة )28رقم )

 اح طالا الترخ

لعقممار  أو مشممتري ااً نمم اللالمم  الررممل  للعقممار أو مممن يلثلممه قانو 
ينمم  نون معارضممة ح وقابمم  للتنفيمم  الععقممد باممو  ممرابلوجمما 

م  أو الشمممر  -نهائامممًا أو اللركمموم لمممه بالتنفيممم  العينممم  حكلمممًا  -
  الللثمممم  وأ -لشممممر اء شممممر  موافقممممه بمممماق  اب -شمممميوع لاعلممممة 
ر بقممرار مممن اللركلممة الل الشممر  أو مسممتثلر  –تمممة ع  للق ممم 

طباعمم  أو  أو أي رمم ح آخممر العقممار بلوجمما عقممد ارممتثلار
  قانون ه ه المفة.خاري يلنره الاعت
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 اللكتا الهندر 
التممملام والتوااممو مكتمما هندرمم  مممرخح لممه بلزاولممة اللهنممة و 

ن لهندرميلالة نقابة وف  قوانين وأنظ عشرو ت اللاطعلة م ط
 ة اللكاتا الهندراة.وهيئ

 رهاللهندال اللش
ابة ين وأنظلة نقناالش ح اللرخح له بلزاولة اللهنة وف  قو 

  التمممممرخاح لمممممة تنفيممممم  ا علمممممال وفممممم ن لإلرمممممراه عاللهندرممممي
 المانر عن اللسنة الل تمة.

 ارتعلال ا را 
ا را أو يسمممر   تعمممد لمممه ترتممما أوا الممم ي ت طممم  أو غمممر ال

ا أو النشما  اللسملوح بللاررمته فا  بهم ا حت وأإرغالها   جله
 ا وفقًا لالرتعلا ت اللسلوح بها.عليه

 البرج 
ن أرضمم  وثلاناممة طوابمم  علممة وابمم  يتكممون ممم نمة متعممدن الطبم

 ( متر.28ومزمد ارتفاعه عن ) ا ق 
 م  لللال . شلال اللالرتعيتم بناؤه  اللبنة ال ي اللبنة ال اص 
اري  اللبنة ا رتثل

 ي ر التسا
أجير، خالفمه( ي يتم بناؤه لغرا ا رتثلار )باو، تة ال  اللبن

 مة. ر اوتست دم وحداته لألغراا التس
ثلاري  ا رت  اللبنة

 السكن  
ير، خالفمه( غرا ا رتثلار )باو، تأجاللبنة ال ي يتم بناؤه ل
 ة. اناا السكعدا ا رض ( لألغر وتست دم وحداته )ما 

اللبنة ا رتثلاري  
 لشتركال

خالفمه( بناؤه لغرا ا رتثلار )باو، تأجير، يتم  ال ي ةنبالل
 سكناة. لاوتست دم وحداته لألغراا التسارمة و 

 ال دمات العامةاة أبن

واطنين مثم  تقمديم ال دممة العاممة لللم  اللخان  الت  تقام لغايات 
لراكمز والمعمات اساهمد والرال والكلامات واللعنور البخانة واللمدا

ركومامممة واللتمممماحف سمممات الواللؤر ةكمممز ا موممممم الممممراة ومرا
وبيموت العسمزة والنمواني واللسمارح واللالجمع واللكتخات العاممة 

ة جتلاعاممة والدينامم والتعلالاممة وا ضمماة والمممراة للرافمم  الرمااو 
 رواء الركوماة منها أو ال ا ة.
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 تمناي اللنطقة 

ئمة اللرلامة إلمة: منماط  هيلللتابعمة التنظالامة الرمدون تمنف ا
 –منممممممماط  رمممممممكن )ج(  –ن )ب( اط  رمممممممكنممممممم م –كن )أ( رممممممم 

منماط  -مناط  رمكن زراعم  مسماعد  - مناط  ركن زراع 
  رااحاة .

 أ(منطقة ركن )
 40دل )منطقمممممة رمممممكناة ذات  ثافممممممة رمممممكاناة من ف مممممة بلعمممممم 

الشممرو  التمم  تشممتللها برمم ح/نونم( أو أقمم  وتلتممزم اللخممان  
 ة. للنطقابال ا ة التنظالاة 

 منطقة ركن )ب(
 40ة رممممكاناة متورممممطة )أكثممممر مممممن افمممم ذات  ث ةطقممممة رممممكنانم

رممم ح/ نونمممم( وتلتمممزم اللخمممان   210وأقممم  ممممن رممم ح/نونم 
 نطقة. اة ال ا ة باللشرو  التنظالتشتللها بال  تال

 ن )ج( منطقة رك 
 210منطقممممممة رممممممكناة ذات  ثافممممممة رممممممكاناة مرتفعممممممة بلعممممممدل )

و  الشممر لتمم  تشممتللها ب  االلخممان وتلتممزم رمم ح/نونم( أو أكثممر
 لنطقة.  ة بالة ال االلتنظاا

 منطقة ركن زراع  

 اعامممة يسممملح فيهممما بلقاممممة مبنمممة رمممكن  واحمممد ضممملنمنطقمممة زر 
 ا ممة باللنطقمممة التنظالامممة ال دة ضممملن الشممرو الللكاممة الواحمم 

إلضممافة إلممة السمملاح بلقامممة  افممة اللنشممآت الزراعاممة حسمما با
 الزراع . سكنقة الطن ا ة بلشرو  التنظالاة الال

  اع ركن زر منطقة 
 مساعد 

واحمممد ضممملن طقمممة زراعامممة يسممملح فيهممما بلقاممممة مبنمممة رمممكن  نم
اللنطقمممة لامممة ال ا ممة باظالللكاممة الواحممدة ضممملن الشممرو  التن

لنشممآت الزراعاممة حسمما ح بلقامممة  افممة الضممافة إلممة السمملاباإل
 د.كن الزراع  اللساعالشرو  التنظالاة ال ا ة بلنطقة الس
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 رااحاة  ةقمنط

واللنشممممآت  شممممروعات الل مممممةاقح فيهمممما بلمنطقممممة تنظالاممممة يسممممل
فيهامة واللخمان  السمكناة )حسما رمرو  والتر  السمااحاة للخان وا

تلتممزم اللخممان  التمم  تشممتللها ألبممراج و إضممافة ل )أ( نكمنطقممة رمم 
 التنظالاة ال ا ة باللنطقة السااحاة. بالشرو 

 خ  التنظام 
ة المم ي يرممدن الشممارع ممم اللر ز  التنظممامللعتلممد مممن لسنممة   اال مم 

والشممممموارع العاممممممة والطمممممرق  ال ا مممممة ا ممممممالك نومفمممممم  بمممممي
 ال ا ة.

 اه. لعال   اللعتلد اللسلوح بالبناء  خ  البناء 

التنظممممام يقمممماال عممممرا الشممممارع مممممن خمممم  التنظممممام إلممممة خمممم   شارع عرا ال
 اللقاب .

  بممم قاء الللبنممماء إلمممة خممم  البنمممايقممماال حمممرم الشمممارع ممممن خممم  ا حرم الشارع 
 تدانات.ر الاه ا  ومساوي عرا الشارع م افاً 

 الشارع.  ال   ال ي يردن منتمف عرا  مرور الشارع 

 اللرور التساري 
ل التسارممممة وملرقاتهممما، ا  لغمممرا ا علممم لعالشمممارع الممم ي يسمممت

 ساري علة جانب  الشارع بعل  الللكاة.ومكون ا رتعلال الت

 اللر ز التساري 
رممممة لمممة ا علمممال التسالزاو فيهممما ب اللسممملوحاللنطقمممة التنظالامممة 

 تها.اقوملر

 وم الترخاح رر 
لرسماب لسنمة التنظمام الل تممة لقماء اللخالغ الالزم الوفاء بهما 

 ء.انترخاح الب
و   تأمين رر 

 اح الترخ
طالمممما الرخمممممة ل مممملان أيممممة أمانممممات مالاممممة مسممممترنة يممممدفعها 

 ي  ررو  الترخاح. ا لتزام بتنف
ن إعانة تأهي   مي تأ

 شارع ال
خممممة فممم  طالممما الر    يمممدفعهاانمممات اللالامممة اللسمممترنة التممم ما 
 ة الشارع إلة ما  ان علاه.ل لان إعان الة الشوارع اللطورة  ح
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 الشارع العام 
ة لللممممرور العممممام والمممم ي الف مممماء الل مممممم ريممممز أو ا را لا

ا رم اص للو مول إلمة أمماكنهم أو مرمال أعلمالهم يسمت دمه 
 م أو منشآتهم. أو أراضيه

 ص ا م  الطر ال
فممممران سلوعممممة أرن أو مفمممم لللللو ممممة الريممممز أو ا را الف مممماء ا

 مسلوعة مخان .  ول إلة مبنة أو واللعد للو 
 ا ة والطرق ال ا ة.  ن ا مالك اليبال   ال ي يفم   حد الطرم 

 الر اي
لسممممير اللر خممممات، ومقممممو شممممارع غيممممر معممممد قسممممم مممممن عممممرا ال

 سماوزتي، و  ةللرور اللشماوم مح  بسانا طرم  اللر خات 
 للعبد.الشارع ا من منسوب ( رم أعلة 30منسوبه )

 ارتفاع اللبنة 

ممممن أعلمممة اللنسممموب التمممملال  لر ممماي  اللسمممافة العلونيمممة
اناة لممة العقممدة ال ررمم إلممة منسمموب أعاذي للللكاممة رمم لالشممارع ال

يمممر، و  يمممدخ  فممم  حسممماب ا رتفممماع اللقمممرر قانونمممًا للممدور ا خ
 سطح. لا دمات بنروة السطح وغره الارتفاع 

 ارتفاع الطاب  
ب أعلة العقمدة ال ررماناة  رضماة نسو ية من من و العلافة اللس
 اب .طلب  إلة منسوب أننة العقدة ال رراناة لسقف االطا

 لسطحنروة ا
الممممدور ا خيممممر السممممور العلمممموي المممم   يممممتم بنمممماؤه أعلممممة رممممقف 

 لللبنة.

 مساحة الللكاة 
 را ة اعممم طدون قحممم  ممممنة ا فاامممة مقارمممة اللسممماحة ا جلالاممم 
 قارات أخر .ة الة عاللؤني ة طرق ال اب اله الللرات وال

 مساحة البناء 

 ت اللسممممممق  ا فقمممممم  للبنمممممماء بلمممممما فمممممم  ذلمممممم  اإلنشمممممماءا مسممممماحة
ت اللكشمممموفة، تثنة منممممه الشممممرفاتممممملة بممممه، ومسمممم اللسممممقوفة الل

 بممممروزات اللعلارمممممة واللظممممالت الواااممممة، وا نراج ال ارجاممممةوال
جاممممممة ، وا فناممممممة ال ار انممممممات وال ز  ةالفرعامممممم  اللكشممممموفة وا بناممممممة

 فة.  و شاللك
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 فندقلا

سممممااحاة ومعممممد لسممممكن منشمممأة رممممااحاة تنشممممأ ضمممملن اللنطقمممة ال
علمة خممدمات ر وقمد يرتموي جم أا رم اص لوقم  مرمدن مقابم  

غمراا.  لما يكمون مؤثثمًا ا ت متعدنة ا اضاة وثقافاة و رم
  هة وترفام منزلامة وورمائ  راحم  مفرورًا وقد يكون مزونًا بمأجهزة

 غيرها.ماانة و لالنظافة و خدمات الطعام وا وفيرمو ت

 النزل
 

للنطقممة السممااحاة بدرجممة أقمم  مممن منشممأة رممااحاة تنشممأ ضمملن ا
ة وال مممدمات ااح  واللسممماحالتممممناي السممم  ث يممم الفنمممدق )ممممن ح

 رقة( اللل

 لسااحاة القرمة ا
 

تأخممم   مشممروع رمممااح  مسممتق  ينشمممأ ضمملن اللنطقمممة السممااحاة
ة وهم  م مممم  تديوهات و ارم هات أيل  أو رممارمك  تسلمو فيلم 

 أو العائلامممممة وتكمممممون مسهمممممزة بكافمممممة الفرنيمممممة واإلقاممممممة لللبيممممم  
 اللراف  وال دمات الترفيهاة والرماضاة. 

 وحدة السكناةلا
 )الشقة(

لة أفااممًا أو علونيممًا جممزء مممن بنمماء مؤلممف مممن عممدة أجممزاء متممم 
 وتلباممممة ران مكانممممًا لالقامممممة مسممممتقاًل يمممموفر لألفمممم وتشممممك   مسممممكناً 

حلمممممام  تل  علمممممةشممممم ترارممممماة و لراممممماة اليومامممممة ا ات ااحتااجممممم 
  .مطخخ وغرفة ركناة واحدة علة ا قو 

الوحدة اللكتباة  
 )اللكتا(

ء متمملة أفاامًا أو علونيمًا زاأجم لف ممن عمدة ؤ مجزء من مبنة 
قلة، همم ه الوحممدة تمموفر لألفممران مكانممًا للعلمم  وتشممك  وحممدة مسممت

  .ا قعلة  ةد عل  واححلام ومطخخ وغرفة  وتشتل  علة

 اةالغرفة السكن
 شممممة واإلقامممممة فالمممما عممممدا  مممما ت التوزممممموللباعممممد لالل غالفممممرا 

تمممم  تسممممت دم لاوطرقممممات التوزمممممو، وتعتبممممر المممممالة الرئاسمممماة و 
 عدة للسكن.حكم الغرفة الل الة مباشة ف كم
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 لقبو )البدروم(   اطاب
أعلممممممة العقمممممممدة  الطمممممماب  أو الطوابمممممم  التمممممم  يكمممممممون منسمممممموب  

وب سمم نأعلممة الل( متممر عممن 1.12اوز )تسمم   ي اهمم اناة فيال ررمم 
  اي الشارع اللراذي للللكاة.لال  لر التم

 طاب  ا رض  ال

طاب  القبو ررة )أو فوق اخطاب  يكون علة مستو  الشارع م 
ة رمممارعين بلسمممتومين جمممد( وفممم  حمممال وقممموع الللكامممة علممم ن و أ

علمممممة مسمممممتو   م تلفمممممين يعتبمممممر الطممممماب  ا رضممممم  مممممما  مممممان
اللبنممممة شممممارع أمممممام واجهممممة ي اللر مممما  لالتممممملا اللنسمممموب 

 ئاساة.ر لا

 طاب  الليزانين 
 )الطاب  اللسروق(

 ومتورمممم  بممممين الطمممماب  ا رضمممم  والطمممماب  ا ول وهمممم  طمممماب  
التسارمممممممة، أو اللسممممممتونعات  خلممممممف اللرممممممالت  السممممممزء الواقممممممو

اعمممممه عخمممممارة عمممممن فمممممرق ا رتفممممماع بمممممين ارتفممممماع اللرمممممالت وارتف
  .   ا رضنعات وارتفاع الطابواللستو 

 السدة التسارمة
سارممة واللتمم  بهما، ومكمون ال التفموق اللرم  وال ي يقم السزء  

 ت اإليهممما فقممم  ممممن خاللهممما، ومكمممون ارمممتعلالها لغايممم الو مممول 
 ري فق .اللر  التسا

 البناء الللر  

ومستعل  عانة ن نوعه، بنة الرئاس  أيًا  االبناء الللر  بالل 
لرمممارال  اً ان م ممممم رمممواء  ممم  ذلممم  البنممماء، غمممراا خدممممة 

للغسممممي  أو  أو غرفممممةسمممماارات للأو مممممرآب البنمممماء أو الت ممممزمن 
 حتامممممماط  أو م مممممم ات اللامممممماه أو لوضممممممو مولممممممد الكهربمممممماء ا

اممو النفايممات أو رممدائ  أو تسلأو خممدمات ال ءاعممدانات الكهربمم 
 مد أو التدفئة وما إلة ذل .وضو أجهزة التبر 

 مرف  اللبنة 
سمتعل  فم  أوقمات تو  إلقاممةة أو امهاأة لللباشأي غرفة غير 
للاممممماه، و ممممما ت ونورات اوالرلمممممام  : اللطمممممخخمتقطعمممممة مثممممم 

 وا ماكن الل ممة للغسي  أو الت زمن. وطرقات التوزمو، 



 م 2020( فبراير) طشبا             ـطـينـية(      ـلسـلف)الــوقــائــع ا        والتسعون            سعالتا العـدد     

 

 

- 56 - 

ال دمات   فمرا
 سطح بال

وآبممممار السمممماللم اللرافمممم  التمممم  ت ممممدم اللبنممممة  ريممممز اللممممماعد 
ء ومعمدات التكيامي ل  ات والكهربماوخزانات اللااه وأجهزة ال

 .ذل  ا إلةمو للر زي ا

 سطح غرفة خدمات ال
آخمممر طممماب  مسممملوح بمممه، وذلممم  لغايمممات  ة فممموق لواقعممم ا ةفممم الغر 
 دمة اللبنة.خ

 الفناء 
م مممممح عمممماله، و ال ممممارج  ممممن أ  ءالفمممراغ اللتممممم  بالف ممما 

   إلة أعلة نون عائ .لإلنارة والتهومة، وملتد من أرف

 الفناء ال ارج  
أحمد جوانخمه ن مو اله أع من بالف اء ال ارج الفراغ اللتم   

التنظممام أو علممة أو خمم   الطرممم  د حمم تمموح علممة علممة ا قمم  مف
 ليها اللبنة. الللكاة اللقام ع

 الفناء الداخل 
ج  من أعاله ومرا  بمالروائ   ار ال   بالف اءمتالفراغ الل 

ات ومسمممت دم لتمممأمين اإلنمممارة والتهوممممة  قسمممام ممممن جلامممو السهممم 
 طلة علاه.اللبنة الل

   نو ن القانا رتدا
  البنمماء ة بممين خمم والواقعمم  ابنمماء فيهمم اللسمماحة غيممر اللسمملوح ال 

 او السهات. قطعة ا را من جلوحدون 

 ا رتدان ا مام  
نممماء عمممن خممم  التنظمممام أو حمممد البخممم  يرتمممد بهممما   اللسمممافة التممم 

 الطرم .

 انب  ان السا رتد 
نظمممام أو حمممد اللسمممافة التممم  يرتمممد بهممما خممم  البنممماء عمممن خممم  الت

 ة السانباة.لناحامن الكاة للأو حد االطرم  

التنظمممام أو حمممد  اللسمممافة التممم  يرتمممد بهممما خممم  البنممماء عمممن خممم  لف ال  ن اا رتد 
 حاة ال لفاة.انالطرم  أو حد الللكاة من ال
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 الشرفة

البنماء بريمث يكمون  أي جزء مكشوه السانما أو السوانما ممن
لطباعممم ، ومقمممو ضممملن ئلمممة للهمممواء والنمممور امعرضمممًا بممممورة نا

عمممممه افسممممماوز ارتاطمممممًا برممممماجز   يتومر ا را  ةدون قطعممممم حممممم 
 .ل ارج بريث يسلح باإلطالل علة الف اء ا( متر، 1.5)

 البروز اللعلاري 
 

يسممت دم غالخمما للتسليمم  أو  يالبنمماء والمم   نممم السممزء ال ممارج   
مم  السوممة مثم  اإلطمارات أو أحمواا الزهمور الوقاية من العوا
  اجور.باني  ا مخعات الشخابا  و نأو الرواجز وم

 اللظلة الواااة
زء مممممن رممممارع أو ارتممممدان أمممممام  جمممم ومغطمممم   هجمممم قف يوارمممم  أي

 وانمما  غممراا الرلايممة مممن العواممم  السومممة فقمم ومفتمموح الس
 و ال شا فق . تا  أو السلد أعدن أو البالروممنوع من الل

 موقف اللر خات
تاله اللسمممممماحة الل ممممممممة لوقمممممموه اللر خممممممات علممممممة اخمممممم  

 أنواعها.

   ساالرئرج الد 
أنوار ة جلاممو و ممول إلمم للللسممت دم الممدرج ا رارمم  لللبنممة ا 

 اللبنة. 

 نرج الهروب

الطمموار ،  رج اللسممت دم لتفرمممغ ودخممالء اللبنممة فمم  حمما ت المد  
تح علمممة ا قممم ، ومفممم  ة خارجامممة واحمممدةيكمممون لمممه واجهممم  بريمممث 

م رجه ف  الطاب  ا رض  علة مسماحة مكشموفة تمؤني المة 
 رارع.

 ل ارجاة التشطيخات ا
 

  لمممة الطرمممم اللطلمممة ع ئلمممة رمممواءتغطامممة واجهمممات اللخمممان  القا
ت دام القمممممارة بأنواعهمممما أو للطلممممة علاممممه بارمممم العممممام أو غيممممر ا

و الطممموب رسمممر الطباعمم  أالمممناع  أو ال التكسمماات بمممالرسر
لسراني  أو أيمة تكسماات أخمر ، و م ل  أو الرخام أو ا الظاهر

 .هانات د لأعلال الكراناش، و  تشل  أعلال الرلاات أو ا
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 السور

اجز( ممن أي ممانة و حم )جمدار ألللكامة اباللرما   جسم البنماء 
اللسنممممة الل تمممممة ينشممممأ علممممة حممممدون أي قطعممممة توافمممم  عليهمممما 

أو لرسمممممر أو البلممممموك إنشمممممائه ممممممن ا اء  انممممم  ممممممانةو رممممم أرا 
 الشخ  أو السل  الشائ  أو ما رابه.ال ررانة أو 

 ا جمزاء اللشتر ة 
  ورة والتم أو العقارات اللساار العق ةعدة للنفأجزاء اللبن  اللع

اور، فيهمممممما أو البنمممممماء عليهمممممما مثمممممم  )اللنمممممم  التمممممممره   يسمممممموز
 ان، … الخ(.د تاللدخ ، الساللم، الطرقات، مناط  ا ر 

 ئو. أي بناء يست دم لت زمن الخ ا  مستونع تساري 
 أي بناء يست دم لعرا وباو الخ ائو.  مر  تساري 

 نورة اللااه 
 ي ريمممث يرتمممو ت لح ممممن الف مممالت اآلنمامممة بلممم ل اللعمممد  الفمممراغ

لغسممممي  ا يممممدي وبالوعممممة لتمممممرمي  اا وحمممموا علممممة مرحمممم 
 لااه. ال

 الرلام 
وا غسمممي  يرتممموي علمممة حممم  ث يممم الفمممراغ اللعمممد لالرمممترلام بر 

ه ونو أو وعمممماء دي ومرحمممماا وبالوعممممة لتمممممرمي اللاممممالأليمممم 
 لالرترلام.

 اللطخخ 
 حموا  ةلم رتموي عيوطه  الطعام بريمث  الفراغ اللعد إلعدان 

 ق .  انب  علة لغسي  ا وان  وره جا

 الشرو  اللعلارمة
تمممممملام اللعلممممماري لللبنمممممة ناخلامممممًا ا رمممممتراطات ال ا مممممة بال

 وخارجاًا.

رممممم  اإلنشمممممائ  ا رمممممتراطات الفنامممممة ال ا مممممة بالتمممممملام الهند  اة شرو  اإلنشائ لا
 للعنا ر الراملة لللنشأ.

ررو  التر يخات  
 المراة 

لديممممدات جمممما ترااقهمممما فمممم  أعلممممال التوالاالفناممممة ا رممممتراطات 
 لللبنة.بالتغ ية باللااه والمره المر    ال ا ة  تر يخات لاو 
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ررو  التر يخات  
 الكهربائاة 

تلديممدات والتر يخممات الكهربائاممة  ا ممة باللفناممة الات اطاا رممتر 
 نة.لللب

 ة والف الت. الرفرة الل ممة لسلو اللااه العانم الرفرة الملاء 

 ا أرمالت رخكة
للبنمة لغ ية لرباء الهكرخكات الرخكة يتم من خاللها تو ي  

ائامممممممة اللوجمممممممونة فممممممم  اللبنمممممممة اللعمممممممدات الكهربو/أو أجسمممممممام 
 با را.

 
 ية تنظيملاالشروط 
 (3) مانة

 تخطيط المنطقة 
واقعممة ضمملن اللنمماط  اللسمملوح ران إقامممة اللبنممة عليهمما يسمما أن تكممون الللكاممة اللمم 

مممن  د لمم ممميل  معتهاكلمم  أو م طمم  تف طمم  ًا للقمم خفيهمما ط امممة مثمم  همم ا اللبنممةبلق
 ر زمة لألبناة.  سنة اللالل

 (4مانة )
 عات المباني ارتفا

رتفماع ممن ة ايكون لك  مبنعلة الللكاة   ف  حال وجون أكثر من مبنة منفم .1
يقمماال ارتفمماع اللبنممة مممن أعلممة نقطممة لللنسمموب التممملال   الشممارع اللتمماخم لممه،

 ئاساة لللبنة.الر  واجهةلاو أمام  اي الشارع ال ي يقلر 
لممة نقطممة علممة أكثممر مممن رممارع فاقمماال ا رتفمماع مممن أع الللكاممة عال وقممو حمم  فمم  .2

 لللبنة.اة الرئاساة ماللشارع ال ي يقو أمام الواجهة ا م
 يستثنة من ررو  ا رتفاع ما يل : .3

لامماه، علممة الممدرج  وغممره آ ت اللممماعد وأجهممزة التكياممي وخزانممات ال  بيمم  -أ
 ة ه ه ا غراا.ا علل فيهالا رتع أن يقتمر

 براج ف  نور البخانة واللخان  العامة.آذن وا للاخاب والا -ب 
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لطرق اللشاة أو ا ئاة أو ملرات اضف  حالة الللكاات الت  تقو علة الللرات الر  .4
فيهما يتخمو عمرا الشمارع أو الطرمم  ال ماص اللمؤني ارتفاع البناء  ال ا ة فان

 كاة.إلة اللل
تلمدة خا مة مع ت ارمتراطا اللناط  الت  يوجمد لهماعات افم ا رتيستثنة من نظا .5

 اللسنة اللر زمة لألبناة. من
احتها عمممن ة   تزمممد مسممم اممم للرممماور واللراكممز التسارممممة يسمموز بنممماء رممدة ناخفمم  ال .6

عمممدم تسممماوز الرمممد ا قممممة لالرتفمممماع ممممن اللسممماحة التابعمممة لهممما بشمممر   70%
 لنظام.اللنموص علاه ف  ه ا ا

 (5مانة )
 قاف رخص البناءوإي  جديدوت منح

التنظمام  اء أو تسديمدها أو إيقافهما هم  لسنمةالبن منح رخح  نعلسؤولة السهة ال .1
 وذها.فناللرلاة الت  يقو البناء ف  منطقة 

تح بلمنح تراخاممها وتسديمدها بند الساب  البنون التالاة، والت  ي م من ال يستثنة .2
 لر زمة:ام الأو إيقافها لسنة التنظ

 .ةمات العامخان  ال دم -أ
 اللراكز التسارمة.  -ب 
 لسكناة.عات العلراناة اللتكاملة، اللساورات او ة، اللشر احساا  الالقر  -ج
فقارممات لريوانممات والزمممة )مممزارع ا ر مخممان  الرممره التمم  ترخمممها اللسنممة الل -ن 

و، مرطممممات الوقممممون، مرطممممات الغمممماز، اللسممممالخ، مممممزارع ا رمممملاك، اللمممممانو 
الممممممناعاة  لنممممماط ح، الار ت ا فممممم ة )جللمممممة ومفمممممرق(،  ممممما ا رمممممواق العامممممم 

 انو وغيره من الرره اللر زمة.(، واللمأو ثقيلة ةات خفاف) ناع
لتسارممممة و، اللممو ت ابمم ر ( متممر م1000البر سممات التمم  تزمممد مسمماحتها عممن ) -ه

 ربو.  ( متر م1000) تزمد مساحتها عن الت 
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 (6مانة )
 االشتراطات التنظيمية 

 الاة:تلا ظالاةالتن للخان  بالشرو يسا أن تلتزم ا .1
 

ارتعلال 
 اللنطقة 

  غرأ 
 مساحة
متر )للللكاة 

 مربو(

أ غر عرا  
للواجهة 
الرئاساة 

 متر()

الرد ا ننة لررم 
 (الشارع الرئاس  )متر

الرد ا قمة  
  لعدن الطواب 

 )طاب (
 )متر( أقمة ارتفاع لللبنة  

 ا رتدانات 

 خلف  )متر( جانب  )متر(

  ركن
 ()أ

 3 3 17 4+ أرض  12 16 500

 2 2 11 2أرض  + -- 14 250

  ركن
 ب()

 من حرم الشارع 1.75 12أرض  +  18 22 1000
% من ارتفاع البناء 10

الكل  لك  جانا وبرد 
 ( متر3نة )نأ

% من ارتفاع 15
البناء الكل  وبرد 

 ر( مت3أننة )

 2 2 28 7أرض  + 12 14 250

 2 2 22 5أرض  + -- 14 250

 ركن 
 )ج(

 ع من عرا الشار  1.75 12ض  + ر أ 18 20 1000
بناء لفاع اتر % من ا10

الكل  لك  جانا وبرد 
 ( متر3أننة )

% من ارتفاع 15
البناء الكل  وبرد 

 متر (3أننة )

200 12 
 28 7أرض  +  12

1 1 
 25 6أرض  +  8

150 10 
 22 5أرض  +  6

 19 4أرض  +  --

ركن 
 زراع 
 مساعد

 3 3 12 2ض  +ر أ -- 20 1500

ركن 
 4 4 10 1أرض  + -- 25 3000 زراع 

منطقة 
 رااحاة

 من حرم الشارع 1.75 12أرض  +  18 25 1000 أبراج
ء الكل  ان% من ارتفاع الب10

( 3ا وبرد أننة )جانلك  
 متر

% من ارتفاع 15
الكل  وبرد  البناء

 متر (3أننة )

 20 25 2000 فنانق
 برد اقمة

 12ارض +
 طاب 

ة % وبرد انن15 ( متر4ة )انن د% وبر 10 45
 ( متر6)
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ارتعلال 
 اللنطقة 

  غرأ 
 مساحة
متر )للللكاة 

 مربو(

أ غر عرا  
للواجهة 
الرئاساة 

 متر()

الرد ا ننة لررم 
 (الشارع الرئاس  )متر

الرد ا قمة  
  لعدن الطواب 

 )طاب (
 )متر( أقمة ارتفاع لللبنة  

 ا رتدانات 

 خلف  )متر( جانب  )متر(

 3 3 28 7ارض  +  16 20 1000 نزل

قر   
راا
 حاة

 4 4 12 2ارض  +   2500

 
التسارممممة واللشمممتر ة فممم  اللرممماور واللراكمممز ة   ا رمممتثلارمنايسممملح بلقاممممة اللخممم  .2

 تسارمة فق .ال
 ت االوحممد الوحممدات السممكناة عممن فمم  اللخممان  ا رممتثلارمة اللشممتر ة يسمما فممم   .3

مممماعد للوحممدات السممكناة راج و   وأن خايممتم علمم  مممد سارمممة بريممث لتلكتباممة واال
 سارمة.تلومماعد أخر  للوحدات اللكتباة واللرال ا ومداخ  وأنراج

ممم  اللنطقممة معاملممة وجممون م طمم  تفممميل  لللنطقممة السممااحاة تعا ل عممدمفمم  حمما .4
 منطقة ركن )أ(.

( متمر وأ  3.0رضم  عمن )ا   الطابيسا أ  يق  ارتفاع ف  اللراور السكناة  .5
 .( متر4.0يزمد عن )

( 5.0ق  ارتفاع الطاب  ا رض  عمن )ف  اللراور واللراكز التسارمة يسا أ  ي .6
فمممم  دة التسارمممممة( وذلمممم  تفمممماع يشممممل  السمممم ( متممممر )ا ر 5.5يزمممممد عممممن )  متممممر وأ

 سارمة واللشتر ة(.اللخان  ال ا ة واللخان  ا رتثلارمة )السكناة، الت
( متمر 10) بمر ممنهما أكمر ( متمر وح10لتم  تقمو علمة رمارع عرضمه )ا ت اللكالا .7

 ( متر.1.2%( من عرا الشارع وبرد أقمة )10ة )تكون االة الطاير بنسخ
دان أمممام  ( متممر أو أكثممر وبهمما ارتمم 10عرضممه ) تقممو علممة رممارعللكاممات التمم  لا .8

 ( متر.2.0يسلح بالطاير فيها وبرد اقمة )
ر ياسملح بعلم  طم ( متمر   ي10ممن )ا أق  حرمه روارعات الت  تقو علة لكاالل .9

 ا.فيه
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( متمر وحرمهما أكبمر ممن 10ممن ) الللكاات الت  تقو علمة رموارع عرضمها أقم  .10
رممممد أقمممممة عممممرا الشممممارع وب%( مممممن 10خة )ة الطمممماير بنسمممم لمممم ا( تكممممون ا10)
 ( متر1.2)
للخممان  ا رممتثلارمة يلنممو الطمماير فمم  الطمماب  ا ول فمم  الواجهممة الرئاسمماة فمم  ا .11

 ل ا ة.وا ةاالسكن
 -لقبو:بالنسخة لطاب  ا .12
ة  اممم  الللكامممة قممو علممة رممارع واحممد يسمملح ببنمماء القبممو علمم تمم  تة الامم كلالل -أ

 . بارتثناء ا رتدان ا مام
 امم  الللكامة  كثر من رارع يسملح ببنماء القبمو علمة  تقو علة أالللكاة الت -ب 

 والطرق ال ا ة.بارتثناء ا رتدانات عن الشوارع العامة 
يزمممد  ر وأ ( متمم 2.5لممن فا عممن )  ارتفمماع القبممو فمم  السممزء القمم يأ  يسمما  -ج

( متمممر عممممن أعلممممة نقطممممة للسممممتو  1.12بمممروزه فمممموق رممممطح ا را عممممن )
 الر اي. 

نه ضممملن حسممماب الرمممد ا قممممة  رتفممماع بمممو حمممال وجمممو ارتفممماع الق  خد   يممم  -ن 
 .للبنةا

 اهم ( عليمتعمدن الطوابم  )بمرج يشتر  أ  تق  مساحة الللكاة اللنوي اقامة مبنمة .13
( 1000أقمم  مممن )للكاممة احة السمم منمم  حممال  ا، وفمم  تممر مربممو( م1000) عممن

( 100واحممد مممن عممدن الطوابمم  اللسمملوح بممه عممن  مم  )متممر مربممو ي مممم طمماب  
( متممر 600ن )أ  تقمم  اللسمماحة عمم اللمم  ورة علممة   مممن اللسمماحة متممر مربممو أقمم 

 مربو. 
ممن % 10 دة عمناضم  الزراعامة اللسماعيسا أ  تزمد مسماحة اللبنمة فم  ا ر  .14

 ساحة الللكاة.م
 % ممممن مسممماحة5فممم  ا راضممم  الزراعامممة عمممن لبنمممة احة السممم متزممممد أ  يسممما  .15

 الللكاة.
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  السكة الرديد.   يسلح ببناء ا براج علة رارع .16
للرافمم  والتمم  يممتم ترخامممها مممن   ينطبمم  همم ا النظممام علممة اللخممان  العامممة وا .17

 يته. مبنة منها حسا خمو  مة ومرخح   اللسنة اللر ز 
خات العاممة فم  حالمة اللنارم  ما ت  ص تلمدة ب ممو يتم ا لتمزام با نظلمة اللع .18

 والنزل الت  ترتوي مث  ه ه الما ت.خاح الفنانق تر 
و  يرممم  للسنمممة التنظمممام اللر زممممة وضمممو رمممر   ا النظمممامورن فممم  هممم  ملممما مبمممالرغ .19

ا ه لللخمممان  العاممممة بلممم خا مممة با رتمممدانات وا رتفاعمممات ومواقمممف اللر خمممات وغيمممر 
 ئة اللراطة به. ة البييره علثأتعلاله وتبنة وطباعة ارو نوع اللم مءيتال

 (7مانة )
 االرتفاع في المباني القائمة زيادة 

 وص عليها ف  ه ا النظام، فلنه:بالشرو  اللنم مو عدم اإلخالل
ئ  للخممممان  قائلممممة إ  إذا  ممممان الهاكمممم  اإلنشمممما ة طوابمممم  علومممممة  يسمممموز إضمممماف  .1

 .إقامتها واللنوي  ةلل القائأحلال ا علا ح بلجلال تسل هراراتلللبنة القائم وأ
 بالررممومات اللعلارمممة للواجهممات ال ا ممة لللبنممة رممخاب جلالاممة يسمما ا لتممزام  .2

همممات ال ا مممة تتنارممما ممممو الواجبنمممة القمممائم حتمممة يمممر واجهمممات اللالقمممائم أو تغي
 دة لللبنة متنارقة.با نوار اإلضافاة بريث تكون الواجهة السدي

قابمة مدق ممن نعلة أن ت فكتا ممنرهانة ترل  لللبنة من مار د  يسا إ .3
 اللهندرين.

 (8مانة )
 ماالت المباني استع

ات التم  أنشمع  جلهما ايم لغاية أو الغبنة ف  غير الل  يسوز ارتعلال أو ارتغالل ا
 ممممم  حسممممما  قمممممة مسمممممخقة ممممممن لسنمممممة التنظمممممام اللرلامممممة أو اللر زممممممة لألبنامممممةإ  بلواف

 اختما ه.
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 (9نة )ام
 ص الهدممنح أو تجديد أو إيقاف رخ

لممة تممرخاح مممن لسنممة ة أي مبنممة خمماص إ  بعممد الرمممول عأو إزالمم  يلنممو هممدم .1
 التنظام اللرلاة.

م إ  بعمممد الرممممول علمممة تمممرخاح ممممن لسنمممة بنمممة عممماة أي مأو إزالممم  يلنمممو همممدم .2
 التنظام اللر زمة.      

 ( 10مانة )
 المباني األثرية 

السممممااحة  ةزار موافقممممة خطامممة مممممن و  بعمممد إ   ي ر مبنممممة أثمممم هممممدم أو إزالمممة أي  نمممويل .1
 الواقو ضلن نفوذها اللبنة. ة التنظام اللرلاة للبلديةآلثار ولسنوا

أي تغييمممرات أو ترمالمممات فممم  أي حممدا  أو طوابممم  أو إ يلنممو إضمممافة أي أجمممزاء .2
التنظممممام  ي إ  بعممممد موافقممممة خطاممممة مممممن وزارة السممممااحة واآلثممممار ولسنممممةمبنممممة أثممممر 
 وذها اللبنة.لن نفاقو ضو لبلدية االلرلاة لل

 ( 11) نةما
 اءخص البنإيقاف ر 

ة نم بمة لألبنامة وقمف ممنح التمرخاح اللطلموب إذا  مان الليسوز للسنة التنظام اللر ز 
لسنمممة بقمممرار مسمممبا وقمممف تممم  تمممر  الللنممماط  أو الشممموارع المتمممه يقمممو فممم  االلنممموي إقا

لكم   فمميل أو الت الهاكل ن أو إعانة الت طا  الترخاح فيها مراعاة لظروه العلرا
أ  تتسماوز ممدة  و اللنماط  اإلقلالامة، علمةت اللرلاة أنفوذ الهيئا اط أو لخعا من

   فق .للدة رنة أخر  د التوااي رنة واحدة قابلة للتسدي
 ( 12مانة )

 الطلبات المرفوضة 
بناممة مممرة أخممر  خممه فمم  اللممانة السممابقة التقممدم للسنممة اللر زمممة لألرفمما طل يرمم  للممن

 ا.أرخاب الرف   زالرفا الساب  إذا ار الف  قر  رنة النظإلعا
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 ( 13مانة )
 متكاملة المشروعات العمرانية ال

علراناة اللشروعات الترخاح أي من  ا يسوز للسنة التنظام اللر زمة عند برث طل
أم من أي من الش ماات الطباباة أو ا عتخارمة مرلامة  انم  كاملة اللقدم لها اللت

ت ا خممممر  ايمممم لغاكان أو  ي مممممن الإلرمممم  م ممممممة   واء  انمممم عرباممممة أم نولاممممة رمممم 
 ا رواق أو غير ذل  أن: و التعلالاة أو المراة أو التسارمة أك

 .وع الطلا باللشروع موض ةت و رروطًا تنظالاة خا  .1
أو مساحات  افاة ممن ا را تكفم   ت لزم طالا الترخاح بت ماح مساحة .2

 روع.والالزمة ل دمة اللشلبناء اللراف  العامة 
 مة.ملرة العاعتخارات اللبلا يتف  وا  روعل ف  الل ط  التفميل  لللشد عت   .3
 ترخاح بقرار مسبا.ترفا منح ال .4

 ( 14مانة )
 الشروط االنشائية 

 -طلخه اللستندات التالاة:ح أن يرف  مو ة طالا الترخالع
نرارممممة ميداناممممة عممممن الرالممممة اللاكاناكاممممة لتربممممة اللوقممممو وذلمممم  بنمممماء علممممة مممممر تقر  .1

نمات علمة الباا ممة مشمتلالً ت لالعتلد من السهات تبر ممن م  ةاة  انر ومعلل
 . (1998رتطالع اللوقو المانر عن وزارة اإلركان عام الوارنة ف  تعلالات )ا

اللهندرممممين، بريممممث  إلنشممممائاة لللبنممممة معتلممممدة مممممن نقابممممةالتمممممامام االدرارممممة و   .2
 تشل : 

 م. طرمقة التملام والكون اللست د  -أ
ة اة وا فاام رم أالر اومة    من ا حلال قف  م مد اللست  النظام اإلنشائ  -ب 

  زل.  عتخار تأثير الرماح والز آخ ًا با
فمم  التممملام ا با عتخممار ه  تفمممي  بمما وزان الليتممة والراممة التمم  تممم أخمم  -ج

 لا فيها ا حلال ا فااة. ترلي  الل تلفة ب  ل  حا ت الو 
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ليمممم  رتطرمقممممة  ل  مثممممال تفممممميل  يبممممينطرمقممممة الترليمممم  اإلنشممممائ  و مممم   -ن 
 ة ذل . سهات الل تمإذا طلب  ال نشأالعنا ر الرئاساة بالل

 وممم لاممو العنا ممر اإلنشممائاة الرئاسمماة منهمما والثانومممة خممرائ  تفممميلاة لس -ه
شممممائاة السمممة اإلنئ  تفمممميلاة توضمممح اللعاة و ممم ل  خممممرامقممماطو تفمممميل

  ماكن الفترات والتلديدات اللوجونة بالبناء.
 درين.نهابة اللتزام بارتراطات نقلا  -و

 الشروط المعمارية 
 ( 15) نةما
 بقت الطواارتفاعا

 ب  ف  اللخان   اآلت :يتم احتساب ارتفاعات الطوا
فمم  الطمماب  ا رضمم  علممة  ن التسارمممةداخل  للل مماز لمم ابارممتثناء مقممدار ا رتفمماع  .1

 ر.( مت2.8واعها، فلنه   يسوز أن يق  ارتفاع الطاب  عن )اختاله أن
نمة طماب  ممن أن لااع غ الغرفمة يقماال ارتفم را فم  فم  ةطممات رماقف  حالمة وجمون حزا .2

أعلمة العقمدة ال ررماناة  رضماة الطماب     الرمزام السماق  إلمة منسموب مستو  ف
 ( متر. 2.6 رتفاع عن )   اف  ه ا اقيوبريث   

( متمر 2.30( عمن هم ا القمدر إلمة )1د )اع الل  ور فم  البنم يسوز أن يق  ا رتف .3
ه رلامممات وغممر للاممة ه والطممرق الداخلاللامماورات ن و رلامممات بالنسممخة لللممداخ  وال

 وغره الغسي .الت زمن 
 ( 16مانة )

 سدة التجاريةال
 التالاة: ت ايقيد إنشاء السدة التسارمة باللردن 

 اكز التسارمة فق .بلنشاء السدة التسارمة ف  اللراور واللر  لحيس .1
 فق . يسلح بلنشاء السدة ف  الطاب  ا رض  .2
 دام التساري فق .رت  االسدة بيقيد ارت دام  .3
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ا رضممم ، ممممة متمممملة ممممو اللرمممالت فممم  الطممماب  لتسار سمممدة اون الكممم تأن يسممما  .4
  .الطاب  ا رض  ومكون الو ول لها فق  من خالل اللرالت ف

 .( متر2.25  يق  ارتفاع طاب  السدة عن ) .5
 ( متر.5.5  يزمد ارتفاع الطاب  ا رض  بلا ف  ذل  السدة عن ) .6
ا رمت دام  % من مسماحة70عن السدة التسارمة الداخلاة  ةحزمد مسايسا أ  ت .7

 . التساري ف  الطاب  ا رض
 كاناكاة.اميسا أن يتوفر للسدة الداخلاة تهومة طباباة أو  .8

 ( 17ة )مان 
 فتحات التهوية 

 مرفم  ممن مرافم  البنماء فترمة أو عمدةركناة أو مكتباة أو  يسا أن يكون لك  غرفة
لللكاة علة باق  ا و، أعلة فناء تهومة م  أوأو طر  ععلة رار فترات للتهومة تط  

 أن يق  مسطح الفترة علا يل :يسوز بأي حال من ا حوال  و 
اللكتمما بشممر  أ  يقمم  مسمماحة رفممة ة السممكن أو غفمم ر % مممن مسممطح أرضمماة غ8 .1

 عن متر مربو واحد.  مسطح الفترة
أو  ر المممدرجام أو اللرحممماا أو بئممم % ممممن مسمممطح أرضممماة اللطمممخخ أو الرلممم 10 .2

ترمة عمن نممف متمر حة مسمطح الفأ  يقم  مسما شمر رها من مرافم  اللبنمة بغي
 مربو.

أرممماال مسلممموع  ةحالمممة تعمممدن الفترمممات ترسممما مسممماحة الفترمممة الالزممممة علممم فممم   .3
لواحمدة عمن نممف متمر مربمو الفترمة ا ت وبشر  أ  يق  مسطحساحات الفترام

أو  خبة لللطمممماربممممو متممممر مربممممو بالنسممممخبغممممره السممممكن وغممممره اللكاتمممما، وعممممن 
 ات أو اللراحاا.لرلاما

ارممتاخال( معاملممة لباشممة ) ممالون، غرفممة طعممام، الل ممممة لل  ا ممماكن ممم اتع .4
 الغره السكناة. 

 خان  ما يل : فترات ف  الللايراعة عند عل   .5
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، و  تعتبمر لهواء ال مارج  بكامم  مسماحتهايسا أن تكون الفترمة متمملة بما -أ
 مة.ة تهو رتكياي( فة بسهاز آل  )جهاز تأي فترة مقترن

( متمممر عمممن أعلمممة العقمممدة 1ا  عمممن )سمممات الشمممخابلجاع يسممما أ  يقممم  ارتفممم  -ب 
 ناة  رضاة الغرفة.ال ررا

لشمخاك يطم  امتمر إذا  مان ( 1ابا  عمن )خشم يسوز أن يق  ارتفماع جلسمات ال -ج
 .علة ررفة

رمقو  ( متمر إذا تموفر ممانو 1تفماع جلسمات الشمخابا  عمن )يقم  ار  يسوز أن -ن 
عممن أعلممة  رتمم ( م1نو السممقو  عممن )اع ممماارتفمم   قمم ة أ  يأمممام الشممخاك علمم 

 راناة  رضاة الغرفة.لعقدة ال ر ا
 نة ملا رب  الفترات ف  ا نوار ا رضاة.يستث -ه

ر اللعدة للسكن لاة إنارة وتهومة مراف  البناء غيظام اللرسنة التنفقة لاو يسوز بل .6
 وحدات السكناة. بطرمقة  ناعاة، وذل  فالا عدا مطابخ ال

غرفمممة واللمممداخ  و والطرقمممات  ومممم توز هممم ه اللمممانة علمممة  ممما ت الم اكممم ي أحتسممر    .7
وغمممممره تشمممممغي  اللاكينمممممات وا جهمممممزة والل ممممم ات  اللمممممماعد الرمممممارال وآبمممممار 

لولممدات و وغممره الوغممره لوحممات التوزممم  وغممره اللرممو ت ات والغاليممات نمم اوال ز  
 وما ف  حكلها.

ت لرماللامم  بمين ردة تسارممة وملمر يف ف  الطاب  ا رض  ال ي يرتوي علة .8
تمممر وأن يكمممون بارتفممماع ( م3لمممر عمممن )عمممرا هممم ا الل يقممم التسارممممة , يسممما أ  

 ن.لللرالت والسد  ةالطاب  ا رض  والسدة من أج  توفير تهومة طبابا كام 

 ( 18مانة )
 نارةاالفنية المخصصة للتهوية واال

قامممة ومرافمم  اللبنممة عنممد إيسمما أن تكممون ا فناممة الل ممممة لتهومممة ودنممارة غممره 
كشمموفة تلامممًا مممن ا علممة القائلممة م فمم  اللخممان   عممديإجممراء تيتهمما أو و تعلان  أخمم لال
 طابقة لالرتراطات التالاة: وم



 م 2020( فبراير) طشبا             ـطـينـية(      ـلسـلف)الــوقــائــع ا        والتسعون            سعالتا العـدد     

 

 

- 70 - 

 الغره السكناة أو غره اللكاتا:  ةر لتهومة ودنا ةما فناة الل م أوال:
ار برمائ  الفنماء :   يسوز أن يق  الخعد بين اللستو  الرأر  اللال ارج الفناء  .1

اللبنمة لمت ارتفماع جمه لمه عمن خاو اللالرأرم  بالرمائ  سمتو  ن الليبفترة و   ي
 لا أكبر.أو ثالثة أمتار أيه

  ت :وأبعانه عن اآل الفناء الداخل :   يسوز أن تق  مساحته .2

 

للطمابخ عمدة للسمكن(  اللناة الل ممة لتهومة ودنارة مرافم  البنماء )غيمر اا ف :ثانياً 
 ار الساللم:مات واللراحاا وآبوالرلا

بنماء رأر  اللمار برمائ  الالفناء ال ارج :   يسوز أن يق  الخعد بين اللستو  ال .1
 عن مترمن. اللواجه لهر بالرائ  الال  راللستو  الرأ رة وبينة فتي 

 -:   يسوز أن تق  مساحته وأبعانه عن اآلت :الفناء الداخل  .2

 تمناي اللبنة
أق  مساحة  
ل   للفناء الداخ

 )متر مربو(

  يق  
أي من 
بعديه 

(a،b )
 عن)متر(

 
 4 16 (طواب  أو أكثر 8+) ض أر 

 3.5 12.5 طواب (   7أو 6أو 5أرض +) 
 3 9 اب  أو أق ( طو  4) أرض +

 ي اللبنةانتم
ة  مساحأق  

للفناء الداخل   
 )متر مربو(

ي من   يق  أ
( a،bيه )بعد

 عن)متر(

 

 2.5 10 طواب  أو أكثر( 8أرض +) 
 2 6 ( ب او ط  7أو 6أو 5أرض +) 

 1.5 4 (   قو أطواب  أ 4أرض +) 
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ا فناة ف  اللخان  العامة غير اللعدة للسمكن: يسموز فم  حالمة الفنمانق واللخمان   .3
أن يكمممون الفنممماء الل ممممح لتهوممممة  تهوممممة  مممناعاة تممم  تتممموفر فيهمممالاالعاممممة 

( متمر مربمو و  يقم  أي ممن 2رقمة بمالغره بلسمطح )الرلامات واللراحاا اللل
 متر واحد. بعديه عن

  فناة:ارمة ف  ا لعللالشرو  ا الثًا:ث
 ل  واجهات البناء اللطلة علة الشوارع العامة أو يسوز ف  ا فناة ال ارجاة و  .1

غمممره اللعمممدة هوممممة الخمممالت( بقممممد إنمممارة وت  ارتمممدانات )ن طمممرق ال ا مممة علممم لا
 ةفممتح نافمم  البنمماء   يتاسممر بممه للسممكن أو اللكاتمما أو أي مرفمم  آخممر مممن مرافمم  

ر  فمم  همم ه الرالممة أ  ارممرة، ومشممتالللكاممة مخ وأ لشممارع مممأو الطرممم ة اتطمم  علمم 
نما نافم ة فم  السالاوز علم  ا رتمدان ضمعف أننمة بعمدي الفنماء، وأن تكمون يتسا

 ارر.طرم  أو الفناء اللخاللواجه لل
 سوز إغالق أي فناء من ا فناة بأي طرمقة ما.ي   .2
   .ف  ا فناة ال ارجاة فق رم (30روزه )  يتساوز ب    رناشيسوز عل .3
  يكممون مممن رممأنها تقليمم  أو مممماعد أو أيممة منشممآت أخممر امممة رمماللم   يسمموز إق .4

مسماحتها عمن الرمدون ص أبعانهما أو فنامة أو إنقما اكلاة ال وء أو التهوممة فم  
 عليها رابقًا.للنموص ا

 ة لتممرميه بمالتسهيزات الالزمم يسا أن تزون أرضاة    منمور أو فنماء مكشمو  .5
 ار.مطمااه ا 

إلمة رمطح  ه ه اللانة ممن رمطح الرمائ  البنمائ  ف اب  ذ رها سلا تقاال ا بعان  .6
فم ة لطماب   يمة نالمة ممن أرضماة اعأ الرائ  اللواجهة له عند منسوب متر واحد 

 لاه.ومطلة عمنتفعة بالفناء 
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 ( 19مانة )
 مساحة مرافق البناء 

ن فمم  التالاممة حسممخلا هممو مبمميراللمممة للل مات اد ا ننممة لللسمماحيسمما أ  يقمم  الرمم 
 : من    منهار ق

 ( متر مربو. 1.2نورة اللااه ) .1
 ( متر مربو.  3.0لام ) الر .2
 ( متر مربو.5.0اللطخخ ) .3
 .( متر1.1حدات السكناة عن )الللرات ف  الو ا أ  يق  عرا سي .4

 ( 20مانة )
 الدرج

سملح ثمر( يكأواحمد أو علة عمدن أنراج )نرج يسا أن يرتوي اللبنة اللران ترخامه 
لعامممة ار  ضمملن متطلخممات السممالمة احمما ت الطممو البنمماء فمم    غلبتفرمممغ ودخممالء رمما

 علة أن يتوافر ف  ا نراج ما يل : 
ن ا نراج ( متممر(   يقمم  عممد 28ارتفاعهمما عممن )تمم  يزمممد لخممان  الج )الار فمم  ا بمم  .1

 وب.الرئاساة عن نرجين أحدهلا بلوا فات نرج الهر 
 أو طرممم  أو عار ت دم  ممدرج هممروب إلممة رمم اللسمم   سمم رج الرئايسمما أن يممؤني الممد  .2

 ة مكشوفة بشك  مخارر. فسرة  بير 
 لالحتراق. ةأن يكون هاك  ا نراج الرئاساة من مانة غير قابل يسا  .3
 ( للممدرج الرئاسمم a) أ  يقمم  الطممول الظمماهرا يسمم  .4

 عن اآلت : 
( متممممممر إذا  ممممممان  الممممممدرج ي ممممممدم أربممممممو 1.10) -أ

 ت ف  الدور أو أق . وحدا
ر متممممممر إذا زانت الوحممممممدات بالممممممدو  (1.30) -ب 

 .أربو وحدات  نع
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( متمر ممن واجهمة القائلمة إلمة 0.27عمن )( بعرا   يقم  bتكون نائلة الدرج ) .5
 .ةلواجهة القائ

 ( متر.0.17( عن )cلدرج )فاع قائلة ا  يزمد ارت .6
يليهما بسممطة    )أربعمة عشمر( قائلمة 14عمدن المدرجات اللتوالامة علممة  يزممد  أ    .7

 (.aاهر)الطول الظ نعق  ائلات وبلا   يربو نعرا أ نعرضها عيق  
 ( متر.2.2 رتفاع فوق أي نرجة )أن يكون الرد ا ننة لماف  ا .8
الشمرو  اللنمموص عليهما فم  البنمون السمابقة  المدرج المدائري   يسا أن يتوافر فم  .9

 بريث: 
جمممة عنمممد اللنرنمممة ( متمممر ممممن طمممره الدر 0.45تقممماال النائلمممة علمممة ب عمممد )  -أ

 خل .الدا
 لبند.ة ف  ه ا او  الل  ور ر شال وجد نرج مروحة فتنطب  علاه اإذ  -ب 
تستعل   غراا خا ة أو  ناعاة أو أنراج اللمآذن  تستثنة ا نراج الت  -ج

 ًا ف  ه ه اللانة. وص عليها رابقالشرو  اللنم نم
ن منتمممف ( متممر مقارممًا علونيممًا ممم 0.90رابممزمن الممدرج عممن )ارتفمماع ن أ  يقمم   .10

 النائلة.
 ( 21) نةما
 مصاعدلا

 اة:طات التال  با رترانالختلتزم اللماعد ف  ال
ومد البناء بعدن منارا من اللمماعد لنقم  ا رم اص يلتزم طالا الترخاح بتز  .1

 لنقو ت.لاو 
 ( من البند الساب . طواب  أو أق  3بنة اللكون من )أرض + الل يعفة .2
 5 وأ 4أرضمم +اللبنممة اللكممون مممن ) يسمما تمموفير ممممعد واحممد علممة ا قمم  فمم  .3

 ات أو أق .( وحد 4ب  )ات ف  الطاد حلو طواب  ( وعدن ا 7أو 6و أ
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طوابمممم  فممممأكثر(  8ين علممممة ا قمممم  فمممم  ا بممممراج )أرضمممم + يسمممما تمممموفير ممممممعد  .4
 ن الوحدات.ا النظر عن عد غبو 

يسمما علممة ( وحممدات، 4ناة فمم  الطمماب  عممن )فمم  حالممة زان عممدن الوحممدات السممك .5
حاجممممة  لبمممم ممممماعد تللة خدمممممة ايم نرارممممة خا ممممة بكفمممماءطالمممما التممممرخاح تقممممد 

 .ةنلبمست دم  ال
 بعدن منارا لسلاو اللخان  العامة.ر مماعد يسا توفي .6
 متر. (0.80أ  يق  العرا الماف  لخاب اللمعد عن ) .7

 ( 22مانة )
 البروزات المعمارية

 للقامممة علممة حممد الشممارع أو الطرممم  إ   واجهممات اللخممان  ا  يسمموز علمم  بممروز فمم 
 ة:الضاع التاطخقًا للشرو  وا و 

، بشمممر  أن يقمممام علمممة ر ا رضممم فممم  المممدو   ةفممم ان يسممموز علممم   مممرناش أو بمممروز .1
يمممف و   ر ارتفمماع   يقمم  عممن مترممممن ونمممف متممر مممن اللنسمموب التممملال  لل

( متمر 10شموارع بعمرا )( رمم فم  ال30  الواجهة عمن )بروزه علة  اميزمد 
 .ر( مت10) الت  يزمد عرضها علة( رم ف  الشوارع 40أو أق ، وعلة )

 رتفماع بمين أرمف  جمزء ممن   يقم  االطرم  أحد  لةيسا ف  اللخان  اللقامة ع .2
فمم  حالممة عممدم  الطمماير وأعلممة رممطح طرفاممة الر مماي أو منسمموب مرممور الشممارع

 الدرج.عة أمتار بلا ف  ذل  بسطة ون ر اي عن أربوج
زمن ومسمما أن يكممون الممدراب( متممر، 0.90أ  يقمم  ارتفمماع نرابممزمن الشممرفات عممن) .3

 كثر.( رم فأ10ار من )أقط ات ا رااء ذ و رقو  يلنبريث  اً مملل
 .  يمرح بأي بروز ناخ  الردون الدناا لللناور وا فناة .4
شمممملت أو مممممن اللطممممر علممممة أبممممواب الة واااممممة مممممن أرممممع ت يسمممملح بعلمممم  مظممممال .5

امة علمة أن تسارمة علة اختاله أنواعها، ررمطة موافقة اللسنة اللرلاللرالت ال
 ت : آلاإنشائها يراعة ف  
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 ت وجلال اللنظر العام. والاااراد الشك  حيو تو  ررو  السالمة العامة -أ
 ( متر عن جسم اللبنة. 2.4أ  يزمد بروز أية مظلة عن ) -ب 
 رم من عرا الر اي. (30ظلة أق  بم )أن يكون عل  الل -ج
 ( متممممر عممممن مسممممتو  2.8ارتفمممماع أننممممة نقطممممة فمممم  اللظلممممة عممممن )يقمممم  أ   -ن 

 الر اي.
أرضمماة ي ر يممزة أ اهمم ل معلقممة علممة اللبنممة و  يوجممد  ت ه اللظممالأن تكممون همم   -ه

ة الر ممممماي أو الشممممارع ومفتوحمممممة السوانمممما، وأ  يسمممممتغ  أعالهممممما  ي علمممم 
 ارتعلال آخر.

 ارمممممة علممممة الوقايممممة مممممن الشمممملتاللرممممالت التس ارممممتعلال مظممممالت  رممممم يقت -و
 واللطر باإلضافة الة تعلي  الاافطات التسارمة.

اللتمر ز و اتسوالتسارمة بلسافة   ت ناةكسلخان  الالت للداخ  العل  مظيسلح ب .6
اء وبعرا   يتساوز ثالثة أمتار، رمرمطة أن تكمون هم ه اللظمالت خ  البن من

 همما أي ر يممزة أرضمماة، وأ نبين و  توجممد لومفتوحممة مممن السمما معلقممة علممة اللبنممة
 يستغ  أعالها  ي ارتعلال  ان.

 ( 23مانة )
 عتبات األبواب وال

قيممممد يسمممما الت ،ةً ر ارمممم ارع عممممام أو طرممممم  خمممماص مخة رمممم لمممم عتمممم  تفممممتح فمممم  اللخممممان  ال
 رو  التالاة:بالش

علمة    يسلح بترخاح أي باب أو ناف ة ف  الطماب  ا رضم  يبمرز عنمد فترمه .1
  أو جزئاًا.الطرم   لااً 

نسموب بمين الشمارع رمدرات خا مة بتعمدي  فمرق الل  يسلح بوجمون عتخمات أو من .2
 رمممم ، ومكمممون تعمممدي الطرع أو اشممم ة ضممملن اللطرمممم  ال ممماص( واللبنممم العمممام )أو ا

 ة.ن الللكاوب من ضلنسللا
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يسمممتثنة مممممن البنمممد السمممماب  عتخممممة واحمممدة فقمممم  ضمممملن الشمممارع العممممام أو الطرممممم   .3
 .( رم17ع   يزمد عن )( رم وارتفا30)را   يزمد عن عبال اص 

 شروط الخاصة بالخدماتلا
 ( 24مانة )

 ان المبنم الخدمات اإلضافية لسك
للبنممممة لسممممكان ا امممةعالبال ممممدمات اإلنارمممممة وا جت ة ممم مسمممماحة خا يسممما تمممموفير .1

الفًا لللساحات الل ممة لللماعد وا نراج والللمرات وال مدمات اللشمتر ة )خ
غرفمممممة واللولمممممد وم مممم ات اللامممماه و غرفممممة الكهربمممماء لرقممممة بممممماللبنة  للا خممممر  ا

ذلم  ر زممة أو اللرلامة( و الرارال أو أي راحات أخر  تردنها لسنمة التنظمام الل
 ال : تلوف  ا

 وحدات تعفة من ه ا البند. (10عن ) حدات بهاالو  دن اللخان  الت  تق  ع  .أ
( متممر 2بلعممدل ) ( وحممدات أو أكثممر تكممون اللسمماحة10اللخممان  التمم  بهمما ) .ب 

 اة(.واء ركناة أو مكتبربو لك  وحدة )رم
 ا ضافاة للسكان: ا مراعاة الشرو  التالاة ف  اللساحة الل ممة لل دمات سي .2

ول سمممه  الو ممم مسمممتق  ي خ دمممم ت رغمممة متوا ممملة مغلقمممة ذاحة فااسممم تكمممون م نأ .أ
 إليها. 

 أن تراعة فيها التهومة واإلنارة الطباباة وعوام  السالمة.  . ب
ول ممن رضم  أو البمدروم أو المدور ا  المدور ا   اللساحة ف  ه ه  حأن ت م . ج

 ا نوار اللتكررة.
لباو أو الشراء اب القانوناةام بأي من التمرفات يلنو بأي حال من ا حوال الاا .ن

فممة لتروممم  همم ه اللسمماحة أو جممزء منهمما  ي ت الل تلرممت داماا   وأأو الممرهن 
علاممه همم ه  خالفممًا للمما نممم  ههممده أو ارممت دام آخممر، أو الااممام بممأي تمممر 

فاقمًا أو غيمر ذلم  ومقمو أي تممره خالفمًا لم ل  نة رمواء  مان رضماًء أو اتاللما
 ول بها. علللاة وفقًا للقوانين اوالسزائ ةوالقانونااللسئولاة اإلنارمة تر  طائلة 
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 ( 25مانة )
 البناء الملحق بالمبنم 

 :ةيلتزم البناء الللر  باللبنة الرئاس  بالشرو  التالا
%( ممممن مسممماحة 6اء الللرممم  فممم  اللبنمممة عمممن )ممممد مسممماحة البنممم   يسممموز أن تز  .1

وح لسم لنسمخة اللوذل  باإلضافة إلمة ا، ( متر مربو30الللكاة وبلا   يزمد عن )
 نظام. ال ا  ء بها حسا أحكام هاالبن

( متممممر مممممن منسمممموب ا را الطباباممممة 3تر  أ  يزمممممد ارتفمممماع رممممقفه عممممن )شمممم ي .2
 للللكاة.

 لفامممة تقيمممد بنظمممام ا رتمممدانات السانبامممة والال ممممن بنممماء الللرممم لايسممموز أن يعفمممة  .3
 وا ماماة وبدون فترات علة الللكاات اللساورة.

 ، وأ  اسممم ئر لين ال دممممة لللبنمممة اعلمممة تمممأم  نممماء الللرممم يقتممممر ارمممتعلال الب نأ .4
 شك  يؤني إلة إزعاج اللساورمن. يستعل  ب

ا وملنممو نمماء الللرمم ،  لمم بليلنممو إقامممة أي منشممآت ثابتممة أو مؤقتممة فمموق رممطح ا .5
 اا  ان .م رطره  ي أغر ارت دا

 ( 26مانة )
 غرفة خدمات السطح

ل  للغايمممات عتسممم  تبنمممة و سمممطح لغايمممات خدممممة الليسممملح بلنشممماء غرفمممة خمممدمات ال
 ا التقيبد بالشرو  التالاة:لترخامه ة ومشتر رماستالسكناة أو ال

ئاسمم  علممة الشممارع الر  ةترتممد غرفممة خممدمات السممطح عممن الواجهممة الرئاسمماة اللطلمم  .أ
 ( متر.3سافة   تق  عن )لللبنة بل

سمماوز مسمماحتها %( مممن مسمماحة السممطح علممة أ  تت20أ  تزمممد مسمماحتها عممن ) .ب 
 . ومتر مرب (30حوال )بك  ا 

 أمتار. ن ثالثة ع اهعأ  يزمد ارتفا .ج
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  يسلح بلغالق أو رقف اللساحة اللكشموفة اللتخاامة ممن مسماحة السمطح بأيمة  .ن 
أو الزمنغممو وممما و ا لومنيمموم أو ال شمما ة مثمم  القرميممد أاللمموان اإلنشممائا مممانة مممن

 انر وما ف  حكلها. ف  حكلها واللوان البالرتاكاة مث  الشو 
مممممالح   ممممدمات لة السممممطح احسمممم م كشمممموفة واللتخااممممة مممممناحة اللسمممم لتسممممت دم ال .ه

 راغل  اللبنة. 
 ( 27مانة )

 طابق الميزانين 
لراكممممز ط  اللرمممماور والليممممزانين فمممم  منممممالايسمممموز للسنممممة الل تمممممة تممممرخاح طمممماب  

 و  التالاة: التسارمة وف  الشر 
 احة الطاب  ا رض . %( من مس50أ  تزمد نسخة ه ا الطاب  عن ) .1
       هممممما عمممممن طممممماب  خلفو هممممم ا اليقممممم   تممممم  مممممازن واللسمممممتونعات ال  الللممممم ع أ  يقممممم   .2

 متر(.  8)
أحكمممام هممم ا   يطبممم  علمممة طممماب  الليمممزانين  افمممة ا حكمممام اللنمممموص عليهممما فممم  .3

 ام.النظ
  اب  حيممث   يسمموز أن يقمم  ارتفمماع طممابيسممتثنة مممن البنممد السمماب  ارتفمماع الطمم  .4

 متر(. 2.5الليزانين عن )
 ( 28مانة )

 ت ابف المركاق مو 
ططمممات ال ا مممة بمممه مواقمممف علمممة الل ذا حمممدنت إ  إ  يسمملح بتمممرخاح أي مبنمممة 

 -لللر خات ناخ  حدون الللكاة وحسا ا رتراطات التالاة:
روم( بلمممما كاممممة أو ترمممم  ا را )البممممد ت ضمممملن حممممدون الللفير مواقممممف مر خمممماو تمممم  .1

ورة ن حيممث الوقمموه واللنممايتنارمما ونخممول وخممروج اللر خممات ورممهولة حر تهمما ممم 
تعتلمممدها اللسنمممة ترمممدنها و امممة التممم  فنلا ل مممروج وضممملن الشمممرو ادخول و لممم ا أثنممماء

 اللر زمة للتنظام والبناء.
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را كامة أو ترم  ا ضملن حمدون اللل ةمم توفير مواقف مر خمات فم  اللخمان  العا .2
( متر مربو من إجلال  مسلموع اللسماحة 150د لك  )لة أن يكون موقف واحع

 قف.( موا8ة وبرد أننة )الطاباا
مشممتر ة( إ  بعممد ارمممة أو ارمة )تسثلترمم اح أي تممرخاح  يممة مخممان  مممن زو   يسمم  .3

 نتممموفير مواقمممف لللر خمممات بريمممث يمممتم تممموفير موقمممف واحمممد لكممم  وحمممدتين ضمممل
متممر مربممو مممن  (150أو تمموفير موقممف لكمم  )نممة علممة ا قمم ، وحممدات همم ا اللب

 اللساحة الطابااة لللبنة، أيهلا أكثر.
سممممكناة ال ةمو اللخمممان  ا رممممتثلار  ا ممممة ألااللخمممان   ر مواقممممف مر خمممات فمممم فيتمممو  .4

( 3لللكامممة أو ترممم  ا را علمممة أن يكمممون موقمممف واحمممد لكممم  )ن حمممدون اضمممل
للسممماحة متمممر مربمممو ممممن ا (300واحمممد لكممم  ) فوحمممدات رمممكناة، أو تممموفير موقممم 

 أيهلا أكثر.الطابااة للبناء 
أن يممممتم  لنممماط  السممممااحاة، علممممةتممموفير مواقممممف اللر خممممات بالعمممدن الكمممماف  فمممم  ال .5

 لعد ت التالاة:ال بها حسا اسح
( متمممر مربمممو ممممن مسممماحة البنممماء الطاباامممة 200)احمممد لكممم  ر موقمممف و فيو تممم   .أ

 للفندق ف  اللناط  السااحاة.
بممو مممن مسممماحة البنمماء الطاباامممة ( متمممر مر 100احمممد لكمم  )قممف و و متمموفير  .ب 

 للنزل والقر  السااحاة ف  اللناط  السااحاة.
لممما ي اهممم ير عمممدن اللواقمممف اللطلوبمممة وتوف ولتعامممم  ممم ارمة يمممتم ا  ا رمممتثلفمم  اللخمممان .6

ا نوار اللسملوح بهما وعمدن الوحمدات لكم  نور، و  ينظمر بهم ا  ا ممو عمدن يتنار
بطلما التمرخاح، ودنلما ها عنمد التقمدم اللطلوب ترخام راال موص لعدن ا نو 

ال ا ممة  التعاممم  مممو ممما هممو مسمملوح بممه مممن عممدن ا نوار حسمما ا نظلممةيممتم 
 .امسقلتلنطقة أو مشروع الل تفميل لااكل  أو بالل ط  اله

ل ا مممة التممم  يمممتم بناؤهممما علمممة مراحممم  متخاعمممدة زمنامممًا علمممة طالممما خمممان  افمم  الل .7
ولمة تغطم  متطلخمات فم  اللرحلمة ا واقمف اللر خمات للالترخاح أن يقدم خطة 
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لال لسلامممممو اللراحممممم  ومشمممممتر  للممممممنح إذن البنممممماء لكممممم  مرحلمممممة ارممممممتك اللواقمممممف
 رحلة.الللتل   فقة باللوااللتطلخات ال ا 

اف  لطمماب  مواقممف اللر خممات ترمم  الكلممرات تفمماع الممم ننممة لالر ا  رممد أ  يقمم  ال .8
ية اللعلقممة عالمممات اإلررممان كهربائاممة أو اللااإلنشمائاة أو اللعلقممات اللاكاناكاممة أو 

 ( متر.2.20لر خات عن )بسقف مواقف ال
 لبنة.بالكام  عن مناور اليسا أن يتم فم  مواقف اللر خات  .9

ين العمممدن اللطلممموب ئاة لتمممأمو اإلنشممماأ ةاممم فنال عمممدم تممموفر اإلمكانامممات الحممم  فممم  .10
يممممتم  للواقمممف اللر خممممات وفممم  أحكممممام همممم ا النظمممام ضمممملن حمممدون قطعممممة ا را،

%( ممن العمدن 70عمن ) ق  عدن اللواقمف اللتموفرةء ررمطة أن   يترخاح البنا
 لتوفرة.بدل اللواقف غير ال اللطلوب لكام  البناء بعد نفو رروم

ير التكممالاي اإلجلالاممة قممًا لتقممد ر خممات وفالل قممفم ترديممد االممة ررمموم بممدل مواتيمم  .11
 ة معممايير واضممرةلمم عالالزممة لتمموفير مواقممف مر خممات عامممة فم  اللنطقممة، وبنمماًء 

  زمة. ه الاالة من اللسنة اللر ومتم اعتلان ه
ت غيمممر اللتمممموفرة ت ممممح اللخمممالغ التممم  تسممممتوفة  بمممدل عمممن مواقممممف اللر خممما .12

 ية.ه ه الغاوق خاص ل ند  ف ت وتونع لللر خا امةاقف عو م ات إنشاءلغاي
 يسا توفير عنا ر ا من والسالمة ال ا ة بلواقف اللر خات. .13

 ( 29مانة )
 لسورت ااطاشترا

 -:اطات التالاةلرا  باللبنة ا رتر ف  السور ال تتوفر يسا أن
 . لنشأة اللران ترخامهايتم ترخاح السور ضلن رخمة البناء أو ال .1
 ات اللشروع.ضلن م طط  ر الللكاةلسو   ةم ططات معلارمة ودنشائاير فو يتم ت .2
 .ن ر ف  حالة عدم رغخة اللال  بلقامة مبنة، يتم ترخاح السور بشك  منف .3

 



 م 2020( فبراير) طشبا             ـطـينـية(      ـلسـلف)الــوقــائــع ا        والتسعون            سعالتا العـدد     

 

 

- 81 - 

 البيئية االشتراطات 
 ( 30مانة )

 النفايات الصلبة
النظافممة العامممة  لمما التممرخاح بتلباممة متطلخممات السهممة اللسممؤولة عممن رممؤون م طايلتممز 
 اللرلاة. الهيئةلخة بملفايات اوالن

 ( 31) مانة
 شمسية الطاقة ال

 يمتم ا لتمزام بكمم  مما ورن بنظمام الطاقممة الشلسماة فم  اللنمماط  العلرانامة الممانر عممن
أو أي  م20/09/2017( وبتمممممممارمخ 19/2017بسلسمممممممتها رقمممممممم ) اللسنمممممممة اللر زممممممممة

 تعديالت تطرأ علاه.
 ( 32مانة )
 ني لدفاع المداشتراطات ا

للشمتر ة( تسارممة واسمكناة وال)ال اح فم  اللخمان  ا رمتثلارمةخر لتم طالا ا يسا علة
ارمتافاء  ( واللخمان  العاممة4واللخان  ال ا ة )التم  يزممد عمدن طوابقهما عمن أرضم +

 الدفاع اللدن . متطلخات 
 ( 33مانة )

 درج الهروب 
 هروب التالاة:يسا أن يكون أحد ا نراج ف  ا براج  بلوا فات نرج ال

( 25وب عممن )نرج الهممر  عممن ةفة مممن أبعممد نقطممة فمم  اللبنمم اسمم لال  تزمممد يسمما أ  .1
 متر.

يسمما أن تكمممون أبمممواب نرج الهمممروب مقاوممممة للررمممم  وحسممما موا مممفات المممدفاع  .2
 . ناللد 

 غير قابلة لالحتراق.روب من موان يكون نرج اله .3
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ث يفمممتح رة علمممة ال مممارج ومكمممون قرمممما ممممن الشمممارع أو الطرمممم  بريممم مخارممم يطممم   .4
  . ائو عشوفة خالاة من المكخارجاة  ةو علة فسرمخاررة علاه أ

 ن يكون نرج الهروب نرج خارج  مكشوه.لح بأ  يس .5
نتقمال الررمم  ا المدرج( لتقليم  الو الدرج  )فان  قلخات  أ  يكون هناك مسافة بين  .6

 بين طواب  اللبنة.
ممانة غيمر   نرج الهمروب عمن ملمرات التوزممو بمين الشمق  برمائ  ممن فمم  يسا  .7

 وب للطاب .هر باب ال هبعال يكون قابلة لالرت
 فترات تهومة من الوحدات علة نرج الهروب. رخابا  أوكون هناك ت نأيلنو  .8
 لتهومة.ناة اإلضاءة وافأيلنو أن يكون نرج الهروب مفتوح علة  .9

 ( 34مانة )
 قطاعات الحريق

من موان غير قابلة كون الروائ  الت  تفم  الشق  السكناة علا يساورها أن تيسا 
   .قترقة قطاع حرم  مس  تشك    ث يرتعال برلال

 ( 35مانة )
 شبكة االطفاء 

التمم   ة مم يسمما تمموفير ا رممتراطات التالاممة فمم  اللخممان  ا رممتثلارمة أو اللخممان  ال ا
 رض + أربعة(:طوابقها عن )أ تزمد عدن 

لبنة ( انش للررم  بريث تغط   ام  مساحة ال2ه قطر)ء ب   ماارخكة إطفا .1
 اللدن .  وف  ررو  الدفاع

عممن نمممف  مموب لكمم   لمما   يقمم اإلطفمماء بب ة مم انممات مامماه أعلممة اللبنممة خاز خ .2
 وحدة.  

 طاب .  كأجهزة إطفاء حرم  ف     طاب  بلا   يق  عن طفايتين ل .3
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فة منفملة ومكون له إطفاء ولد  هربائ  يسا أن يكون ف  غر وجون م ف  حالة .4
 لشارع. مة طباباة وقرما من اان ذو تهو تلقائ  ومكون ف  مك

ومممة مممو تمموفير إطفمماء جيممدة التهمنفممملة و  فممةر غتكممون خز انممات الكهربمماء فمم   نأ .5
 تلقائ . 

غرفمة بمين الوحمدات و  ومم كوارف ضمد الررمم  فم  ا مماكن ال طمرة وملمرات التوز  .6
 لكهربائ  ومواقف اللر خات. لولد الكهرباء وغرفة الخز انات ا

فامه عمن  ات د حم الو  د عمدن ي فم  اللبنمة الم ي يزمم يسما تر يما جهماز إنم ار مر مز  .7
 عشر وحدات. 

 ( 36) ةمان 
 لحريق وقاف ا

يلتممزم طالمما تممرخاح أي مبنممة ارممتثلاري أو مبنممة خمماص )يزمممد عممدن طوابقممه عممن 
للكممان مممدخ  اللبنممة أو فمم  ا   علممة نفقتممه قممرب ( بعلمم  وقمماه حرممم ةأرضمم  + أربعمم 

 ال ي تردنه السهة الل تمة.

 اإلعاقة  اشتراطات استخدام ذوي 
 ( 37مانة )

 اقة عإلااصة باستخدام ذوي رية الخامشروط المعلا
اللنرممدرات للسممتعلل  الكرارمم  اللترر ممة أو العكممازات عنممد مممدخ  وفير يسمما تمم  .1

ي فمممرق بمممين منسممموب ذلممم  عنمممد وجمممون أخمممان  العاممممة، و للاللخمممان  ا رمممتثلارمة وا
 ي ومنسوب مدخ  اللبنة بريث يتوفر فيها اآلت :الر ا
 .( متر1عن )اف  لللنردر لعرا الم  يق  ا .أ

 .12: 1رة عمن تلسل  تزمد نسخة ا نردار ال .ب 
 ( متر. 9  يزمد طول اللنردر عن ) .ج
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بسمممطة  ( متمممر، فاسممما علممم 9فممم  حمممال ارمممتوجا زممممانة الطمممول عمممن ) .ن 
يقمم  طولهمما  وأ  عممن عممرا اللنرممدر،  عرضممها الممماف  بريممث   يقمم 

 ( متر.1.55الماف  عن )
 هتين.سلبلقابا معدناة من ا يسا تزومد اللنردرات  .ه

خ  منفمممم  م وجمممون مممد   حالمممة عممد فمم   مممم رممانات و فتمممات توضممح الطر ر إ وضممو .2
 لللعاقين.

مممات والللمممرات علمممة أن تكمممون خالامممة ممممن العوا .3 مثممم    ئممم يسممما أن تمممملم الطرقم
   وخالفه.ا كتاه وا ثاا علدة و 

 .( متر1.50( متر و  يق  قطر نورانه عن )1.60الللر عن )  يق  عرا  .4
 -تالاة:فات ال ابواب اللو يسا أن تتوفر ف  ا  .5

 ( متر.0.90)بواب عن الماف  لألا ر عأ  يق  ال .أ
أن يكممممون الخممممماب رمممممه  الفمممممتح ومممممتالئم ممممممو ذوي اإلعاقمممممة ممممممو تزوممممممده  .ب 

تكممممون ممممممن النمممموع رمممممه  ( متمممممر، و 1ا عممممن )  يزمممممد ارتفاعهممممم  بلقممممابا 
 رت دام.ا 

 انمم   ة أو الممدوارة إ  إذا  تسممت دم ا بممواب اللنزلقممة وا بممواب اللروحامم  .ج
لللعمماق  واب لتسملحضمخ  ا بمم  سمما مو مسممار  رمفلاة  دون تاكامة وبم امأوتو 

 باللرور نون أن يغل  علاه.
-مآخ  الكهربماء-مفاتاح الكهرباء)يسا أن تتوفر ف   افة التسهيزات الكهرباة   .6

 ا تما ت التلافوناة( ما يل :-ت اإلنارةتر يخا-زمولوحات التو 
 ها.و ول إليماكن يسه  الأن تكون ف  أ .أ

( 0.75ن )و  يق  ع( متر 1.20) ةاع  افة التسهيزات علارتف د   يزم .ب 
 متر.

( رممم عممن ر ممن الرسممرة وتكممون 40يسمما أن تخعممد مسممافة   تقمم  عممن )  .ج
 ومليزة. ةواضر
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 -ماعد ما يل : ف  الليراعة  .7
 ( متر.0.80لمعد عن )الماف  لخاب الأ  يق  العرا  .أ

همممما عممممن ن اتقمممم  أبع  د فاممممة أمممممام بمممماب اللمممممعيسمممما تمممموفير مسمممماحة  ا .ب 
 اب . ط  كمتر( ب1.5متر× 1.5)

 ( 38ة )مان 
 مواقف المركبات الخاصة بذوي اإلعاقة 

قممة، بريممث ي مممح اعيسمما تمموفير منطقممة م ممممة لوقمموه مر خممات ذوي اإل .1
( مكمان 15انتظمار مر خمة واحمدة لكم  ) لعدل مكمانوي اإلعاقة بمكان انتظار ل  

 عن موقف واحد. انتظار وبلا   يق 
اقممة عممن ذوي اإلع ات خمم  وقممف الل مممح  نتظممار مر الل ا قمم  عممر أ  ييسمما   .2

( متمممر،  لممما يسممما فمممم  مسمممار حر مممة مشممماة ذوي اإلعاقمممة للو مممول إلمممة 3.6)
 ة اللر خات. ر اللبنة عن مسار ح

اممة للر خممة اللعمماق وأي مر خممة أخممر  أ  تقمم  اللسممافة بممين الرممدون ال ارجا يسمم  .3
 ( متر.1.60عن )

 يبات الصحية التركشروط 
 ( 39ة )مان 
 التغذية بالمياه  لاأعم

 من:يلاة لك   ططات تفمم قايسا ارف .1
 رخكة اللااه الع بة ال ا ة بالشرب. -أ

 رخكة مااه ا رت دام المر . -ب 
 إن وجد.لر زي لس  الس ان الشلارخكة مااه  -ت 
العامممممة أو الرفممممر  اممممة تو مممميلها إلممممة الشممممخكةرممممخكة المممممره المممممر  و اف -  

 الملاء.
 اه ا مطار. مان مارخكة ح -ج
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 اتها.ها وموا فان عبال زان العلوي وأ ا رض ، ناقو ال زاو م -ح
 الل  ات وقدراتها ومواقعها. -خ
 لوحات اللااه وتوزمعها ف  اللبنة. -ن 

ل والنوعامممة لكممم  التلديمممدات،  لممما واا قطمممار وا طمم  حضممم الل ططممات يسممما أن تو 
 أن توضح اللسارات لك  الشخكات. يسا 

فير اللاماه زممة لتمو اللل م ات الاتمزام بعلم  ال زانمات و علة طالا التمرخاح ا ل .2
م أنابيمما مامماه ذات أقطممار  افاممة تسمملح بلممرور وأن يسممت د ر اللبنممة وان ألسلاممو 

 القدر الكاف  اللنارا لالرتهالك. 
طخقمممًا لنظممام اللاممماه  شمممخكة اللامماه العلوماممةح بممرب  اللبنممة بتممزم طالمما التمممرخالي .3

 اللعلول به بالهيئة اللرلاة. 
نزلمم  الل اا الشمرب وا رممت دام غممر  ةماه اللسمت د  تكممون مممانر اللامم أ  يسما  .4

 من ا ركال  خطار التلو  بأية مانة أخر .  ة بأي رك معرض
ل لاة  افامممة لالرمممتعماممماه علممموي بكلاممم  نيمممزون اللبنمممة ب مممزان ماممماه أرضممم  وخمممزا .5

(  ممموب لل مممزان ا رضممم  1 مممزان العلممموي و )(  ممموب لل1.5العممماني برمممد أننمممة )
 لك  وحدة ركناة أو مكتباة.

أعلممة العقممدة  أمتممار عممن عممن ثالثممة وي لمم عأرضمماة ال ممزان ال ارتفمماع  قمم يسمما أ  ي .6
ررمح لاال رراناة للطاب  ا خير،  لا يسا أن تتموافر فم  ال مزان خا ماة عمدم 

 الرشرات. يسلح بدخول ا تربة و قفه مركلا و  وأن يكون ر
 يكون م ء ال زان ا رض  ذاتاًا.  .7
ره علممة قطممر أنبمموب اللمم ء طمم ق فممائا يزمممد  لمموي بممأنبوب ال ممزان العيسمما تسهيممز  .8

مسممتو  ينارمما منسمموب رممطح اللامماه ناخمم  ال ممزان  نبمموب علممةيمما همم ا ا ر تو 
 أخر . أي فترة تمرمي  ووأن يتم ربطه بنقطة تمرمي ا مطار أ

ال مممارج ،  لممما  لوارمممير للتهوممممة تتمممم  بمممالهواءيسممما أن تمممزون خزانمممات اللاممماه ب .9
  تم لحتلما ت التلمو  ااه ممن اام لالتغ يمة بالزانمات اللاماه ورمخكات يسا حلايمة خ
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وجمون اتممال مخارمر أو غيمر مخارمر بمين  م  ممن رمخكة  رد  نتاسةيلكن أن ت
 ر غير م لون.خآاللااه المالرة للشرب وأي ممدر 

ره وفممم  حالمممة وجمممون نرج ناخممم  همممز خمممزان اللاممماه بمممدرج للو مممول إلمممة رمممطسي .10
  غيمممر ر خمم نة منارمممخة أديمممد اللسلفممن أو ممممن ممماسمما أن يكمممون مممن الرال ممزان فا

 ابلة للمدأ.ق
 لااه حسا اللوا فات اللعتلدة.ت رخكة الار تلديداتخخايسا  .11

 ( 40مانة )
 مياه األمطار 

اص )إذا زانت اري وال ممممم العمممممام وا رمممممتثل ةيسممممما أن تشمممممل  م ططمممممات اللبنممممم  .1
( متمممر مربمممو( م طممم  لنظمممام حممممان ماممماه ا مطمممار ودعمممانة 500مسممماحته عمممن )

 ح:ضو لل ططات يسا أن ترراح، اتلبر أنابيا اارها لل زان السوف  عترر
 هندراة لنظام حمان مااه ا مطار.سابات الورقة الر .أ

 رخكة موارير جلو مااه ا مطار. .ب 
ابيممما ارهممما، أعلاقهممما، اللممموان اللالئمممة  نطقرممماح، عمممدنها، أر تأمممماكن أنابيممما ال .ج

 الترراح وغيره من اللوا فات الفناة. 
  تقمممام علمممة أراضممم  تممم لا ر اللخمممان اه ا مطممماظمممام حممممان ماممم يسمممتثنة ممممن ن .ن 

 ااه ا مطار.بترراح م ا   تسلحتهبر خواص ت
 يسا تمرمي مااه ا مطار  التال : .2

ا يكف  لوالت لح منها بمااه ا مطار  وايسا تأمين الورائ  اللنارخة لتسل .أ
 طوبة إلة السطح.منو نفاذ الر 

منارممما يسممملح بانسمممااب  يسممما إنهممماء  ممم  رمممطح مكشممموه بمممأي مبنمممة بليممم  .ب 
 ا مطار.ه ااموارير خا ة بتمرمي مة لإ اللااه علاه

  يسلح بارت دام اللزارما ف  الت لح من مااه ا مطمار، حتمة لمو  انم   .ج
 تما ف  حدون الللكاة.
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أو فمممم  موارممممير المممممره المممممر  امممماه ا مطممممار فمممم    يسمممموز تمممممرمي م .ن 
 ر.سواخزانات الترل  أو الرفر ا متما اة أو إلة ال

 لسوف .ا ناالترراح لتغ ية ال ز بيا انمطار إلة أيسا تمرمي مااه ا  .ه
تمممرمي مامماه اللكافممات أو الشممرفات علممة الشمموارع مخارممرة أو إلممة سمموز ي   .و

اللكافممات والشممرفات إلممة ه ومسمما تمممرمي مامما ،حمممان مامماه ا مطممار رممخكة
 المر . رخكة المره

 ا مطار. اهاان متلامًا تمرمي اللااه العانمة إلة رخكة حم لنوي .ز

 مائيلا ات العزلراطاشت
 ( 41مانة )

ة أرضمماة الرلامممات واللطممابخ ونورات اللامماه لرطوبممة علمم ة عازلممة لقمم خط يسمما علمم 
 وا رطح النهائاة وخزانات اللااه.

 ربائية لتركيبات الكها طشرو 
 ( 42مانة )

 ملالاة:ا علال الت :أوالً 
 بنة علة:يسا أن يشتل  م ط  ا علال الكهربائاة ف  الل 
 ممممدمات رمممممة أو الساتلالسممممكناة أو اللكتباممممة أو ا ت  لمممم  للوحممممداحسمممماب أحلممممال  .1

شممتر ة مفمممماًل لكممم  وحمممدة علمممة حمممده و ممموً  إلمممة الرلممم  اإلجلمممال  اللتوقمممو الل
 ة الكهرباء العامة.لبنة به من رخكريتم تزومد ال ي  لللبنة، وال

التسارممممممة أو أحلمممممال جزئممممم  لللبنمممممة للوحمممممدات السمممممكناة أو اللكتبامممممة أو  اب حسممممم  .2
بممه د اللبنمة رميتم تزومم ي   لم واوحمدة علمة حمدة، اًل لكم  مم فاللشمتر ة مال مدمات 

 من اللولد ا حتااط .
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التسارممممممة أو  وأحسممممماب أحلمممممال جزئممممم  لللبنمممممة للوحمممممدات السمممممكناة أو اللكتبامممممة  .3
حمدة، والم ي رميتم تزوممد اللبنمة بممه  ة مفمماًل لكم  وحمدة علمةل مدمات اللشمتر ا

 شلساة.من  هرباء الطاقة ال
 تنفي ه.   يراال وتفا م ط  تأرما ا  .4
ي  تنفيمممم ه فمممموق اللبنممممة وطرمقممممة اع  وتفا مممم وانممممو المممممو م  طمممم فمممم  ا بممممراج م   .5

 اتماله با رض . 
الكهربماء يهما موقمو لوحمة ربماء موضمرًا علهكم ط  موقو غرفمة خزانمات توزممو ال .6

ء ومسما أن ا ي  اللعابر والللرات الداخلة وال ارجة للوحة الكهرباالرئاساة وتف
الغرفمممة  يكمممون بممماب  وأن لممم  فترمممات للتهوممممةرمممخة ممممو عانة بأبعمممان متكمممون الغرفممم 

 مللا بريث يفتح لل ارج. م
 الرئاساة.  ةحم ط  لسلاو أماكن اللوحات الفرعاة وطرمقة ربطها باللو  .7
  مممممن نظممممام )الهمممماتف، الهمممماتف   أممممماكن  ممممناني  اللممممرور والتوزمممممو لكمممم  طمممم م  .8

ناة أو دات السممكحمم و  نوار والوطرمقممة اتمممالهم عبممر اذاعممة اللرئاممة( الممداخل ، اإل
 ومقاطو وعدن اللوارير.  ال ارجاة   ا تمالقانو التسارمة 

 الكوابمم  وخمممزان ريم طمم  موقممو غرفممة اللولممد ا حتامماط  وأبعممان ومعممابر وموارمم  .9
ومكممممان خممممروج العممممانم وطرمقممممة عممممزل الكهربمممماء و مممماتم الممممموت الوقممممون ولوحممممة 

 الموت.  
سمماة، و افاممة ربمم  شللا هرباممةة الكالطاقمم ات ومعممدات نظممام م طمم  غرفممة بطارممم  .10

لد و هرباء الشخكة الرئاسماة وال مدمات والوحمدات رباء اللو شلت مو  هال ءكهربا
 اللستفيدة من    ممدر  هرباء.

ت الفرعامممة مبينممما رئاسممماة وجلامممو اللوحممماوحمممة الكهربممماء الططمممات تفمممميلاة لل م .11
بامان طرمقمة ( ممو ضمرورة single line diagramعليهما طرمقمة المرب  بينهلما )

 ارة وا جهزة. نقا  اإلن موضرا علاهن ار   الرلايات الالزمة لألفلع



 م 2020( فبراير) طشبا             ـطـينـية(      ـلسـلف)الــوقــائــع ا        والتسعون            سعالتا العـدد     

 

 

- 90 - 

بامممة أو تكم طممم  للتوزممممو المممداخل  لألعلمممال الكهربائامممة لكممم  وحمممدة رمممكناة أو م .12
 نارة وا جهزة. موضرا علاه نقا  اإلمشلول باللبنة تسارمة 

ات م ممم  -لكممم  ممممن )اللممممعد م طممم  أمممماكن لوحمممات الكهربممماء وتفا ممميلها  .13
 -ارة السممماللمإ نممم  -الممممر   هر مممم م ممم ات ال -ت اإلطفممماء  ا ممم م -اللاممماه 

 واللراف  اللشتر ة ا خر (. 
موقممو ررم  مممو توضمماح لام طمم  مبينمما علاممه موقممو أجهممزة اإلنمم ار ال ا ممة بمم  .14

 ظام. ا النارة ال ا ة بهلوحة اإلر
إلمة اتسماه ال مروج  م ط  للوقمو وحمدات إنمارة الطموار  ممو وضمو أرمهم تشمير .15

ند انقطاع ترران بها عناء أو لالربال  تستوجا مغانرة   ئة التر االرا ت الط ف 
 التاار الكهربائ .

 م ط  نظام إنارة للطوار . .16
 .براجف  ا  الطائرات  رخاص بتر ي م ط  إنارة .17
 :ا علال التنفي ية :ثانياً 

يمم  ا علممال يسمما أن يتمموفر بلوقممو العلمم  مهنممدال مت مممح لإلرممراه علممة تنف .1
 ة. الكهربائا

لعالامة وعلامه ات السمونة الكهربائامة ذ ا ن التمرخاح اختامار اللمو لا ااط يسا علة .2
بنمممماء لاأن يرتممممرم رأي اللهنممممدال اللشممممره فمممم  اللمممموان التمممم  ينمممموي تر يبهمممما فمممم  

 هربائامممممة   تتفممممم  رفممممما تر يممممما أيمممممة مممممموان  اللشمممممره الرممممم  فممممم ولللهنمممممدال 
 سونة وعوام  ا مان. واللوا فات اللتعاره عليها من حيث ال

للسنمممة  يسمما أن تقمممدمالكهربائامممة ل المم رممات وتلديمممد ا علمم  فممم  تأعلعنممد تلمممام ا .3
التنظممممام اللرلاممممة نسمممم ة الكتروناممممة ونسمممم ة ورااممممة عممممن الل ططممممات التنفي يممممة 

 .جوع إليها وق  اللزوم لان رهولة الر تفميلاة وذل  للا
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 ( 43مانة )
 اشتراطات الدوائر الكهربائية 

 كهربائاة:ال ردوائة ف  الالتالا ر ا رتراطات يسا أن تتواف
 ن الدوائر الكهربائاة.علة عدن م دة السكناةوحلاتوزمو أحلال  .1
 فم  أحلال اإلنارة عن أحلال القو . .2
 لدائرة التسرب ا رض .  هربائاة قاطو ةر أن توجد ف     نائ .3

 ( 44مانة )
 اطات التمديدات الكهربائية تر اش
 :ةاكهربائات الالتالاة ف  التلديد  يسا أن تتوافر ا رتراطات 

وا رقف فم  خطمو  منتظلمة خ  الرائ  هربائاة ناالك أن يكون نظام التلديدات  .1
ع ها علمة أن تتقاطو مو ب ةأفااًا أو رأراًا موازمة لللراور الرئاساة لللبنة عل

 تمال.قائلة عند  ناني  ا  زوايا
 ال نائلة أو مؤقتة.حظر ترلي  موارير التلديدات الكهربائاة بأية أحل .2
مكممان،   بقممدر اإلارج الرمموائخمم  ن د عبممر فوا مم  التلمم  التو مميالت  رأن يكممون مممرو  .3

ودذا ترممتم مممرور التو مميالت ناخمم  الرمموائ  فلنممه يسمما تر يمما  ممندوق اتمممال 
ناممة مرنممة،  لمما التمم  تعبممر الفا مم  معد  وتكممون اللوارمميرجممانب  الفا مم ،  ةعلمم 

أمتمممار  ال متتممماليين عمممن عشمممرةيسممما أ  تزممممد اللسمممافة بمممين  ممم   مممندوق  اتمممم 
  رالك.ررا ا  يلتسه

تلديمممدات علمممة حسممما عمممدن ومسممماحة ومسممماري ال ت اللوارممميررمممااقيمممتم حسممماب م .4
لموع يسما أ  يزممد مس مقطو اللو الت وطول اللسمار وعمدن ا نرنماءات،  لما

% من مساحة مقطو اللارمورة حتمة 40 الت ناخ  اللارورة عنمساحة اللو 
فممم  حالمممة  أطممموار ةثممم بممماء ذات ثالامممة وتكمممون مآخمم  الكهر يسمملح بوجمممون تهوممممة  اف

 وار ف  حالة التغ ية ثالثاة ا طوار.ات خلسة أطة الطور وذ نياحالتغ ية أ
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 ( 45مانة )
 شبكة التأريض

تم ربممم  اللو ممم  ا رضممم  علمممة رمممك  ومممم   بشمممخكة ا رضممم  ةنممم يسممما تزوممممد اللب .1
العازلممممة  مغلقممممة مممممو أرارممممات السممممدران ال ارجاممممة لللبنممممة وترمممم  الطخقممممة حلقممممة

ازنمة ة بق ميا مو رمر اخم تمأرما ا رارمات م م  نظماو ملما يمتم ربم  للرطوبة،  
 ( أوم(.2)بلا ي لن أ  تزمد االة ا رض  عن ) السهد 

 وازنة السهد:اللبن  بق يا م نومتم تو ي  ا جزاء التالاة م .2
خكة التوزممممممممو و مممممم  التممممممأرما الوقممممممائ  لشمممممم رممممممخكة تممممممأرما ا رارممممممات، م .أ

اللعدناممممة  لوارمممميرلالامممماه، خطممممو  للوارممممير اللعدناممممة للالكهربائاممممة، خطممممو  ا
ئمممة والتهوممممة، خطممو  موارمممير الغممماز ياممي والتدفنظمممام التك  ،رمممم للمممره ال

 لشمممخكات ا تممممال، الداخلامممة، مو ممم  ا رضممم  الهممموائ ، مو ممم  ا رضممم 
ملة بنظام الوقاية من الممواع  فم  للنشآت اللعدناة اللتمو   التأرما ل

 اللبنة.
ا رضممماة اللسممملرة ت اللكمممابعدنامممة للفمممة اللا  ممم  ممممن ا غكلممما يسممما تمممأرم .ب 

مو الرئاسماة والهااكم  اللعدنامة لألجمزاء الثابتمة وحات التوز للعدناة للا  كوالهاا
رو ت )فالا عدا ء اللعدناة لللربائاة وا جزاه واللترر ة اللر ا بها أجهزة 

   تأرما.اء الراملة للتاار(، ومرظر ارت دام موارير اللااه  لو ا جز 

 ( 46مانة )
 اطي يتالمولد االح

الكهرباء مو ضرورة أخم  احتااطمات  ورر ة توزمو رلطة الطاقة تاطايتم ا لتزام بارتر 
الوقون مو  و اللولد وخزانعند اختاار موق  السالمة الالزمة لرلاية اللنشآت من الررم

 لتال :مراعاة ا
 مة بريث:تثلارمة واللخان  العاتوفير غرفة خا ة بلولد الطوار  ف  اللخان  ا ر .1

 لعلوم .الكهربائ  ا نخول التاار قوو مقرمخة قدر اإلمكان من  ن و كت  .أ
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ممة و هتتوقف مساحة وارتفاع الغرفة علة قدرة وعدن اللولمدات )يسما تموفير ت . ب
 جيدة(.

أن تكون رهلة الو ول وبها   أن تكون الغرفة ف  طاب  القبو )يسا  يف   . ج
 رر ة(. حرمة لل

وا فات رلطة جونة  لل  وت وفقاً نة بكاتم  اللولدات مزو يسا أن تكون  .ن
 . البيئة

مولد   ، ررن عام ،ثة ممانر للطاقة )ررن ذات  الطوار  بثالتتم  إنارة  أن .2
 احتااط (. 

للبنة بشر  تسهيز قاعدة مستقلة  ح االلولد فوق رط و ضيلكن اللوافقة علة و  .3
 مراعاة  افة عوام  السالمة وا مان الالزمة. و 

 (47مانة )
 غرفة المحول 

( 400ه عممن )االممة ارممتراك مممدز تبمماللرول فمم  اللبنممة المم ي  ةا مم ر غرفممة خيسمما تمموفي
 -:أمبير حسا اللوا فات التالاة

 ( متر.5.5*3.5  تق  أبعانها عن ) .أ
للرمول علة الطرم  بريث يلكن نقم  ان بابها  ول ومكو لة الو هرأن تكون  .ب 

 إلة الغرفة علة أن يفتح باب الغرفة إلة ال ارج.
 أن تكون جيدة التهومة. .ج

 ( 48مانة )
 فة خزانات الكهرباء ر غ

حسما هربماء )الطبلونمات( الرئاسماة فم  البنماء ب زانمات الك ير غرفمة خا مةفو تم  يسا 
  -:اللوا فات التالاة

 .متر (4*3ن )انها ععب  تق  أ .1
 أن تكون جيدة التهومة. .2
 اب  ا رض  أو البدروم.ف  الط أن تكون  .3
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 ( 49مانة )
 ارجية كهربائية الخالتركيبات ال

لقاوم لعوامم  من النوع ال ئاة ال ارجاةبار هوان والتر يخات الكو اللالتكون ج أن يسا 
 الطقت واللرلاة ضد الرطوبة والغخار ومااه ا مطار.

 تالتأمينا
 ( 50مانة )

 وط الترخيص ن شر تأمي
ممن االمة ررموم التمرخاح , وتكمون %( 25لترخاح بنسمخة )يستقطو تأمين ررو  ا

 .ح   الترخاو ر لعل  حسا رمسترنة ل لان تنفي  ا رروم

 ( 51مانة )
 الترخيصتأمين شروط  رةدامص

إذا خممالف طالمما التممرخاح أي رممر  مممن رممرو  التممرخاح اللنممموص عليهمما فمم  
ح اللممونع رة تممأمين رممرو  التممرخام اللرلامة ممممان   للسنممة التنظممارمم يالرخممة فلنممه 

يهما فم  ة عقوبمة أخمر  منمموص عللد  لسنة التنظام اللرلاة مو عدم اإلخمالل بأيم 
 ام آخر.ظنون أو ناقأي 

 ( 52) مانة
 إشغال الشارع

  يسممموز بمممأي حمممال ممممن ا حممموال تشمممومن أو تسلامممو نمممواتج حفمممر ا رارمممات أو  .1
ال عمدم طرمم  بتاتمًا، وفم  حم   الشمارع أو الة عوائ  أخر  فيأم لفات البناء أو 

وم نموص عليهما فم  نظمام الررم ا لتزام فيتم تغرمم طالا الترخاح بالغرامة الل
 رغال. مة عن    يوم إ ز ر لاللسنة ال من اللعتلد  ت اوالغرام

  يسممممموز إرمممممغال الر ممممماي أو الشمممممارع أو الطرمممممم  بمممممأي حمممممال ممممممن ا حممممموال  .2
فتمممرة د وفممم  حمممال تسممماوز الكثمممر ممممن يممموم واحممم مممموان البنممماء   ن رمممت دامه لتشممموم
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ت ف  نظام الررموم والغراممااللسلوح بها فيتم تغرمله بالغرامة اللنموص عليها 
 م اضاف . يو   ر زمة عن  اللاللسنة  نماللعتلد 

 ( 53) مانة
 تأمين اعادة تأهيل الشارع

لشمارع تمرخاح بلعمانة الايتم ايداعه ف  حالة الشموارع اللطمورة ل ملان اامام طالما  .1
 ف  الهدم أو البناء. ان علاه قب  الشروع إلة ما  

تأهيمم   ةنعممالالاممة إل االتممه حسمما التكلفممة اإلج ينمما  بلسنممة التنظممام اللرلاممة حسمماب .2
 ة.اللراذية لللبنع ر االشارع أو الشو 

يعان التأمين لطالا الترخاح ف  حال ااامه بلعانة تأهي  الشارع حسا ا  مول  .3
 نظام اللرلاة.ا ختماص للسنة الت  يرفو من جهة خقًا لتقرمر فنطو الفناة، 

 هيم  الشمارع هيم  الشمارع أو اااممه بتأف  حال عمدم اامام طالما التمرخاح بلعمانة تأ .4
بلخطماره بمم ل  علممة أن تنظمام اللرلاممة ة تقموم لسنممة النامم فلقمة م الفممة لأل مول ارمطب

 يردن ف  اإلخطار موعد زمن  أقمة إلعانة التأهي .
م طالما التمرخاح بم ل ، التأهيم  بمدون ااما د ا قممة إلعمانةحال انق اء الر   ف .5

 انةمه ف  إعادشارع وارت رة تأمين إعانة تأهي  المانتقوم لسنة التنظام اللرلاة بل
 ع.ر اتأهي  الش

 ( 54مانة )
 ت الترخيص ندامست

 فيتقدم طالا الترخاح للسنة التنظام الل تمة بطلا علمة النلموذج اللعمد ممو ملم 
 يل : سا أن يت لن ماالترخاح ال ي ي

نوانممه ا فيهمما ارممم اللالمم  ورقممم بطاقتممه الش ممماة وعالللكاممة موضممررممهانة إثخممات  .1
ة ه بلالم  الللكام قتم الين  مفته وعيب فعلاه أن رلا ر ما آخودذا  ان مقدم الط

 من اللال .وتو ي  ررل  
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اممممة أو ربإذا  مممان اللالمممم  رممممر ة تسارمممممة أو مؤرسممممة تسارمممممة أو مؤرسممممة غيممممر ر  .2
امة أو نولامة أو جلبامة خيرممة كومامة أو مؤرسمة أهلناة أو مؤرسة حمؤرسة وط

اللالمم   ةفلتمم  تثبمم   مم  مم  اللسممتندات الررمملاة ا مرلاممة أو نولاممة فاسمما ارفمماق
 الترخاح. لتابعة اجراءات للش ح اللكلف ب  ي انوناة وتو الق

بنممماء عليهممما لارمممهانة موقمممو عمممام للقسمممالة التممم  تقمممو فيهممما الللكامممة اللنممموي إقاممممة  .3
الللكاممة وعممرا الشممارع أو الشمموارع وضممرًا عليهمما أبعممان انة موقممو خمماص مورممه

ن فيها يدو ومسا أن  .لاه إن وجد أو قطر الليدان اللطلة عالواقعة عليها وأبعان 
نها التممأثير علممة قممرار اللسنممة.  لمما تنظالاممة مممن رممأ حظممات مسمماحاة أومال أيممة

مممو  فمم  همم ا النظممام اللنممموص عليهمما ةامم يسمما أن يممدون فيهمما ا رتممدانات القانون
اللخممان  اء علممة القسممالة وأبعممان البنمماء وعالقتممه برممدون القسممالة و باممان موقممو البنمم 

 اللساورة.
  القواعمد وتفا ميعليهما أبعمان  اضمرو ملالات اإلنشائاة للتم ةخ أ لاثة نسثال  .4

 د عأعلممال التسمملاح للقاعممدة وا حزمممة وا علممدة وا رممقف واللنمماور وغممره اللممما
خمممر  التممم  نمممح عليهممما هممم ا وجلامممو التفا مممي  ا رضممماة والعلوممممة وال زانمممات ا 

 النظام.
علممممال  تفا ممممي  ا همممماليلات اللعلارمممممة موضممممرا عثممممال  نسممممخ أ مممملاة للتممممملا .5

 نظام. ها ف  ه ا اليلع ص و لعلارمة اللنمال
ثال  نسخ أ لاة للررومات الكهربائاة حسا التفا ي  اللنمموص عليهما فم    .6

 .ه ا النظام
لممر  و رمخكة اللاماه ا مة بشمخكة الممره اللتملالات ال  ثال  نسخ أ لاة .7

 عليها ف  ه ا النظام.للنموص ورخكة حمان مااه ا مطار، ا
للبنممممة حسمممما رمممماغل  وروان ا ات خمممم  ممممماكن لوقمممموه مر وفير أتمممم ل طممممة اللعممممدةل ا  .8

 موص علاه ف  ه ا النظام.اللن
 ه.ار اتفاق إرراه بين طالا الترخاح ومكتا هندر  لإلر .9
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م بكافممة اللمموائح والتعلالممات ندرمم  اللشممره بمما لتزااللكتمما اله تعهممد خطمم  مممن .10
ات فًا لللوا م قم خيم  اللبنمة طلبناء وضخ  السمونة. وتنفاإلرراه واالناظلة لعللاة 

بة اللهندرين واللقدمة ممن طالما ق عليها من نقاندراة اللمان هلا ت اوالل طط
ترلمممم  مكتمممما أو اللر زمممممة وم ةالرخمممممة واللعتلممممدة مممممن لسنممممة التنظممممام اللرلامممم 

 تغيير ف  اللبنة اللنف  عن الل ططات اللعتلدة.راه أي م الفة أو اإلر

 ( 55مانة )
 مراحل تراخيص البناء 

لمممة اللوظمممف اللرفقمممة بمممه إ ح خار تممم ومسمممتندات الرخاح طلممما تممم ليمممدرج طالممما ا .1
تح مقاب  إيمال با رتالم موضرًا فاه  افة اللستندات اللستللة وتمارمخ الل 
 للعاملة.  بعد ردان ررم الا رقلًا مسلسالً تالم ومعطة الطرا 

مينممات وم باحتسمماب الررمموم والتأبعممد إجممازة اللعاملممة يرممال الللممف لللرارمما لاقمم   .2
لممممما ول بمممممه ومكلمممممف طااللخمممممان  اللعلممممم  اح خر  لنظمممممام ررممممموم تممممم ة طخقممممماً بممممم و اللطل

 الترخاح بسدانها حسا ا  ول اللرعاة.
ممانر عمن لامات البنماء اللي  إجمراءات علد بيسا علة طالا الترخاح ا لتزام  .3

 لر زمة.اللسنة ال
ورممرو  التممرخاح يلممنح  بعممد ا نتهمماء مممن جلاممو أعلممال البنمماء حسمما ا  ممول .4

 .ءابلتلام البن نة ررلاةاها الترخاح رطال
 ( 56نة )ام

 ا الترخاح مو اإلذن ا بتدائ  ارتراك   هرباء ومااه مؤقتين. طال يلنح .1
اللاماه عماز بفمم  ارمتراك  الكهربماء و اإليلرلامة مسمؤولاة لاتتولة لسنمة التنظمام   .2

ة النهائاممة لألعلممال اللممؤقتين وذلمم  بعممد حمممول طالمما التممرخاح علممة الرخممم 
 ف ة.اللن
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رممت دامه فمماز مشممروطًا با( 3حممد بقمموة )او ء ابمم تممرخاح ارممتراك  هر ا اللمم ايلممنح ط .3
بعمدم  هام لتشغي  اللراف  العامة الل ممة ل دمة اللبنة  ك  مو أخ  تعهمد عل

 ر .  ية غايات أخ ارت دامه
لبنممة ارممتراك  هربمماء واحممد ترممدن طاقاتممه حسمما مممن وحممدات ال تلممنح  مم  وحممدة .4

  .ة الكهرباء به ف  رر  لو هرباء اللعلالراجة وطخقًا لنظام الك
لعلومامممة طخقمممًا لنظمممام تورممممد اللاممماه اللعلمممول بمممه بشمممخكة اللاممماه اربممم  اللبنمممة  متيممم  .5

 بالهيئة اللرلاة. 
لنظمام الممره الممر  العلومامة طخقمًا  خكة الممرهتراك فم  رم نة ارم بليلنح ال .6

 المر  اللعلول به ف  الهيئة اللرلاة.
 ( 57) مانة

التمممرخاح  حا ا ممم والشممم ح اللنفممم  و  لشمممرهلا  واللهنمممدال علمممة اللكتممما الهندرممم 
 -الزمة ل لان التال :ا حتااطات ال ات اذ 

  أ. السالمة العامة. 
 اورة. سلب. رالمة البناء واللخان  ال

 ة الترتاة.ة البناج. رالم
 ( 58مانة )

ة أخمممر   مممانرة وتعديالتمممه وأيمممة أنظلممم  1936لسمممنة  (28)حكمممام القمممانون رقمممم ة أتخقممم 
 ه ا النظام. ف  ص ن بشأنه نح خالا لم ير افخان  رارمة بشأن الل

 ( 59مانة )
 يلغة    ما يتعارا مو أحكام ه ا النظام.
 ( 60مانة )

 .م02/05/2018 :ارا من تارمخختن ه ا النظام اعيبدأ ررما

 بنية وتنظيم المدن رئيس اللجنة المركزية لال
 بمحافظــات غـــزة
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 غزة تبمحافظا مدننية وتنظيم الباللجنة المركزية لأل
 والمسابحنظام خا  باالستراحات 

مممات غمممزة، ارمممتنانًا للممممالحاات للسنممم إن ا  ة اللر زممممة لألبنامممة وتنظمممام اللمممدن بلرافظم
 1936لسمنة  (28)ن رقمم من قانون تنظمام اللمد  عةابف  اللانة الر  اللنموص عليها

 ام التال :ظنال 26/7/2017تارمخ ب 13/2017قد أ درت بسلستها رقم 
 

 (1نة )ام
 ظامنلا اسم

 ."تراحات واللسابحص با رنظام خا" :ارم يطل  علة ه ا النظام
 (2مانة )

 تعريفات ومصطلحات
 ا:قرمن  اًل منهللعنة اللبين ا ةلمطلرات التالايقمد بالكللات وال

 .ن بلرافظات غزةبناة وتنظام اللد اللسنة اللر زمة لأل المركزية: ـــــةاللجنـ
 تنظام اللرلاة.ال ةلسن ـــية:نـــة المحلــجلال

ــاحب ــر  صــــ السهممة اللالكممة لللشممروع  رممواء  ممان مشممروع  أولشمم ح ا هممو وع:المشــ
 خاص. أوارتثلاري 

ــتر اال لقابممم  مممماني ااح  اللؤقممم  بيمممواء السممم ي م ممممح لإلتثلار رممم امشمممروع  احة:سـ
ومشمتل  علمة  ،با تفماق ممو اللالم   مردن بغرا الترفاه من قب  اللست دمين لوق

ة وحممدات ال دمممة عممام مشممتللة علمم  لوعممة مممن اللخممان  لهمما مممدخ سم أوواحممد نممة مب
 رالاه".وممطلح علاه بالعاماة بلفظ "ال اتاة وا قامة اللؤقتة، 

ات مممن اللامماه بممالعل  المم ي علممة  لامم  واا التمم  ترتمموي يقمممد بهمما ا حمم  :حالمســاب
 سخح.للد نزول الش ح الة االسسم باللااه عنيكف  تغطاة 
ــابح  ــة:المســ يممممر مممممن سممممتعللها عممممدن  ببهمممما احممممواا السممممخاحة التمممم  ي د ممممم يق العامــ

 أو راحةارمممت أونمممزل  أوملرقمممة بفنمممدق  أوا رممم اص، وقمممد تكمممون قائلمممة برمممد ذاتهممما 
اجتلاع ( ومست دم لغايات  أورماض   أوناني )ترفيه   أومسلو ركن    وأمنتسو  
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 ا قاممة رامشلول بارمع أو اجر مخارر ءالعالج لقا أوعلام الت أوالترفاه  أوالسخاحة 
 اللنشأة. ا رتراك بتل  أو

ــة:ابح المســـ  يقممممد بهممما اللسمممابح التممم  يمممتم تسهيزهممما ناخممم  حمممدون اللنشمممآت  الخاصـ
 ناة ال ا ة.السك
ـــنس ـــ ــبة االشغـ غيممر رمماملة لألفناممة نمماء للطمماب  ا رضمم  )يقمممد بهمما مسمماحة الب ال:ـــ

 ة علة مساحة ا را.واللناور( مقسوم
ة او اللر موفة المة ب ا را الللهمد علو البناء مقارا من منسو  :ءنــــــــاارتفــــاع الب

 فمقارممما ممممن منتمممم  ا  مممان السمممطح ممممائال فاكمممون العلمممورمممطح الطممماب  ا خيمممر واذ 
مممن السممطح وبريممث   يزمممد ارتفمماع اعلممة الة الممة مسممق  اللامماه قسمم الأرضمماة واجهممة 

 م.2.5افق  عن اللي  عن اخر رطح 
 (3)مانة 

 اماهداف النظ
 ة ما يل :ام الظنيهده ال

 .لسابحاحات والا ة بلنشاء وتشغي  ا رتر ال  التنظالاة وضو الشرو  .1
ة قبمم  مممنح امم نفواللتطلخممات ال ا مممن والسممالمةتمموفير الرممد ا ننممة مممن متطلخممات  .2

 خ  العل  بها اثناء التشغي .التراخاح وض
 ة العامة.مة والمرالسال ا علةائلة وذل  حفاظتمراح اوضاع اللشارمو الق .3
 اة السلباة.ظواهر ا جتلاعرفا  علة ال مو اة ومنو اللا .4

 (4مانة )
 نطاق تطبيق النظام

 ات العامة.ينطب  ه ا النظام علة ا رتراح .1
 أوالتدرمبامة  أو دامات الترفيهامة اممة لالرمتة اللسمابح العهم ا النظمام علم   بم ينط .2

المدور  وأا رضم   وأ  التسمومة   طمابفة، فم اللكشمو  أوغطماة الل تلطة رواء الل
 السطح. أواللتكرر 
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 نظام علة اآلت :ينطب  ه ا ال   .3
 للاًا.اللسابح ا وللباة والرماضاة حسا اللعايير اللعتلدة عا -أ
 لالرت دام ال اص. ة، واللرخمة كناة ال الخان  السضلن ال اللسابح -ب 
ذات سمممممابح والل العلممممم  الممممممفري، اللسمممممابح ذات ا ممممممواج، واللسمممممابح ذات  -ت 

 الزحلاقة اللائاة(.) ات اللائاةاللنردر 
ج او التممم  يسمممت دمها  غمممراا خا مممة مثممم  العمممالتسمممت دم  ح التممم اللسممماب -  

 ة.ا ر اص ذوي ا حتااجات ال ا 

 (5مانة )
 الستثماريةف االستراحات اي نتص

 .ج(، )(ثال  فئات: مشارمو ارتثلارمة )أ(، )ب لشارمو الة تمنف ه ه ال

 (6مانة )
 )أ( تاحة باالستراظيمية الخاصالتن لشروطا

الواقعمممممة ضممممملن اللنممممماط  اللممممممنفة  علمممممة ا رمممممتراحات تطبمممم  الشمممممرو  اآلتامممممة  .1
لسنممة ال نممم كلاممة اللعتلممدة ( حسمما الل ططممات الها، رممكن ب ح ، رممكن أ)رمماا
 .اللسنة اللر زمة ر  الرمول علة موافقةوف  مناط  ركن ب يشت مةاللر ز 

 بو.متر مر  500 وع عنلللشر احة ا جلالاة ا  تق  اللس .2
م فمم  16  السممااح  وم فم 12لشمروع عممن الشمارع الواقممو علاممه العممرا   ا  يقم  .3

 مناط  ركن أ، ركن ب 
 ا  تق  واجهة اللشروع عن: .4

 حاة.االلناط  السف  ام 20 -
 .اط  ركن أم ف  من16 -
   ركن ب.م ف  مناط14 -

 : سابح(  اللخان  واللان تكون ا رتدانات لالنشاءات الثابتة )تشل .5



 م 2020( فبراير) طشبا             ـطـينـية(      ـلسـلف)الــوقــائــع ا        والتسعون            سعالتا العـدد     

 

 

- 102 - 

 م جانب  وخلف (4ام ، مأ م6سااحاة )ف  اللناط  ال -
 ب  وخلف (م جان3م أمام ، 5)ط  السكن أ مناف   -
  (م جانب  وخلف2م أمام ، 3ف  مناط  السكن ب ) -

د لالامة لللشمروع وبرم % ممن اللسماحة ا ج20عمن خمان  ارمغال الل ة  تزمد نسخ .6
 .2م150زمد عن تأقمة   

 م.8فاع ة ارتواقم + اول اب  ارض عدن الطو  .7
سممماحة متمممر مربمممو ممممن م 150رمممد أننمممة موقمممف لكممم  رات  اامواقمممف رممم ير تممموف .8

 اللوقو.
 (7مانة )

 الشروط التنظيمية الخاصة باالستراحات )ب(
نفة )زراعم  ن اللناط  اللمواقعة ضلراحات الا رت ةلاآلتاة علشرو  تطب  ا .1

 زمة.ن اللسنة اللر مساعد( حسا الل ططات الهاكلاة اللعتلدة م
 متر مربو. 1000ع عن لشرو للا جلالاة ا  تق  اللساحة  .2
 م.12ع الواقو علاه اللشروع عن ار لش يق  عرا ا ا .3
 م.16ا  تق  واجهة اللشروع عن  .4
م 3ا مممممممام  م وا رتممممممدان 3لللخممممممان   السانباممممممةلفاممممممة و  لتممممممدانات ان ا ر ان تكممممممو  .5

 ح(.لالنشاءات الثابتة )تشل  اللخان  واللساب
 .2م150خان  عن ة اللمساح أن   تزمد  .6
 م.8اع + اول واقمة ارتف ارض اب  و طعدن ال .7
 من مساحة اللوقو. 2م300قف راارات  رد أننة موقف لك  واتوفير م .8

 (8مانة )
 )ج(ستراحات ة باالصايمية الخالتنظ الشروط

واقعمممممة ضممممملن اللنممممماط  اللممممممنفة علمممممة ا رمممممتراحات ال تطبمممم  الشمممممرو  اآلتامممممة .1
 زمة. ر لاللسنة ال اللعتلدة منكلاة الها ( حسا الل ططات )زراع 
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 متر مربو. 1500عن  جلالاة لللشروعا  تق  اللساحة ا  .2
 م.16ا  يق  عرا الشارع الواقو علاه اللشروع عن  .3
 م. 20روع عن شلتق  واجهة ال ا  .4
م 5م وا رتممممممدان ا مممممممام  3انباممممممة لللخممممممان  فاممممممة والسنات ال لتكممممممون ا رتممممممدا نا .5

 ح(.ان  واللساباللخ )تشل شاءات الثابتة لالن
 .2م150ساحة اللخان  عن مد مز تأن    .6
 م 8اقمة ارتفاع و  1ارض  +الطواب   عدن  .7
 ةر مربمممو ممممن مسممماحمتممم  300تممموفير مواقمممف رممماارات  رمممد أننمممة موقمممف لكممم   .8

 اللوقو.
 (9مانة )

 بنم االستراحة الشروط التصميمية لم
خ، نورات : مطمممخ تامممةمات ا رارممماة ايسممما ان يشمممتل  مبنمممة ا رمممتراحة علمممة ال مممد 

 .(2)دن ، أنراو برد أننة ع(2)عدن  ةاه برد أننما

 ( 10مانة )
 الشروط الخاصة بالمسابح

 ارتراطات تنظالاة:
شممممرو  لتممممزم بالرممممتراحة ي  أو اضمممم امر ممممز رم أوفنممممدق  أواللسممممخح التممممابو لنممممزل  .1

 شروع الرئاس .التنظالاة للل
نظالاممممة ت التتراطاطبمممم  عليهمممما ا رمممم اللشممممارمو القائلممممة  لسممممابح برممممد ذاتهمممما تن .2

 قة اللشروع.ا ارتعلا ت ا راض  للنطسح حات لالرترا
 اطات تملالاة:تر ار
تنظاممممي  يكممممون رممممك  اللسممممخح بلمممما يتوافمممم  بشممممرو  ا مممممن والسممممالمة وامكاناممممة .3

 ح.خسالل
 سخح:للساحة الل الرد ا ننة .4
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ة لطمول ، والرمد ا ننم 2م40لترفيهامة  رمت دام الخمالغين: اا امسخح لالغر   .أ
ة مسممممطح اللاممممماه حاسمممم ميممممث ترسمممما متممممر، ح 5  عممممن   يقمممم أي ضمممملو 
 ف  اللسابح اللكشوفة. 2م2.2اه، ولللسابح اللغط 2م1.8للش ح 

)حيمث ترسما  2م08رد ذاته: لسخح القائم  لشروع باللسخح التعلال  وال .ب 
ف  اللسابح  2م 3.6التعلال  للش ح اه ف  اللسخح احة مسطح اللامس
 .فة(اللسابح اللكشو ف   2م4طاه، واللغ

 طقتين:من ةاللسخح الالعل : ينقسم  .5
حمد وا خمر  ذات علم  متمدرج ممن يزممد عمن متمر وا ذات عل  ممن فا   .أ

 يزممد عمن  خح بلميالن ن فا الة العليم  ومنرمدر السمطح السمفل  لللسم الل
اللمن فا المة العليم ، علمة أ  يزممد ن اللنطقة ذات العل  م 1:12نسخة 

ن او  اللميالن،فاجع ف  يير مون تغومراعة عدم وج متر 3أقمة عل  عن 
  يزمممممد عممممن متممممر اللسممممخح ذات علمممم  % مممممن مسمممماحة 80 -%60يكممممون 

 ونمف.
 م.1.35خح ف  اللسابح التعلالاة عن   يزمد عل  اللس .ب 

 لمما يسمما ان تكممون لسممخح علونيممة تلامممًا، باممة للالسان السممدران وامم ان تكممون جل .6
 نة.جلاو ا ر ان والرواه بدون زوايا حا

ان ممممانة رمممهلة التنظامممي وبمممالو  نمممم  حامممة لللسمممخن الداخللسمممدراطيا اان يكمممون تشممم  .7
 سيراما .فاترة مث  ال

يسمما تمموفير عالمممات توضممح علمم  اللسممخح، ومف مم  ارممت دام نرجممات م تلفممة  .8
 رق.ز ن اللون ا م

لتسمممرب ولهممما القمممدرة علمممة مقاوممممة ت اللسمممخح مانعمممة لائ  وارضمممااان تكمممون حمممو  .9
 وغيرها.اللااه  وضغ  لتربةال غ  ا فق  لاللتوقعة مث   ا حلال

 سابح.نو تر يا منمات قفز ف  الللي  .10
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م علممممة ا قمممم  مممممن ممممموان غيممممر قابلممممة 1.20للممممر بعممممرا اللسممممخح بن يرمممما  أ  .11
ان عممدم تسلممو مي ل مملالتمممر  اه فترممات سمم تنارممخة فمم  الالنممز ق وذات ميممول م

للسمخح،  لما لة رطرها، ولات باتساه اللسخح ل لان عدم تلو  مااه االلااه ع
ح وعمن لمون سمخح م تلفمًا عمن لمون اللسمخللاباللرما   ون الللمركون لم ان ي يسا 
 لرؤمة الخمرمة ا وضح.قة خارج الللر وذل  لدواع  ا من والسالمة وااللنط

ط    اللسممممخح واللنمممماوقممممو تبممممين علمممم رة ناخمممم  اللواضمممم  ةررممممانيوحممممة اعلمممم  ل  .12
 .ال ا ة با طفال واماكن ال دمات اللتوفرة باللوقو

 م، او تمموفير نظممام1.2  عممن قمم ي ارتفمماع  اللسممخح بحممول  حلايممةتمموفير رممااج   .13
فقمة علامه ممن بغط  الروا ف  حالة عدم ا رت دام يتم اللوا تغطاة ماكاناك 

 قة.السهات ذات العال
مراعمماة الشممرو  ال ا ممة ئات علممة ان يممتم اللبنممة الممر  ت مامماه ناخمم نورا تمموفير  .14

وفمم  ل أننمماه السممدو حسمما  اللسممخح بأنرمماو طقممةبمم وي ا حتااجممات، وتزومممد من
رسا الدورات وا نراو أو مر ز رماض  تة اللسخح  رتراحة أونزل ابختحال 

 ال  العدن اللطلوب:الللرقة باللبنة من اجل
 

 سخح مساحة الل
 الجر  نساء 

 +مغسلة رةنو  حلام مو نو  نورة+ مغسلة  و حلام مو ن 
 1 2 2 2 2م  150أق  من 

 2 3 2 3 2م  030اق  من    2م 150
 3 5 3 4 2م  900اق  من   2م 300

 4 8 3 5 فاكثر  2م 900
  

مسممتقلة ومغلقممة ذات تهومممة اضمماءة  وفير غممرهالاممة: يسمما تمم لسممابح التعلفمم  ال  .15
اللتمدربين، وتموفير رخة لعمدن نراو ومنان ا كاة من امجيدة علة ان تكون قرمخ

 ان منارا ل زائن مالبت اللتدربين.كم
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وممد لان تز ت للتهومة ل م مبنة اللسخح بشفاطاسهيز اللغلقة: يتم تاللسابح ف    .16
 واء النق .اللكان باله
 معدات اللسابح:ارتراطات موان 

 ان تكون من موان غير رامة ومقاومة للمدأ.  .17
 ه الشرب.م ف  رخكات ماا الرة لالرت دا كون من موان ان ت  .18
 .ان تكون من موان مقاومة للررم  مدة راعتين علة ا ق   .19
اللمممماء فمممم  اخ  وم ممممارج رمممم انات ير بالرممممتاكاة فمممم  مممممد موارمممم  عممممدم ارممممت دام  .20

 من جهاز التس ين.م 1.5 يق  عن بعد  اللسابح وف  
ة لللسمخح تترلمم  ت اللكاناكام ديمداان تكمون جلامو اللوارمير اللسمت دمة فم  التل  .21

 بار. 15ضغ    يق  عن 
 اطات ماكاناكاة:ارتر 
سما لشخكة العلوماة، وممن ا لااه اللست دمة  يسلح ان يكون اللورن اللائ  لل .22

لالرمممت دام اآلنمممم  ومطابقمممة كمممون اللاممماه  مممالرة إنشممماء بئمممر ارتممموازي بريمممث ت
 لللوا فات الاااراة.

ئة لفلسطيناة والهيبسلطة اللااه ا شرو  ال ا ةي اليتخو ترخاح البئر ا رتواز   .23
 لاة     حسا نفوذه.اللر

عن جلامو مممانر يدًا لمره لللسخح بعيكون مسار خطو  موارير التغ ية وا  .24
  ا حتااطمممات الالزممممة منارمممخة بينهممما واخممم  و  اللرتللمممة وان تتمممرك مسمممافات التلممم 

 لعزل ه ه اللوارير لتالف  تأثير اللااه السوفاة.
توقمممو لللاممماه سمموب اللواقعممة فممموق اللن اللسمممخح اذا  انممم  الطمممة ارضمماة رممت بتؤ   .25

فوقها طخقة توضو اللد وك جيدا و السوفاة بأكثر من متر علة طخقة من الر ام 
اممماه السوفامممة فاسممما رمخمممة ممممن منسمموب الللرطوبمممة، واذا  انممم  ا رضمماة قمانعممة ل

خقتمممين ممممن عمممن طتغطامممة البالطمممة وجلامممو الوجممموه ال ارجامممة لللسمممخح بلممما   يقممم  
 غشاة العازلة.ا 
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فممم  امممماكن تتممماح التوزممممو اللنمممتظم فممم  جلامممو اجمممزاء علممم  عمممدة ممممداخ  لللاممماه   .26
لممة ان تكممون اللامماه متممر مكعمما، ع 45لكمم  واحممد عممدل مممدخ  مامماه الرمموا بل
جلامممو اجمممزاء اللسمممخح ومر ممما علمممة هممم ه اللمممداخ  نتشمممرة بانتظمممام فممم  اللطهمممرة م

خمول اللماء خح علة ان يتم ن لداخلة لللساه ااجهزة خا ة للتركم ف   لاات اللا
 ء ا ق  علقا من حوا اللسخح.م  السز عن طر 

ممغ طمر منارما يسملح بتفر ا وبقم رج اللااه يكمون فم  اعلم  نقطمة ممن الرمو   .27
ر فترممة التفرمممغ يعممانل اربعممة و اقمم  وان يكممون قطمم اللسممخح خممالل اربممو رمماعات ا

ا اللااه ات اثناء ررنوامامثال قطر مارورة  ره اللااه وذل  لتسنا حدو  
 مرجين، و حسمم ورمعة اللسمخح وبرمد أننمة مل مارج مم ن يتنارا عمدن الومسا ا

القابم  للممدأ  شمخكة ممن اللعمدن غيمرطماة بكلا يسا ان تكمون هم ه الفترمات مغ
 اللسخح من تررمكها.  تلكن مست دم   ومثبتة بطرمقة

هربائاممة فممم  الك أوتوضممو غممره اللعمممدات ال ا ممة باللسممخح رمممواء اللاكاناكاممة   .28
 ال الاه.ل ا طفول و  يلكن و و موقو مستق  ومعز 

 ارتراطات الكهرباء:
ممد مقاوممة هربائامة بريمث   تز ت الكتأرما جلاو التو يالت وا جهزة واللعدا  .29

 وع وطباعة التربة.اوم( مو مالحظة ن 2قطا التأرما عن )
ضمماءة ت ا يسمما تمموفير وحممدات اضمماءة  افاممة لللسممخح، علممة ان تكممون وحممدا  .30

ميناممممة( مممممن النمممموع اللركممممم ات التز السممممخاحة )الوحممممد   دمة ناخمممم  احممممواا اللسممممت
لمممة ان يوجمممد فممم   ممم  دة، عق الممم ي   يسممملح بتسمممرب اللممماء لممداخ  الوحممم ا غممال

 لتسرب ا رض ائرة  هربائاة قاطو لدائرة ان 
 اطات الساللم ارتر 
ان ن مممو رممم، بريممث يكممون ممم  80تمموفير رمملم معممدن  اذا زان علمم  اللسممخح عممن   .31

  نز ق.لمدأ والتآك  وامقاومة ل
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رملم لللسمخح  2برمد أننمة  متمر طمول  ممن مرما  اللسمخح، 15  توفير رلم لكم   .32
 نطقة ا كثر علقًا.ف اللأحدهلا ف  منتم

رمممم لتفممماني خطمممر  80ا عمممن بح التممم  يزممممد علقهممم يلنمممو انشممماء انراج فممم  اللسممما  .33
 ا نز ق.

( علمة ا طمراه الكروم ممثالانة وضو مقابا معدناة غير قابلة للمدأ )من م  .34
رمممم فممموق  80 ، فممم  حمممال زان علممم  اللسمممخح عمممن ن المممداخلعلوممممة لللسمممخح مممم ا

 مستو  اللااه بريث يكون مرئ .
 ا طفال مسخح

رممما سممخح الكخممار ولكممن قخح م مممح لألطفممال ومنفممم  عممن مت ممماح مسمم   .35
 رم. 65منه، علة ا  يزمد علقه عن 

قبم  يسمت دم ممن  الم يلسمخح العمام و الف  حالة وجون مسخح لألطفمال مفتموح مم   .36
تقمال ممن مسمخرهم إلمة جز حلايمة للنمو ا طفمال ممن ا نفاسا وضمو حما الكخار
 الكخار. مسخح

م رممت دام ا طفممالة للسمماحة اللسممخح  ا قممم الرممد  .37 رممنة   تزمممد  12نون رممن المم
 .2م03عن 

 ا رتراطات المراة والبيئاة:
 مالح لالرمت دام ممدر مااه  ح منيسا ان تكون اللااه اللستعللة ف  اللسخ  .38

 لفلسطيناة.ا فات اا نم  حسا اللو 
  فممممم  ل بهممممماعمممممايير البيولوجامممممة حسممممما اللوا مممممفات اللعلمممممو يسمممما ان تكمممممون الل  .39

 اللسابح.
توضمممو بلمممدخ   حة علمممة لوحمممة  بيمممرةابمممة التعلالمممات ال ا مممة بالسمممخايسممما  ت  .40

مة اللسممممخح تشممممل  الرممممد ا قمممممة لعممممدن مسممممت دم  اللسممممخح وارممممتراطات السممممال
 ة.المرة العامو 
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للسممخح للرافظممة علممة نظافممة اللكممان واالنفايممات وااومممات لسلممو يسمما تمموفير ح  .41
 ومراطه بارتلرار.

 ع.ة ف  اللسخح ووضوح رؤمة القافة اللااه اللست دمظاعلة نيسا اللرافظة   .42
ظمممام طاقمممة رلسممماة لتوليمممد طاقمممة  هربائامممة تغطممم  احتااجمممات يسممما ارمممت دام ن  .43

 %.100اللشروع بنسخة 
 طار لرمان مااه ا متوفير نظام يسا   .44
 اللااه السوف  بعد معالستها. اللسخح للري او حقنها ل زان يسا ارت دام مااه  .45
المممممر ، يسمممما تمممممرمي مامممماه ن رممممخكة عامممممة للمممممره جممممو عممممدم و فمممم  حممممال   .46

 وا الت لير.المر  عبر نظام ح المره
 لممموت يسمما ا  تزمممد رممدة الممموت عممن الرممدون القمممو  اللسمملوح بهمما لشممدة ا  .47

 بها اللشروع.اللنطقة اللقام حسا تمناي 

 ( 11مانة )
 لمسابحالتصفية والتعقيم الخاصة با

 ا طفال.بح بلا فيها مسابح ساع اللتنطب  ه ه اللانة علة جلاو انوا  .1
الممة نمموعين: )أحممواا الللممع والتفرمممغ، يممث طرمقممة التعاممام تنقسممم اللسممابح مممن ح .2

 أحواا اللااه السارمة الدائرمة(.
 التفرمغ:م احواا الل ء و للسابح بنظالة اف  حا .3

ول اليوم ومتم  ره ه ه أف    ابح الت  يلأل الروا باللااهيقمد بها اللس .أ
  يعان ارت دامها.و آخره اللااه ف  

ة اللاممماه الداخلمممة المممة از ير ممما علمممة مارمممور تمممتم عللامممة التعامممام بوارمممطة جهممم  .ب 
تها اضمافالروا حيث ت ماه جرعمة الكلمور اثنماء مم ء الرموا وتتوقمف 

 هاء الل ء.عند انت
 اه السارمة الدائرمة:اللسابح بنظام اللاالة ف  ح .4
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امماه ال ارجممة ممممن للورة اللاممة التعاممام بوضممو جهمماز الكلمممور علممة مارمم تممتم ع  -أ
 أول  اللمماء للرمموا التررماح وقبمم  نخممو  ررمرات بعممد ا نتهمماء مممن عللاممةالل

 باضافة الكلور علة نفعتين قب  الترراح وبعده.
: تل  علمةمااه اللسمخح يشم  را ونفو ومعالسةماكاناك  لسظام يسا عل  ن -ب 

 قمممما  الشممممف  والممممدفو، اجهممممزة معالسممممة اللامممماه)م مممم ة تممممدومر وفلتممممر رملمممم ، ن
 .ام الفلترة او اللرررات(ا، رخكة انابيا، نظومكالا

لتررممماح رممماملة موقمممو ا التفا مممي  الكاملمممة  جهمممزة ا أن يوضمممح التمممملاميسممم  -ت 
ال غ   ق الهواء وماااالو لام إطال دخولالملامات الل تلفة وفترات ال

  وأنابيما ال مروج ممن جهماز نفاات أخ  العينات عند اللدخوزجاج الرؤما وح
 ن الكالاائاة.وان اللوخزا الترراح

مرة وف  حمال ارمت دام ارتراطات وزارة الارت دام اللوان اللعقلة حسا يسا  .5
بهمما تهومممة  ركلممةالكلممور السممائ ، يسمما وضممو جهمماز الكلممور فمم  حسممرة مسممتقلة م

  ناعاة مستلرة.
للسمممخح همممو ازالمممة لسمممخح: الغمممرا ممممن تممممفاة ماممماه اارمممتراطات تممممفاة ماممماه ال .6

 نه وارضيته.راح وجد القاذورات من رطح اللسخ
اللسمخح  روج عنمد قاعمدة قماعل مروج: يسما ان ير ما مممره ال م ممره ا -أ

 لتممممرمي القممماذورات اللتراكلمممة ولتسمممهي  التفرممممغ الكامممم  لللسمممخح  غمممراا 
 اانة.الم

للوثممات الطافاممة وطخقممات خممار والكارمم   زالممة الغرمم : يسمما تر يمما ماللكا -ب 
 الرااقة. الزم  

 اقة:مماف  الشعر والقاذورات الرا -ت 
التمم  تسممتطاو  سمماك بالشممعر والممدقائ  الكبيممرةا تر يمما مممماف  لالميسمم  -

 اكم ناخ  النظام فتسد الل  ة او ا نابيا او جهاز الترراح.التر 



 م 2020( فبراير) طشبا             ـطـينـية(      ـلسـلف)الــوقــائــع ا        والتسعون            سعالتا العـدد     

 

 

- 111 - 

الفعممال لنظممام ل مملان التشممغي   الشممعر يوماممااف  يسمما ان تنظممف مممم  -
 دومر.انة التاع

 ة:اجهزة الترراح/ التمفا -  
بان ن غيمممر القابلمممة للممم و واة اللممم يسممما ترطيممما جهممماز التررممماح لاقممموم بازالممم  -

 التدومر.واللعلقة من مااه اعانة 
غسممي  عكسمم  لسهمماز التررمماح بعممد التممدومر اللتكممرر للامماه يسمما علمم   -

ؤني لرمدو  القماذورات ملما يم ء فراغاتمه بلتلم اللسخح ممن خاللمه حيمث ت
 دة جرمان اللااه.ة متزايمقاوم

 ( 12مانة )
 تجهيزات االمن والسالمة 

يقمممدم خطمممة للواجهمممة حممما ت تراحة أواللسمممخح ان رممم وع ا علمممة  ممماحا اللشمممر  .1
الغمممممرق( وتشمممممل  خطمممممة لالخمممممالء وارمممممت دام معمممممدات ار  مثممممم  )الررمممممم  و الطمممممو 

 وراارات الطوار .
  نسمماة )طمموق نسمماة لكمم  طممواقذ، ا : عممما انقمماا نقمماذ وهمم  رممائ يممزون اللسممخح بو  .2

 ب  مو فلين علة طول اللسخح.من مساحة اللسخح(، ح 2م100
ا تمموفير القائلممة  لشممروع برممد ذاتممه، يسمم لتعلالاممة واللسممابح ا لسممابحفمم  حالممة ال .3

 لنق ين حسا السدول اآلت :عدن من ال
 عدن اللنق ين  مساحة اللسخح 

 1 2م250اق  من 
 2 2م350اق  من  – 2م250
 3 2م450ن ق  ما – 2م350

 4 أكبر ف 2م450
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  طبمم اه الاللسممخح تمموفير تسهيممزات ا رممع رممتراحة أوعلممة  مماحا اللشممروع ا  .4
وضممممح طممممرق ا رممممعاه ت اررممممانية فمممم  اممممماكن منارممممخة تا ولمممم  ووضممممو لوحمممما

 لمرارة ف  حا ت ا نقاذ من الغرق وحا ت الروان  ا خر .ا
مممن لشممروع بعممدن  مماه اللسممخح تسهيممز ال رممتراحة أوع ا علممة  مماحا اللشممرو  .5

 يمممث تكممون  افامممة إلطفمماء الررائممم  اللرتللمممة  اإلطفممماء السممرمو والفممموري برورممائ
تم  نلما  اللنارمخة والعلمة أن تكمون ممن ا نمواع وا تها عنمد انمد عها،  ر ومرا

 تتف  مو نوعاة وحسم الل اطر اللرتللة حسا متطلخات الدفاع اللدن .
اتممممال يمممز اللوقمممو بورممميلة ح تسهاللسمممخ رمممتراحة أواللشمممروع ا احا علمممة  ممم  .6

طموار  الدمات بارقام هواتف الدفاع اللدن  والشرطة وختلافوناة وتوضو لوحات 
لافمممون وذلمممم  رمممخة وقرمخمممة ممممن التا رمممتراحة فممم  امممماكن منا ح أووعنممموان اللسمممخ

 .لالبالغ عن أي حان  
 ( 13مانة )

 متطلبات واجراءات التراخيص
 ما يل : ا بطلخهئة اللرلاة مرفقبطلا ترخاح للهيحا اللشروع م  ايتقد  .1

ام فم  نظم يم  المن نطاق تطب 2و  1لاة )ف  حال البندين موافقة وزارة الداخ -أ
 ((.4اللانة )

 ار.عقون ا يس أوعقون الللكاة  -ب 
مستوف  لسلاو الشرو  التنظالاة وانظلة البناء اللعلول  م ط  موقو عام -ت 

ج لرر ة ناخ  وخمار اقف الساارات وااللراطة ومو ارع بها موضح علاه الشو 
 و و افة عنا ر اللشروع.اللوق

و للبنممد السمماب ، ترفمم  بممةللطلو ال ارممتافاء طلمما  مماحا اللشممروع للوثممائ  افمم  حمم  .2
 علة موافقة مبدئاة. ة اللر زمة للرمولالهيئة اللرلاة الطلا للسن

اممممة مممممن  مممماحا للرلبعممممد اللوافقممممة اللبدئاممممة للسنممممة اللر زمممممة، تطلمممما الهيئممممة ا .3
ة طات النهائامة مممانقة ممن نقابم ر الل طاللشروع ارتكلال الل ططات واح ا
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 -لممممرةوزارة ا –السمممااحة  رة)وزا اللهندرمممين ومعتلمممدة ممممن السهمممات الل تممممة
البيئممة(، بريممث تشممل  الل ططممات رمملطة جممونة  -للامماهرمملطة ا –الممدفاع اللممدن 

 علة:
 1:200م ططات اللوقو العام وال اص بلاااال ررم  -أ
 لارمة لك  عنمر من عنا ر اللشروع.م ططات مع -ب 
 تنسي  اللوقو. م ط  -ت 
 نشائاة.الل ططات ا  -  
تزوممممد ال اليممما الشلسممماة ل امل  نظممم الل ططمممات الكهربائامممة علمممة ان تشممم  -ج

 %.100خة قة الكهربائاة بنساللبنة باحتااجات الطا
الل ططمممات اللاكاناكامممة علمممة ان تشمممل  نظمممام لرممممان ماممماه ا مطمممار  -ح

و حقنهما ، وارتغالل مااه اللسخح رواء ف  الري ا زان السوف ا للوحقنه
 عالستها.لل زان السوف  بعد م

 م ططات الدفاع اللدن . -خ
موضمممرة ترديمممدًا عمممزل اللسمممخح،  اللشمممروع الل تلفمممة،  مممرلعنا تفا مممي  -ن 

 .وارتراطات السالمة
تقممموم اللسنمممة اللرلامممة برفمممو اللشمممروع للسنمممة اللر زممممة للنرمممه رخممممة انشممماءات  .4

  ول.حره حسا ا خمة ور 
ة اللر زمة من قديم طلا تغيير الللكاة للسنف  حال تغيير مال  اللشروع، يتم ت .5

 خالل الهيئة اللرلاة.
 ( 14نة )ما

 ةاالستراحات القائم
أمكممن فمم  ضمموء ممموان همم ا النظممام توفمم  اوضمماعها ممما  علممة ا رممتراحات القائلممة ان

برئارممة الركممم تم تشممكيلها نممة يمم خممالل رممنة مممن تممارمخ اعتلممان النظممام ومممن خممالل لس
  تمة.اللرل  وع ومة السهات الل
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 ( 15مانة )
حة واللسممممخح راا رممممتن )أ( ورممممكن )ب( يسمممما ا لتممممزام بارممممت دام فمممم  منمممماط  رممممك

ت دام ا رتراحات واللسابح هان  فق  وملنو ارا يواء السااح  والترفاه ال غراا 
 من اج  اقامة الرفالت وا فراح.

 ( 16مانة )
 رخيص الت رسوم

 دة عمن اللخمان  الثابتمة طخقماً رخاح ا نشاءات: ه  رروم تدفو للرة واحم رروم ت .أ
حمال  ، وفم 2006لسمنة  (5)م ي  رقم لنظام ررموم البنماء فم  مرافظمات غمزة تعمد 

ء مسممماحة اللسمممخح ممممن اللسممماحة ناخلممم  يممتم ارمممتثنا ارممتلال اللبنممم  علمممة مسمممخح
 ا جلالاة الت  تدفو عليها الرروم.

 سا التال :خح تستوف  حاللسرروم ترخاح  .ب 
 

 ( 2اك /مرروم ترخاح اللسخح )ر الفئة 
 50 فئة أ

 30 ج فئة ب و 

 ( 17مانة )
 رسوم الحرفة 

 دول التال :الت  تدفو رنومًا  لا ف  السال ا ة بالررفة و  لرروممي  ايتم تر
 

 رروم الررفة )رنومًا( )راك ( الفئة 
 2000 فئة أ

 1500 فئة ب و ج 
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 ( 18مانة )
 ولية مسؤ ال

سهمات الل تممة علما ينمتج للشروع هو اللسمئول مسمئولاة تاممة اممام ال احا ا .1
ة نم  م الفمات تنظالام  ا رمواء  الفات عنمد تشمغي  ا رمتراحة أو اللسمخح،من م

 اة. ر أواجتلاعاة  أوفناة  أو
بة والتفتاش علة اللسابح واللشارمو اللشمابهة علمة عمات  اللسنمة تقو مهلة الرقا .2

التمم  م و 15/8/2016ار مممن مسلممت المموزراء بتممارمخ تشممكيلها بقممر تممم الفناممة التمم  
ة ووزارة خلامم الدا وبع ممومة  ممال وزارة الركممم اللرلمم  ووزارةترأرممها وزارة السممااحة 

 لدفاع اللدن . المرة وا
ولاة متابعمممة اللشمممروع واجمممراء مممما يلمممزم ممممن وزارة السمممااحة مسمممئ يقمممو علمممة عمممات  .3

 قا عليها القانون.م الفات يعاوع معالسات ق ائاة وقانوناة ف  حال وق

 ( 19مانة )
 .الررلاة ومنشر ف  السرمدة ،دورهالنظام اعتخارًا من تارمخ  يعل  به ا 

 

 
 .م26/07/2017 :زة بتاريخغ مدينةصدر ب

  
 اقتران بموافقتي 

 ي والبنية التحتية ئيس قطاع الحكم المحلر 
 م. رفيق مكي 

 رئيس اللجنة المركزية لألبنية  
 زةبمحافظات غ وتنظيم المدن
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 نظام صادر عن بلدية بيت الهيا  
 م 2018المعدل لعام  والمهن والصناعات الحرف بشأن رسوم ترخيص 

ممن قمانون  (15) ة رقمماللمان  ا بلوجا الفقرة )ب( ممنلل ولة لنارتناناً للمالحاات ا
رقممممممم اللسلممممممت البلممممممدي بسلسممممممته وقممممممرار  1997( لسممممممنة 1الهيئممممممات اللرلاممممممة رقممممممم )

فقد أ در اللسلت البلمدي لبلديمة بيم   12/9/2018بتارمخ  ( اللنعقدة40/2018)
 -ام اآلت : هاا النظ

 ( 1انة )م
 اسم النظام

اح الرممره ديممة بيمم   هامما بشممأن ررمموم تممرخ: نظممام بليطلمم  علممة همم ا النظممام ارممم
 .م2018ناعات اللعدل لعام لهن والموال

 (2مانة )
 واصطالحات تعاريف

لل ممة لها أنناه ما لمم تمدل القرمنمة اللعان  اات التالاة ات واللمطلريكون للكلل
 علة خاله ذل :

 اللرل .لركم وزارة ا ارة:الوز 
 .وزمر الركم اللرل  الوزير:
 .ية بي   هاابلد  :البلدية

 .اامسلت بلدية بي   ه :المجلس البلدي
 .رئات بلدية بي   هاا الرئيس:
ــل  ــار:المحـ لممموم للاامممام و مكمممان معو أو وررمممة أن مممان أو مممممنأي مرممم  أو  أو العقـ

أو رممقة  و  شمم زء مممن بنمماء أبلهنممة أو حرفممة أو  ممناعة رممواء  ممان منفممم  أو جمم 
 ممناعاة فيهمما ملاررممة حرفممة يدومممة أو  منفممرنة أو أي منشممأة  ممناعاة أو تسارمممة يممتم

 ة بلوجا أحكام  ه ا النظام.أو مهناة مبين
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لوجمما ن ذ رهمما بأو  ممناعة ور فممة أو مهنممة  مم  حر  :لصــناعةهنــة أو االحرفــة أو الم
 . أحكام ه ا النظام أو ما يعانلها

 مان ر ممًا  نة أو يعل  بالممناعة رمواءأو مهيلارال حرفة  هو    من الشخص:
 .عتخارماً طباباًا أو ا 

لمممة  ممماحا الررفمممة أو اللهنمممة أو هممم  مبلمممغ رمممنوي يفمممرا ع :الضـــريبة أو الرســـم
 .حكام ه ا النظاما أالمناعة بلوج

 .بلدية بي   هاا أو تر  إنارتها ضلن نفوذ الت  تقو اللنطقة  ة:نطقة البلديم
يتخمو قسمم اللهمن والرمره والممناعات لممد   المم ي همو اللوظمف ص:الموظـ  المخـت

، ي ولمممه هلبلديمممة أو ممممن ينممموب عنممم قبممم  رئمممات اأي موظمممف مفممموا ممممن  البلديمممة أو
 . كام ه ا النظام الحااته  لها أو بع ها بلوجا أح

 .اولة الررفةرخمة مز  صة:الرخ
 يسملبرن  31بتمارمخ  ينماير وتنتهم  1السنة الليالنية الت  تبدأ من  لميالدية:السنة ا

 من    عام.
 (3مانة )

ل علممة حرفممة أو مهنممة أو  ممنعة الرمممو  يسمما علممة  مم  مممن يرغمما بللاررممة .أ
 .ب  البلدية رنومًا حسا ا  ولن قرخمة حرفة م

السهات الزمة من للوافقات الاح بلح ار اية أن تكلف طالا الترخيسوز للبلد  .ب 
 .اللران ترخامهاللهنة أو المنعة االل تمة حسا طباعة الررفة أو 

نح البلديممة  مماحا د ارممتكلال جلاممو الشممرو  اللطلوبممة إل ممدار الرخمممة تلمم بعمم  .ت 
 د من قبلها.ة حسا النلوذج اللعتلالطلا الرخم

 (4مانة )
   يسلبر من ( ن 31رمخ  )وتنته  بتا  ( يناير1نية تبدأ من )مدة الرخمة رنة ميال

 عام.
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 (5مانة )
لم  الرخممة التم  أن يعممنو أو وررمة يتعين علة     ماحا مهنمة أو حرفمة أو م

ر باللرمم  أو فممة التمم  يلاررممها فمم  مكممان ظمماهمنرمم  لممه مممن قبمم  البلديممة بشممأن الرر 
من قب  اللوظف الل تح بريث يسه  مالحظتها والترق  من  الحيتها  العقار، 

 .فرح تفتاش والبدورمات ال اء ااامهأثن
 (6مانة )

أي مرم  أو  نخمول لديمة الرم  فم لللوظف الل تح أو اللفوا من قبم  رئمات الب
فامممه  انممم  أي حرفمممة أو مهنمممة تلمممارال عقمممار أو مممممنو أو وررمممة للترقممم  ملممما إذا 

 مة تقو ضلن نفوذ البلدية أو إنارتها. مرخمة أو غير مرخ

 ( 7ة )مان 
 فرض الضريبة 

كممم  رمممنة علممم  بهممما أو لكممم  جمممزء منهممما ة ضمممرمخة لحرفمممة للبلديممم فو  ممم   ممماحا يمممد  .أ
 ظام.حكام ه ا النالرروم اللردنة بلوجا أ

خة مقاب  حرفته ف   م  ك  من يعل  بنفت الررفة ف  أماكن م تلفة يدفو ضرم .ب 
 ن ه ه ا ماكن.مكان م

ة مقابمم  حرفممة واحممدة لمم  فمم  حممره م تلفممة فمم  نفممت اللكممان يممدفو ضممرمخمممن يع .ج
 رمخة عنها أعلة االة.االة ال  ة الت  تكون   وه  الررففق

للكممان فمم  حرفممة تزمممد نفت ارمخة العلمم  بمم إذا بممدأ  مماحا الررفممة بعممد نفعممه ال مم  .ن 
ثمممون يومممًا ممممن القديلمممة يممدفو الفمممرق خممالل ثال االممة ال مممرمخة عليهمما عمممن الررفممة

 البدء بالررفة السديدة.تارمخ 
البلديمممة   مممرورة إلمممزام  يعنممم  بالفمممة بمممدفو االمممة ال مممرمخة إن اامممام  ممماحا الرر  .ه

تلمم   لالزمممة للنرممهبلنرممه رخمممة إ  بعممد ارممتكلال  افممة اإلجممراءات القانوناممة ا
الركومامممممة ذات الرخممممممة حسممممما الشمممممرو  التممممم  ت مممممعها البلديمممممة أو السهمممممات 

 .و المناعةرة الررفة أواللهنة أا ختماص بللار 
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رفمة حرفتمه غل   احا الرنفعها مطلقًا حتة لو أ   يسوز ارترنان ال رمخة بعد  .و
 غاء الرخمة المانرة له بلوجا أحكام ه ا النظام.و طلا إلأ

 (8مانة )
 ة دفع الضريب

اير من    عام من ترمي  ضرمخة الررفة علة قس  واحد ف  بداية رهر ين يتم .أ
أو  ممنعة ضمملن منطقممة نفمموذ البلديممة أو رال أي حرفممة أو مهنممة كمم  رمم ح يلمما

 .امام ه ا النظرر بلوجا أحكهو مق ارتها طخقًا للاتر  إن 
مخة مممرة ( يونيممو ،يممدفو نمممف ال ممر 30الررفممة المم ي يبممدأ العلمم  بعممد )  مماحا  .ب 

 ل رهر من التارمخ ال ي بدأ العل  به.ة خالواحد 
سي  االتها ة فللبلدية الر  بتسا الررفة عن نفو االة ال رمخحال ت لف  اح .ج

 البلدية.اق  مسترقات رمقة الت  ترم   بها بعلة حسابه لديها وترميلها بالط

 (9نة )ما
ممنعة اللهنمة أو الستوف  البلدية ضمرمخة الررفمة ممن  م  رم ح يخارمر الررفمة أو ت

تممة نهايممة رممهر نيسمملبر خممالل النمممف ا خيممر مممن السممنة، مممن بدايممة رممهر يوليممو ح
 .النظامام بلوجا أحكام ه ا ن    عم

 ( 10مانة )
عنهما  ه أن يتنمازلة و  يسموز لم مرم  اعتخمار منرمه الرخمم تعتبر ر ماة اللرخح له 

ديمدة  مدار رخممة جيرولها للغيمر نون الرممول علمة موافقمة خطامة ممن البلديمة إل  أو
 . ممقرر بلوجا أحكام ه ا النظا هو وملتزم اللتنازل له بدفو رروم الرخمة وفقًا للا

 ( 11مانة )
ار يترتا ف  نفت اللر  أو العق ارال ر مين أو أكثر حرفاً  أو مهنًا م تلفةإذا م
 رمخة عن اللهنة أو الررفة الت  يلاررها ف  ذل  اللرم  يدفو ال    منهم أن علة

 و العقار.أ



 م 2020( فبراير) طشبا             ـطـينـية(      ـلسـلف)الــوقــائــع ا        والتسعون            سعالتا العـدد     

 

 

- 120 - 

 ( 12نة )ما
للفعمول فم  حمال اااممه بنقم  تعتبر الرخمة الللنوحة للش ح اللرخح له رارمة ا

 .تهان منطقة نفوذ البلدية أو تر  إنار فته من مكان آلخر ضلحر 
 ( 13ة )مان 

ة التممممم  اللهنمممممة أو الممممممناعررفمممممة أو تغييممممرًا لل  ح اللمممممرخح لمممممهإذا أجممممر  الشممممم   
جديمممدة ممممن قبممم  البلديمممة  رخممممة ه الرممممول علمممة، فعلاممم يلاررمممها باللرممم  أو العقمممار

 .رر بلوجا أحكام ه ا النظامهو مق حسا ا  ول وفقًا للا
 ( 14مانة )

القهمما يسمما علاممه رفممة أو مهنممة أو  ممنعة أو وررممة علمم  يرغمما بلغكمم   مماحا ح
 اللتعلقة بها. وال رمخةاه ال دمات البلدية إليقإبالغ 

 ( 15مانة )
،  ي مرم  أو عقمار يلمارال هرلدة رم ق اإلناري لقرار باإلغال ير  للرئات إ دار

ة غير حا لة عل  و  نعةن إنارته، أي حرفة أو مهنة أفاه  احخه أو اللسؤول ع
       .احبها بالترخاح غم من إخطار  ، علة الر ترخاح حسا ا  ول

 ( 16مانة )
، أو أن يعفممم  ة ضمممرمخة أي حرفمممة أو مهنمممة أو  مممنعةالممم بت فممماا اللسلمممت الرممم  ل

 نارخًا بعد موافقة الوزمر.راه ممنها حسخلا ي احبها 
 ( 17نة )ما

 صالحيات
 :ة منلرئات البلدية أن يطلا  تاب يسوز

لممه  تابممًة ، أن يسمملم ا حرفممةلممد  رئممات البلديممة أنممه  مماحكمم  رمم ح معممروه  .1
 النظام. حكام ه اها لتنفي  أللطلوب معرفتاللعلومات ا

نفمممو  ال بروزتمممه عمممنكممم  ممممن أنعمممة أنمممه نفمممو ال مممرمخة أن يبمممرز لمممه  ممم  إيمممم  .2
 ال رمخة.
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 ( 18مانة )
 إعــفــــــاء

بوارمممطة  والممممناعات التممم  تمممدار ا النظمممام علمممة الرمممره واللهمممن   تسمممري أحكمممام هممم 
 البلدية.

 ( 19مانة )
 م   منف ممن نة قمرمن لرروم اللبيدية رنومًا ا ا النظام تستوف  البلبلوجا أحكام ه

البلديممة أو  نفمموذ لاررممتها ضمملن أ ممناه الرممره أو اللهممن أو المممناعات التمم  يممتم م
  -:إنارتها حسا التال 

 

 يبة بالشيكل قيمة الضر  الحرفة أو المهنة اسم ونوع الرقم
 الجمعيات :أوالً 
 500 جلباة تسوم  حل اات  1
 750 هلباة تسوم  خ ار وفواكج 2

رضممممممممم  لتممممممممموت ا امممممممممة لتسممممممممموم  اجلب 3
 والزهور

1000 

 500 جلباة زراعاة  مرلاة 4
 1500 اةعالل زراعاة نولاةجلباة  5
 1500 اتران جلباات زراعاة 6
 1500 اات خا ةاتران جلب 7
 ادات ومراكز طبية العي :ثانياً 

 500 عاانة خا ة 1
 500 عاانة طا أرنان 2
 500 عاانة طبيا باطري  3
 500 يا خاص عاانة طب 4
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 750 طب  عاممر ز  5
 600 مر ز طب  خاص  6
 600 مر ز طب  للعيون  7
 600 رمات مر ز بم 8
 400 مر ز تأهي  معاقيين 9

 750 واحد مر ز طب  ت مح  10
 1000 وو نةمر ز طب  نساء  11
 مختبرات  :ثالثاً 

 300 م تبر ترالي  طباة 1
 200 تبر طب م  2
 250 ل برث  علل  مرم تبر  3
 550   علل  متطور عالل  تبر برثم 4
 مختبرات  :رابعاً 

 300 ي  طباةم تبر ترال 1
 200 تبر طب م  2
 250 م تبر برث  علل  مرل  3
 550 برث  علل  متطور عالل  م تبر 4

 مخابز  :خامساً 
 200  بز يدوي م 1
 500 م بز نمف آل  2
 750 آل  م بز 3

 رعمزا :سادساً 
 1000 ال فأكثر(رأ 100) أبقار  بيرةمزرعة  1
 150 نجاجة 1000مزرعة نجاج بااا لك   2
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3 
 1000م لكمممممممم  ن  حمممممممم مزرعمممممممة نواجمممممممم 

 100 نجاجة

4 
 ممممراه لكمممم  مزرعممممة لترباممممة ا غنممممام وال

 100 رأال 10

 150 رؤوال 10 ة لترباة السلال لك مزرع 5
 300 مزرعة لترباة الطيور 6

7 
 1  تزمممممد عممممن مزرعممممة ترباممممة ارمممملاك 

 500 نونم

 1000 نونم 1ترباة ارلاك تزمد عن مزرعة  8
 400 نا مزرعة  ترباة ا را 9

10 
 100أبقمممار  مممغيرة )أقممم  ممممن زرعمممة م

 500 رأال(

 مراكز  :سابعاً 
 300 مر ز ارتشارات تعلالاة 1
 300 ض  ورخاحةمر ز تدرما رما 2
 300 مر ز تعلام الكلبيوتر 3
 300 مر ز تعلال  4
 300 ع نفس  واجتلامر ز نعم  5

 معارض  :ثامناً 
 350 معرا عام 1
 250 معرا اثا  منزل  2
 250 ءمعرا أزما 3
 700 معرا راارات حديثة 4
 300 معرا راارات قديلة 5
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 250 معرا  لبيوتر وجوال 6
 200 ومةمعرا  ناعات يد  7
 150 معرا  تاب  8
 150 معرا ثرا   9

 مخازن  :تاسعاً 
 200  زن عامم 1
 200 ئاةزة  هربام زن أجه 2

3 
م مممممزن ت ممممممزمن ممممممواتير وقطممممممو غاممممممار 

 راارات 
300 

 200 وان بالرتا باو مم زن ت زمن و  4
 300 م زن لللشروبات ال فافة 5
 200 م زن موان بناء 6
 200 أخشاب  م زن  7
 500 حديد م زن  8
 700 م زن موان متطايرة وحملة 9

 صيانة  :عاشراً 
 150 نة جوا ت  اا 1
 150 ولواق  هوائاةنيسيتال  اانة  2
 150  اانة  لبيوتر 3
 100 يلة هربائاة قد   اانة أجهزة 4

 مؤسسات  :الحادي عشر
 1500 مؤرسة اقراا  1
 500 مدارال خا ة -رسة تعلالاة مؤ  2
 300 اية الطفولة والتدلا مؤرسة خا ة لرع 3
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 500 ة )نعاية ودعالن(مؤرسات نعائا 4
 ثالجات :الثاني عشر

 300 ركالوثالجات أ 1
 300 متر مربو 100ثالجة بطاطا     2
 300 مربو متر 100خ ار لك   ثالجة 3

4 
ثالجممممة لرفممممظ ال  ممممار والفواكممممه لكمممم  

 متر مربو 100
300 

 1000 اللرومثالجة لرفظ  5
 مكتبات  :عشر الثالث

 100 مكتخة   غيرة 1
 300 ة وقرطاراةمكتخ 2
 500 خة مر زمةمكت 3
 700 عامةمكتخة  4
 100 مكتخة خا ة 5
 100 قرطاراة فق  6
 300 مطخعة  غيرة 7
 700 ة )ض لة( بير  مطخعة 8

 استراحات وصاالت وقاعات  :الرابع عشر
 600  الة أفراح  غيرة 1
 1000 ت  بيرة الة أفراح ومنارخا 2
 400 قاعات اجتلاعات ومدرجات  3
 1000 مسارح 4
 1000 اعات رينلاق 5
 2500 مدينة العاب(وماله   هربائاة )رااحاة   قرمة 6
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 700 ارتراحة تسارمة 7
 200 رمةحة برارترا 8
 500 حديقة حيوان  غيرة 9

 1000  بيرة حديقة حيوان 10
 700 ساحة نونم أو أكثرمسخح  بير م 11
 300 مسخح  غير أق  من مساحة نونم 12

 معامل  :عشرالخامس 
 250 (وي أو )بلديمعل  حسار يد  1
 500 معل  حسارة نح أتوماتا  2
 1000 معل  حسار آل  3
 1000 ايكومعل  بال  مز  4
 550 معل  ريراما  5
 250 معل  بال  يدوي  6
 300 معل  حلومات  7
 300 ة الشعر(مناعة الرالوة )إزالمعل  ل 8
 300 معل  حلومات وطريناة 9

10 
لناخممممممممممممم  معلممممممممممممم  يمممممممممممممدوي لممممممممممممممنو ال

 ةو ت اليدومواللشغ
200 

 200 معل  تطرمز يدوي  11
 500 معل  تطرمز آل  12
 150 لهيلاث مفتول او ما معل  13
 200 معل  معسون جل  ومنظفات  14
 250 عسنات وجاتوهات معل  م 15
 300 خيزران معل  16
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 محطات :عشر الساد 
 1000 مرطة لتعبئة الغاز 1
 1400 مرطة وقون  بيرة 2

3 
إثنتممين كيتممة أو ن  ممغيرة "مامرطممة وقممو 

 فق "
700 

 500 مرطة فلترة وترلاة مااه 4
 500 تمفاة مااه مرطة 5
 500 مرطة تعبئة مااه 6
 700 مرطة فرز م لفات  7
 مكاتب  :سابع عشرال
 150 ا ت مكتا اتم 1
 500 تيران وتمديرمكتا ار 2
 200 مكتا تاكساات  3
 350 مكتا تأمين 4
 500 ا تسارة عامةمكت 5
 200 عامةا خدمات مكت 6
 200 مكتا رااحة ورفر عاني 7
 300 عالممكتا  رافة ود  8
 200 عرائا مكتا  9

 500 مكتا عقارات  10
 1500 مكتا فرع بن  11
 300 تلد مكتا ترجلة لغات  مع 12
 500 نق  السلاع  والخا ات مكتا لل 13
 500 ات العامةمكتا للنقلا 14
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 500 ()رلسار ا مثلن أراض مكت 15
 300 تا مراماةمك 16
 500 مكتا مقاو ت عامة 17
 500 ةمكتا هندر 18
 300 وعلرة تا حجمك 19
 300 مكتا مرارخة 20

 ةتجار  :الثامن عشر
 500 يدات تسارة أنومة زراعاة ومب 1
 500 وان غ ائاة بالسللةتسارة م 2
 500 اكهتسارة خ ار وفو  3
 500 ان التلومناةتسارة اللو  4

ران وتممممممممدير وت لممممممماح رة وارمممممممتيتسممممممما 5
 جلر  

500 

 500 هتسارة فواكه موار  وأعال 6
 500  راماكا وموان  راةارة  تس 7
 500 تسارة منتسات ا لخان 8
 500 تسارة أخر   9

 مصانع  :ع عشرالتاس
 450 و  حلومات وركاكرممن 1
 1500 ممنو ارطوانة غاز 2
 750 ممنو ارفنج 3
 500 ات ركالو ومثلسممنو ا 4
 1000 ممنو انترلوك وحسر جبهة 5
 500 تسات جلديةممنو أح ية ورن   ومن 6
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 500 ممنو أخشاب  7
 500 ممنو أنوات تسلي  ومكااج 8
 500 ممنو أنوات  هربائاة 9

 1200 ممنو أرفل   10
 500 ممنو أفران غاز ونفايات  11
 500 أكااال نايلون ممنو  12
 550 اجخانممنو ألخان و  13
 500 ألعاب حدائ ممنو  14
 1000 ممنو أللونيوم 15

16 
فائح  ممممفاح )كممممخت  مممم  ممممممنو ألممممواح

 800 معدناة(

 550 ممنو أو معل  بال  17
 1500 اطون جاهزممنو ب 18
 700 باش أو عيون تفتوهممنو برا 19
 700 ممنو براباش بالرتا  20
 700 بالرتا ممنو  21
 500 ونةبسكوم  ومعكر ممنو  22

23 
ممممممممممات وأ مممممممممخاغ )تر يممممممممما مممممممممممنو بو 
 الدهانات(

700 

 350 ممنو تسفاي خ ار 24

25 
أ ت م ممممابز وارممممتيران  تسلامممموممممممنو 
 550 ماكينات 

 500 مطابخ رتالستي ممنو تسهيز  26
 700 تدومر البالرتا  ممنو 27
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 500 ممنو تشلاو حل اات  28
 500 ئة وفرز التلورممنو تعب 29

30 
الفواكممممممه ال  ممممممروات و  ممممممممنو تعليمممممما 
 500 واللوان الغ ائاة

 400 ممنو تفساخ وتسلا   )فساخ( 31
 300 وزخرفة ونيكورات جخساةلومن ممنو ت 32
 300 ممنو ثلج 33
 500 منو جبنةم 34
 250 ممنو جل  35
 400 ررااةممنو حلومات  36
 400 ممنو فيبر جالال 37
 500 و قوارب  يد ممن 38
 500 يا لساة أو تر منو حلامات رم 39
 700 ممنو خزانات بالرتاكاة أو معدناة 40
 500 نممنو خيزرا 41
 500 اغة جلون )مدبغة( وممخغةنو نبمم 42
 900 اكممنو نخان أو تلخ 43
 300 ة و تا ممنو نفاتر مدررا 44
 500 نهن و رلن ومرغرمن ممنو 45
 700 اني  ممنو رخام وجر  46
 500 ئح عطرمةممنو روا 47
 600 ونساج سان وغزلممنو ر 48
 700 ممنو ررا حديد وتقطاعه 49
 300 كرممنو ركا 50
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 300 ل  جل منو رم 51
 400 ممنو رامبو 52
 300 اءممنو ررابات بن 53
 500 ممنو ريخت 54
 200 الشراب ممنو  غير لتعبئة  55
 700 ممنو عمير أو رراب  56
 1000 اجنممنو علف حيوانات ونو  57
 400 ومكانت ممنو فرار  58
 1000 ممنو لمااغة ال ها والف ة 59

60 
نممممممممات( توزمممممممممو )تابلو ممممممممممنو لوحممممممممات 

 1000 كهربائاة

 500 ممنو مارتديال 61
 500 رم  لينكتممنو مرا 62
 500 ا وزجاجممنو مراي 63
 350 و مسامير وبراغ ممن 64
 250 وقلح ورعير ممنو م ارب ا رز 65

ن سلممممممممم ، ا رمممممممممناممممممممممنو معسمممممممممون الم 66
 فات الكالائي واللنظ

900 

 300 ممنو مفتول أو ما يلاثله 67

68 
ر  وموارمير  مره  م ممنو مناهم  

 باطون 
800 

 700 ممنو موبيلاا ونسارة 69
 1000 ناةممنو مااه غازمة أو معد  70
 500 ااه معدناةممنو م 71
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72 
العممممم  مممممممنو ميالممممممين و مممممرون وم

 500 وركاكين الخ

 700 ج قطن  آل ممنو نسا 73
 200 ممنو نساج يدوي  74
 200 ممنو هوائاات تلفزمون  75
 300 ا منو  رتون بام 76
 650 ممنو  رتون  77
 1000 ممنو  واب   هرباء 78

 محالت بيع  :العشرون 
 150 او معس  ورسائرمر  ب 1
 250 مر  تأجير ارتيرمو 2
 200 ار  ومعررات مر  تأجير  ر  3
 200 طرين ورز   ت زمن وباومر 4
 100   تمومر مستندات مر 5
 400 مر  تأجير بدل عرائت 6
 150  لباو الطرار مر  7
 200 مر  تنسيد و مرلج  وه 8
 200 مر  رخاكة 9

 100 مر  باو عمافير 10
 150   باو فواكه وخ ارمر 11
 200 مر  لباو  أجهزة خلومة ومستلزماتها 12
 450 سوهرات مر  لباو الل 13
 150 ت اللكسرا مر  لباو 14
 150 مر  لباو الورن وتزمين الساارات  15
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 250 لتعبئة الغازمر   16
 200 مر  لتنسيد فرو الساارات  17
 100 الماج مر  لعل  خبز 18
 250 تملام أزماءمر  مطرزات و  19
 150 مر  نسار عرب   )تملاح( 20
 150 الورون  مر  لبخو 21
 200 ازم ال ااطةاو خاطان ولو مر  ب 22
 500 مر  باو ا جهزة الطباة 23
 200 رق مر  باو ا رلن  باللف 24
 150 و الرلومات الشرااةر  بام 25
 200 ائاةمر  باو الدراجات الهو  26
 150 باللفرق   مر  باو الزموت  27
 400 ر  باو الزموت  بالسللةم 28
 200 ح يةمر  باو أ 29
 100 رتا ي  أرم  مر زي و مر  باو  30
 100 باو طرين باللفرق  مر  31
 150 مر  باو لعا ا طفال 32
 200 واكسسواراتهاا ت مر  باو  جو  33
 200 مر  باو اكسسوارات التسلي  34
 400 رات مر  باو إطارات الساا 35

36 
ا نوات الف ارممممة والممممراة  مرممم  بامممو

 زلاةوالزجاجاة اللن
200 

 450 اللسوهرات  مر  لباو 37
 200 تلومناة باو موان مر   38
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 200 مر  ارتيديو تمومر 39
 100 رابش(للة )متعة اللستعمر  باو ا  40
 150 مر  باو الباا والدواجن 41
 100 باو الرمر والخس  وا كااال مر  42
 100 كاكرمر  باو الس 43
 100 مر  باو الشاي والقهوة 44
 100  يبهامر  باو العطور وتر  45
 200 للسلدات مر  باو ا 46
 150 مر  باو اللرطخات فق  47
 200 و اللكسرات  مر  باو اللرطخات  48
 200 مر  باو اللالبت جديدة 49
 300 الزراعاة واللعدات مر  باو اللوان  50
 300 اة قديلةر  باو أجهزة  هربائم 51
 500 ةباو أجهزة  هربائاة جديد  52
 300 ات بناءمر  باو أنو  53
 200 راةأنوات   مر  باو 54

55 
مرمممممممم  باممممممممو أنوات ومفمممممممماتاح ونهممممممممان 

 200 وزارفي 

 300 ات وأنوات غازرطوانمر  باو أ 56
 100 هامر  باو أررطة فيديو وتأجير  57
 200 مر  باو أعاله 58
 200 باللفرق وباو الستائر مر  باو أقلشة 59
 100 اب  وعطارةمر  باو تو  60
 300 م راز   باو ثالجات مر 61
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 300 باو جللة ومفرق موان غ ائاةمر   62
 200 مر  باو اللسلدات  63
 150 لرطخات فق او المر  ب 64
 150 مر  باو عدن بناء 65

66 
بامممممممممو قطمممممممممو غامممممممممار ثالجمممممممممات مرممممممممم  

 وغسا ت 
300 

 300 وم طازجةمر  باو لر 67
 200 رمر  باو مستلزمات  لبيوت 68
 200 ورات مر  باو مفر  69
 150 ان تنظايمر  باو مو  70
 200 مر  باو وتر يا الزجاج مفرق  71
 200 ااطةت ال  اانة ماكينامر  باو و  72
 350 مر   رافة 73
 150 لكهربائاةمر  باو ا نوات ا 74

 بممممممممممموزات ومعسنمممممممممممات مرممممممممممم  بامممممممممممو م 75
 وهات وجات

200 

 200 مر  باو نواجن 76
 200 او مستلزمات  لبيوترمر  ب 77

 كية ومخارطش ميكانيور  :العشرون الواحد و 
 300 م رطة عامة 1
 300 م رطة حديد ومفاتاح 2
 150 جات نارمة  نراماكاناك 3
 300 ماكاناك  راارات  4
 300 مزلي  ومعدات ثقيلة ماكاناك  5
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 200 )مولدات( بائاةماكاناك  مواتير  هر  6
 300 حديدية وررة أبواب ورخابا  7
 300 ةت قوة وم رطآ  5كثر من وررة أ 8
 200 وررة بنارر 9

 100 وررة تسلاو حلامات رلساة 10
 200 هربائاةهزة  ررة تملاح أجو  11

12 
وررممممممة تممممممملاح  ممممممدامات البالرممممممتا  

 يبر جالالوالف
300 

 300 ونهان الساارات  وررة رلكرة 13
 550 و الة راارات للباو 14
 150 اح الثالجات وررة تمل 15
 200 ررة أللنيومو  16
 100 الدراجات الهوائاةة تملاح ورر 17
 150 وررة تملاح تلفزمون  18
 150 وغسا ت  الجات وررة تملاح ث 19
 200 وررة تملاح مواتير زراعاة 20
 200 وررة تملاح مكائن تمومر 21
 350 آلاةمغسلة راارات  22
 150 مغسلة راارات يدومة 23
 200 كهربائ  راارات  24
 200 ارات رونيرات را 25
 800 اارات ومعدات ثقيلةاخان ر 26
 200 قطو غاار نراجات نارمة 27
 300 ات راار  قطو غاار 28
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 200 باو بطارمات راارات  29
 200 فق  وررة رلكرة 30
 200 وررة نهان فق  31

 متفرقات  :ن الثاني والعشرو
 300 تعبئة بومات  1
 200 از منزل تعبئة غ 2
 500 ت ااانة راارا تعلام 3
 150 ياي وتبرمد لاح التكتم 4
 150 تنسيد  نا ومفرورات  5
 150 أو رسان حائ  بس   6

7 
ق رجال) ممممممالون حالقممممممة( مقعممممممد حممممممال

 100 واحد أو مقعدين

8 
ان حمممالق رجال) مممالون حالقمممة( مقعمممد 

 200 واكثر

 300 م تر   )راونا (حلا 9
 500   موزع خدمات انترن 10
 100 خطا   فتات  11
 200 زبون    زبون خاا خاا 12
 100 خاا  عرب  ترااو خاا  عرب  ترااو 13
 200 ق ف 1ومة مدرال نروال تق 14
 300 مر ز تعلال  15
 200 روضة أطفال 16
 200 نة أطفالح ا 17
 400  يدلاة 18
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 200 طخاعة وتمومر 19
 500 غره 10فندق أو بنسيون حتة  20
 1000 غره 10فندق يزمد عن  21
 100 وفالف  فول 22
 200 ا عرائا كات 23
 200 كافتيرما 24
 100 كش  عام 25
 100 سكاكرت واللباو الرلوماكش   26
 100 كش  لباو السسائر 27
 250 دات كوافير ري 28
 200 كوف  ن   29
 300 باو مبدات حشرمة 30
 500 تسارة مبيدات حشرمة 31
 200 مثلسات  32
 150 مردنة  غيرة 33
 200 ب ارمكو   34
 100 البت يدوي مكو  م 35
 300 منسرة آلاة 36
 400 فرنس منسرة موبيلاات إ 37
 500 ن بناءموا 38
 150 موان تنظاي 39
 200 ملاح و اانةنسار موبيلاا ت 40
 200 نظارات  مر  باو 41
 100 لةبقا 42
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 200 مين  مار    43
 300 روبر مار    44
 700 )مول(هايبر مار    45
 500  ملعا خلار 46
 700  الة رماضاة  بيرة متعدنة ا غراا  47
 400 ة  غيرة الة رماضا 48
 200 ثرمات ن 49
 150 نسار عرب  تملاح و اانة 50
 200 ع غازموز  51
 300 رت  زراع  52
 100 ات باو ألعاب ومعد  53
 100 العاب  لبيوتر وأتاري  54
 500 اةولدات  هربائتوزمو  هرباء بوارطة م 55
 100 ولبائو متس 56

 (20اللانة )
 .1972لسنة  413رقم  مر ه أحكام اكللك  ما لم ينح علاه ف  ه ا النظام ي

 ( 21مانة )
 العقوبات

يعاقمما  مم   1936( لعممام 74طين  رقممم )ارا مممو قممانون العقوبممات الفلسمم بلمما   يتعمم 
 و  تزمممد عممن( رمماك  50ن )بغرامممة مالاممة   تقمم  عمم مممن ي ممالف أحكممام همم ا النظممام 

رار الل الفمممة ، وفممم  حممال ارممتلو الرممخت للممدة أرمممبوعين بممدً  منهمما، أاك ( رمم 500)
تسمتلر فامه الل الفمة  الل الف بغرامة مالاة قدرها عشرة راك  عن    أربوععاقا ي

 . رئات البلدية أو بعد إنانته من غه ب ل   تابةً بعد إبال
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 (22اللانة )
 اإللغاء

 .امام ه ا النظتعارا مو أحك  ما ييلغة  

 ( 23) مانة
 السريان

ممماا علممم  بهممم ا النظمممام ي   ر فممم  شممم ومن ،رمخ التممممدي  علامممه ممممن قبممم  الممموزارةعتخمممارًا ممممن تم
 السرمدة الررلاة.

 م 12/09/2018:  در بتارمخ
 الدحـنـون  أ.عــز الـديـن
 ة بيت الهيارئيس بلدي 

 /أصادق حسب األصول
 المحليوزارة الحكم 

 م06/11/2018
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 بلدية بيت الهيا   ظام صادر عنن
 م 2019المعدل لعام  اللوحات والالفتاترسوم بشأن 

ن قمانون مم  (15)لل ولة لنا بلوجا الفقرة )ب( ممن اللمانة رقمم ارتناناً للمالحاات ا
وقممممممرار اللسلمممممت البلمممممدي بسلسمممممته رقممممممم  ،1997( لسمممممنة 1امممممة رقمممممم )الهيئمممممات اللرل

لمممت البلمممدي لبلديمممة د أ مممدر اللسفقممم  23/01/2019 :بتمممارمخ( اللنعقمممدة 4/2019)
 -بي   هاا النظام اآلت :

 (1)ة ن اللا
 اسم النظام 

ات والالفتمات حم : نظمام بلديمة بيم   هاما بشمأن ررموم اللو يطل  علة هم ا النظمام ارمم
 .م2019اللعدل لعام 

 (2)لانة ال
 اصطالحاتو  يفتعار 

لمة غيمر ل القرمنمة عا ما لم تمد اللعان  الل ممة له بخارات التالاةيكون لأللفا  وال
  -ذل :
 رل .م اللوزارة الرك :الوزارة
 .اللرل  أو أي ر ح م ول بمالحااتهوزمر الركم  زير:الو 

 .بلدية بي   هاا البلدية:
 .هاامسلت بلدية بي    س البلدي:لالمج

 لدية بي   هاا.رئات ب :الرئيس
علم  بتطبيم  ي وله الرئات  الحااته فالا يتيشل     موظف  :الموظ  المختص

 . تلدةدية اللعالبل ا نوائر وأقسامأحكام ه ا النظام حس
أيمممة تسمممارة أو  مممناعة أو مهنمممة أو حرفمممة أو أي علممم  آخمممر يمممتم ملاررمممته  :الحرفـــة
 .منهامنطقة نفوذ البلدية وبترخاح ضلن 



 م 2020( فبراير) طشبا             ـطـينـية(      ـلسـلف)الــوقــائــع ا        والتسعون            سعالتا العـدد     

 

 

- 142 - 

للاررة م مح أو يفيد بو مبنة أو مر  ومقمد به    منشأة أ مـــــــل:ـــل العمحـــ
 . ناعةأو مهنة أو أي حرفة 

رة الفعلامة علمة العلم  رمواء  مان لمه السماط  ممن ومقممد بمه  م  :صاحب محل العمـل
 العل . هو اللال  للر  العل  أو أي ر ح آخر م ول بلنارة مر 

 طقمةأو ميدان أو رماحة تقمو ضملن منأو فرع  طرم  رئاس  أي رارع أو  الطريق:
 .أو تر  إنارتهانفوذ البلدية 
همده لعلم  واللرم  ا م  رم ء يفيمد إعمالم السلهمور ب افطة:لوحة أو اليالالفتة أو ال

، و رمواء منه رواء  ان من )الفلاكت الل ع(، الخانر، إعالنات الطرق، يمون  بمول
ابه ذل  رمواء  انم  قائلمة من وما رلم  أو تلو  ذل   تابة أو ررم أو نقش أو كان

أي  مورة أخمر  ليهما أو فم  نشمأة أو متمملة بهما أو منقورمة عأو جمزءًا ممن م ب اتها
لطرمم  أو السزممرة الورمطاة أو اللامانين ة جانما ان  علم من  ور العرا رواء  ا

عممممالن أو لفمممم  ا نتخمممماه وتشممممل  العامممممة أو علممممة اللخممممان  واللنشممممآت وقمممممد بهمممما اإل
 أو اللتررك. اإلعالن الثاب  قطعة و هرباء بمورة مستلرة أو من اء بالكاإلعالن الل

نممات اإلعالالبلديممة لممماحا مرمم  العلمم  أو لوحممة  المم ي توجهممه ال طمماب  :اإلشــعار 
 . وم اللوحة أو الالفتة اإلعالناةن ترخاح ونفو رربشأ

 (3)اللانة 
 ة واإلعالنية اع اللوحات الدعائيأنو 

   -:لألقسام التالاة واإلعالناة ةالدعائاتنقسم اللوحات 
رممم  أو بمم   مماحا الل: هممم  التمم  يممتم وضممعها ممممن قالتسارمممة اللوحممة األول: النــوع

ار ال ي يلارال فاه حرفته أو مهنته أو علة نفت العقناعة  الررفة أو اللهنة أو الم
 .ءًا منهمتماًل بسسم العقار أو جز  ناعته رواء  ان ذل  

ــاني ــوع الثـ لتمممرومج : هممم  اللوحمممات الل مممممة لارمةعالنامممة اإلرمممهإلحمممات االلو  :النـ
  اللوحممات اإللكتروناممة ، بلمما فمم  ذلمم لنتسممات أو ال ممدمات اللقدمممة للسلهممورلممخعا ال
ارع أو السمممزر أو ا ر مممفة أو فممموق أو جانممما البنايمممات يبهممما فممم  الشمممو م تر التممم  يمممت
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م التممم  يمممتاذيمممة للشممموارع أو علمممة السسمممور ال ا مممة أو فممم  ا راضممم  ال ا مممة اللر
 لفة أو مردنة.ق الشوارع لفترات زمناة م تإنشاؤها فو 
ا ممن أو غير التسارمة التم  يمتم وضمعهء التسارمة اللوحات اللؤقتة روا :النوع الثالث

 -غير الربراة ومندرج ترتها ما يل :الربراة أو  قب  اللؤرسات 
ربراممة  تمم  يممتم تر يبهمما مممن قبمم  مؤرسممةاللوحممات القلارمماة أو البالرممتاكاة ال .1

 ردونة بغرا تساري ربر .للدة زمناة م
التسارممة  العاممة غيمر أو البالرتاكاة التم  تمروج للنشماطات وحات القلاراة الل .2

 .ت غير ربراةمن قب  مؤرساتعل  ت  وغير الربراة وال
اللوحممات القلارمماة أو البالرممتاكاة التمم  لهمما  ممخغة راارمماة والتمم  تعلمم  مممن  .3

ظلممات غيممر ربراممة أو منأحممزاب  ارمماة أوقبمم  مؤرسممات خيرمممة أو فئممات را
 .وغير تسارمة

ء نماء ترم  اإلنشما  مواقمو البائاة اللتعلقة با علال الهندراة فم اللوحات الدع .4
 .قطعة البناءحدون الت  تقو ضلن 

 (4)اللانة 
ئية  الشروط التنظيمية واإلنشائية والكهربائية بشأن اللوحات والالفتات الدعا

 واإلعالنية 
 التنظالاة و  الشر  -:والً أ
بلديممة لتر يمما اللوحممات علممة رخمممة مممن اللممة  مماحا اللوحممة الرمممول يسمما ع .1

 وا لممموان واللممموان وحمممات واللوافقمممة علمممة تممممامام الل هممما الل تلفمممةاإلعالنامممة بأنواع
 .اللستعللة فيها

قبم  عند تر يا اللوحة يسا علة  احبها إبالغ اللوظف الل تح ف  البلديمة  .2
ن كمد مم عنمد عللامة التر يما للتأتواجمد فم  اللكمان ال يوم علة ا ق   م  يسمتطاو

 .الشرو  اللطلوبة فيها ارتئافاء
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لممف النمماتج عممن والت نة الدورمممة ود ممالح ا عطممالعممالن بالممماايلتممزم  مماحا اإل .3
وان  اللرورمممة والعواممم  الطباباممة ورفممو الل لفممات الناتسممة عممن ذلمم  والتأكممد الرمم 

 .ربائاةتر يخات الكهمن رالمة ال
لممموان عالنامممة ممممن الإلدخ  فممم   مممناعة اللوحمممات اون اللممموان التممم  تممم تكممم  يسممما أ  .4

 .ررمعة ا حتراق
أمماكن ال طمر  دة عمنت اإلعالناة بريث تكون بعيلنارا للوحااختاار اللوقو ال .5

قابلممة لالرممتعال أو منمماط  الت ممزمن، وأ  تشممك  نقمما  جمم ب بهمما مممن اللمموان الكقر 
 .نئقيلة نرجة انتخاه السا تؤثر ع، وأ لألطفال

  ، ودذا  انمممم  اج  مممموت  أو ضمممموئحممممات اإلعالناممممة ممممممدر إزعمممم أ  تكممممون اللو  .6
 للستشفاات ومراكز ا من.اللساجد وا تمدر  وتًأ يسا بعدها عن

دبرازهمممما بشممممك  فنمممم  ي مممملن تنارممممقها مممممو غيرهمممما مممممن تر يمممما اللوحممممات و  راعمممماةم .7
 لر ارمة لللبنة أو الشارع.اللوحات ا خر  وأ  تؤثر علة الواجهة ا

اللوحة ن مكان وظف الل تح بشأاإلعالناة بتعلالات اللزام  احا اللوحة إلت  .8
 .او اانتها واللرافظة عليه

وغيرهممما ممممن   رمممسار أو المممم ورأو ا تابمممة أو المممنقش علمممة السمممدرانيرظمممر الك .9
 .مظاهر البيئة الطباباة

علمة مما يلمت بالشمعور  يرظر ف   م  ا حموال أن تشمتل  الالفتمة أو اإلعمالن .10
لعمام،  لما   ممة أو النظمام ايتنمافة ممو اآلناب العا الدين  أو علة ماأو القوم  

 تمممرومجا   يسممموز أن تشمممتل  علمممة ال لممم  ،ر العممماميسممموز أن تكمممون منفمممرة لللنظممم 
ن، وللبلديمة فم  هم ه الرالمة إزالمة الالفتمة أو اإلعمالن فمورًا وعلمة للسسائر والتدخي

 طاره.نفقة  احبها نون إخ
أي موقممممو رمممواء  ممممان فمممم  فتممممة أو يافطمممة فمممم    يرظمممر وضممممو أو تر يممما أيممممة .11

ي السهمة افطمة حسما رأو ال ا ة، إذا  ان  تل  الالفتة أو الامالك العامة أا 
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لممرور ورممير اللشمماة أو أنهمما ترسمما   إعاقممة لرر ممة الة تشممكالل تمممة فمم  البلديمم 
 الرؤما عن أي من الشواخح التر يرمة واإلررانية.

لسمممماجد وا رمممموار خممممان  ا ثرمممممة والاللوضممممو اللوحممممات والالفتممممات علممممة  يرظمممر .12
لمممة ر وضمممعها علمممة النمممما الت  ارممممة اللقاممممة ع،  لممما ومرظممم لهممما ممممةالل م

 .لراطة بهار فة وا روار الوا  اة لللنفعة العامة وقواعدهأرا م مم
يسممما أن يكمممون اإلعمممالن وحواملمممه فممم  موقمممو   يعمممرا اللنتفعمممين بممماللبنة أو  .13

أو ورائ   اف  العامةخات ال ا ة باللر ر يم  ي ضرر و  يتعارا مو التغيره
 .عليهانقاذ أو يؤثر اإل
 الشرو  اإلنشائاة  ثانيًا:

  لوحمات ان تعليم  أو ترليم اللمر  رمطح أو السمدران أو الم روات أن تكون ا يسا  .1
اة اإلعالنات عليها قانرة علة ترل  وزن اللوحة أو مقاومة الرماح والقو  الساذب

 .رضاةا الت  قد تنشأ من الز زل 
ائاة الكاملممة بنظممام ربمم  العنا ممر اإلنشمم  اللوحممات علممة السممدران أويسمما تثبيمم   .2

لعنمممممر أو ا رمي قممممو  الرمممماح إلممممة الرمممائ   وزنهمممما وتمممم منارممما يسمممملح برلممم 
لشمممدات وا رمممااخ الفو ذيمممة لرامممم  وذلممم  مثممم  ال وازمممم  والسالرممم  وااإلنشمممائ  ا

 .وغيرها
العنا مر  أووحة علة السدران اللا نوات الت  تستعل  ف  رب  يسا أن تكون  .3

 .قاومة للمدأاإلنشائاة م
لممانة عازلممة للرطوبممة مممن ال شمما ب سمما معالسممة اإلعالنممات ودطاراتهمما اللمممنعةي .4

 .اسا معالستها بلانة مقاومة للمدأعانن فا اللمنعة من اللرة أموالررا
ة يسممما مراعممماة أن تكمممون جلامممو بالنسمممخة للوحمممات اللنفمممملة واللثبتمممة علمممة أعلمممد  .5

د ال ررمممماناة ت دم فممم  القواعمممم ال ررمممماناة واللممماء اللسمممم  ل ومكونممممات ال لطمممةعلممماأ 
 .لعلول بهاالاااراة اللللوا فات  وا علدة طخقاً 
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طح أو جدران اللخان  وف  م ططمات و الروام  علة أرحات أيسا تثبي  اللو  .6
  ول   ذل   افة اهندراة موقعة من مهندال إنشائ  معتلد علة أن يراعة ف

 .واعد الهندراةالقالفنياة و 
، علمممة أن يمممتم نمممم   ممم  طخقمممة وحمممات علمممة طخقمممات م قواعمممد أعلمممدة اللسممما رن ي .7

لرنم ف  حمال  مون انة اارت دام موان الرفر ف  إع لفناة وملكنحسا ا  ول ا
 .اللوان نظافة وخالاة من الشوائا  ه ه

ان علاه قب  الااام بأعلال  يسا إعانة الوضو بالنسخة لسطح ا رضاة إلة ما  .8
 .وخالفهإعانة السفلتة لألر فة أو  يا البال  ، ومشل  ذل  تر فرالر

وحممات قبممم  حمممول  ممماحبها علمممة د أعلمممدة اللعممدم الاامممام بأعلممال الرفمممر لقواعمم  .9
لديمممة للتأكمممد ممممن عمممدم وجمممون عوائممم  )كمممابالت أو ة فممم  البة المممدوائر اللعناممم موافقممم 

نممماء أث و ضمممرورة تمممأمين ورمممائ  السمممالمة، مممم فممم  موقمممو الرفمممر (موارمممير وخالفمممه
 العل .

  الشرو  الكهربائاة :ثالثاً 
 هها مممممن ممممممدربالت اللغ يممممة للوحممممات اإلعالناممممة وممممما رممممابيسمممما تلديممممد الكمممما .1

موارمير مرنمة مثبتمة ضملن  نمات بطرمقمة م فامةإلعالالكهرباء حتة موقو لوحمة ا
 .تثبيتًا جيداً 

اه الكممابالت ونقطمة الممتالمت يسما تمأمين ورمميلة تالممت قابلمة للرر ممة بمين أطمر  .2
 .سة ا هتزازات ن إتاله الكاب  نتانو موحة اإلعالنات تل  لف

العمممال  واللممممن فا   ء ذات ال ممممغيلنمممو تثبيممم  اللوحممممات علمممة أعلممممدة الكهربممما .3
 .لهاتفوأعلدة ا

ه  فم  نهايمة الكابم  عنمد اتمماله باللوحمة يسملح لمه بالرر مة يسا ترك طمول  ما .4
 .تاسة تعرضه للرماحن

 .ارة )خ  أرض (اللعالنات لرلاية حام  لوحة اإلتأرما  .5
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تفمماع ااارمم  وذلمم  حسمما موقعهمما فيلممزم ت اللرتفعممة بار النسممخة للوحممات اإلعالنمماب .6
 .  واع للطيران و  ل  تثبي  مانعةللخة تر ير وضو 

الالفتمممات ال ارجامممة الدائلمممة م ممماءة ممممن ال مممارج بطرمقمممة غيمممر يسممموز أن تكمممون  .7
باح النيمممون ممممابلممماباح  هربائامممة متوهسممة أو مخارممرة أو مخارممرة ممممن ناخلهمما 

 .للون ا باا أو قرمخة من ا با اء أن تكون اإلضاءة ررمطة
ك  وأ  تكمممون متوهسمممة وأ  يشممم  ة غيمممر مرئامممةيسممما أن تكمممون مممممانر اإلضممماء .8

 لة السالمة العامة.در ال وء خطرًا عمم
رممرة أو إضمماءة لوحممات الواجهممات الزجاجاممة لللرممالت التسارمممة بطرمقممة غيممر مخا .9

لممة أ  سمملح باإلضمماءة الللونممة ع، وملمم  ورة أعممالهال لممداخ  حسمما الشممرو مممن ا
اللممممرور مممممو إرممممارات  لممممون أو موقممممو أو رممممك  أو حسممممم همممم ه ا ضممممواءيتممممداخ  

 .كًا للسالمة اللرورمةالطًا ودرباا اختا يسبال وئاة الررلاة بل
 (5)اللانة 

 توزيع اإلشعارات
وهم إلمة وضمو عرمعارات   مراب مرم  العلم  تمدتمدر البلدية بلوجما هم ا النظمام إ

 .الفناة ال ا ة ف  ه ا النظامرو  هم حسا الشعلة واجهة مرال علليافطات 
 (6)اللانة 

 فطة حتويات اليام
ف  مكان واضح علة واجهمة    عل  أن يقوم بوضو يافطةحا مريسا علة     ا

 الت  يلاررها. مر  علله ي  ر فيها ارله وعنوانه ورقم هاتفه وم لون اللهنة
 (7)اللانة 

 غة اليافطةل
لغممة العرباممة وبوضمموح تممام و  يلنممو ذلمم  مممن فطممة مكتوبممة بالتكممون  مم  يايسمما أن  

عارات أو كتوبمممة باللغمممة العربامممة أو أي رممم ت اللجنبامممة للباانممماة بمممأي لغمممة أكتابمممة ترجلممم 
 .اة ال ا ة الوارنة ف  ه ا النظامررومات أو رموز   ت   بالشرو  الفن
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 (8)نة اللا
 يافطة وضو  ال

تكون ه ه الاافطمة واضمرة يسمه   النظام يسا أن من ه اللغايات اللستهدفة  يفاءً إ 
ها بوضوح، وأن تكون مطابقمة رؤمت نة للسلاواًل حتة يتسقرائتها  خاحًا وم اءة لي

 .  ه ا النظامشرو  الفناة الوارنة فحسا ال

 (9)اللانة 
ي هيئممة أو بنمم  وضممو أمؤرسممة أو  بلوجمما همم ه النظممام   يرمم   ي رمم ح أو .أ

، بمم ل  مممن البلديممة حسمما ا  ممول رخمممةلرمممول علممة ا لوحممة أو يافطممة نون 
ًا ف  بداية رهر يناير من م نقد النظاأحكام ه ا  بعد نفو الرروم اللردنة بلوجا 

 .ك  عام
و  ممماحا التمممرخاح الررممموم اللقمممررة علمممة الاافطمممة أو لوحمممة حمممال عمممدم نفممم  فممم  .ب 

ذ ه فممم  البلديمممة وات ممما ه الررممموم علمممة حسمممابة إضمممافة هممم اإلعالنمممات يرممم  للبلديممم 
 .ناة الالزمة لترميلها حسا ا  ولنو اإلجراءات القا

 (10)اللانة 
 للوحة ادية بإزالة صالحية البل

ر لمماحا أي يافطمة أو لوحمة ل مدار أمم بلوجا أحكمام هم ا النظمام للبلديمة الرم  ب 
لكممن أن يممؤني إلممة ونهمما يإعالنممات نمممب  بطرمقممة م الفممة لهمم ا النظممام أو  ممان وج

رماعة وفم  حمال  24ازالتهما خمالل ممدة ، بطمرق وخالفمهلرؤمة وموقو حوان  ا احس
 وارطة البلدية علة حساب واضعها.وحة بلاافطة أو العدم إلتزامه ب ل  تزال ه ه ال

 (11)اللانة 
 استثناءات 

ح   تسممري أحكممام هممم ا النظممام علممة أي لوحمممة تممم نمممبها ممممن قبمم  رمملطة التمممرخا 
 ة.و إررانية أو رااحاواللرور أو أي جهات حكوماة أ
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 (12) لانةال
 مدة سريان الرخصة

ة رنة واحدة تنتهم  للفعول للدااري يكون الترخاح المانر بلوجا ه ا النظام ر -أ
وجممما علمممة  ممم   ممماحا تمممرخاح تقمممديم طلممما رمممنة، ومتممممن  ممم   31/12بتمممارمخ 

 السنة التالاة. يناير من  لتسدبد الرخمة خالل مدة أقماها نهاية رهر
للوحممات بمممورة تلقائاممة إ  إذا ارممتسدت ظممروه  خاحلاممة تسديممد التممراللهيئممة اللر -ب

ييممر ارممتعلال ا را اللسمماورة، ارع، أو تغرمم رممعة تسممتدع  إزالممة اللوحممات مثمم : تو 
  إعاقمممة علمممة التورمممو العلرانممم ، أو أ مممخح وجونهممما ي ممم   مممخر  تشمممكأو أنهممما أ

ًا للنممو تسديممد لبلديممة رممبخظممروه أخممر  تراهمما ا، أو  يممة بلتطلخممات السممالمة العامممة
 .خاحلتر ا

 (13)اللانة 
 الرسوم
وحمممة أو  فتمممة يافطمممة أو ل م عمممن أيالنظممماتسمممتوف  البلديمممة رمممنومًا بلوجممما أحكمممام هممم ا 

 -أو تر  إنارتها الرروم التالاة: يةا ضلن نفوذ البلدإعالنات يتم وضعه

 اللوقو
الررم 
 (2)راق /م 

 140 .ةاللناط  أو اللراور التسارم ف  الشوارع الواقعةحرم 
و الممممممناعاة فممممم  خمممممان  التسارممممممة أو السمممممكناة أو الررفامممممة أواجهمممممات الل
 .سارمةاللناط  الت

180 

لنمماط  ي جممزء منهمما فمم  الان  السممكناة أو فوقهمما أو ضمملن أواجهممات اللخمم 
 السكناة.

120 

 100 .اعاةأو الررفاة ف  اللناط  المن اللخان  المناعاة
 150 .السااحاة اللناط 

 90 .لساعدة الزراعاة الراعاة و اط  الز اللن
 180 .واني الرماضاة واللتنزهات العامةاللالعا والن
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رمممهر واحمممد  اور التسارممممة لغايمممةلنممماط  واللرممم مؤقتمممة فممم  القلارممماة لوحمممة 
 .فق 

40 

 50 .لناط  ا خر  لغاية رهر واحد فق لوحة قلاراة مؤقتة ف  ال
 20 .ئةل ا ة )واجهة اللر ( غير م يا اللوحة اإلعالناة

 50 .ناة ال ا ة )واجهة اللر ( م يئةعالاللوحة اإل
كمم  لررممم اللقممرر بهمم ا النظممام لمممن ا% 50عليهمما  ثر ي اهأو أكلوحة إعالناة ذات وجهين 

 .وجه

 (14)اللانة 
 نالشروط الفنية الخاصة بلوحات والفتات الدعاية واإلعال

بالشممممرو  الفناممممة  فطممممة أو لوحممممة إعالناممممة التقيممممد علممممة  مممم  رمممم ح يرغمممما بوضممممو يا
 لين:_  ورة بلوجا أحكام ه ا النظام ،وتنقسم ه ه الشرو  إلة قسالل

 الناة بشك  عامللوحات اإلع: ام ا ولالقس
الر 
 قم 

أو  /النوع )و
 ررو  خا ة( 

 ا رتفاع عن الر اي  رتداناتا
ا بعان أو 
 اللساحات

فات لللوقو والشرو   اللوا 
 ا خر  

1.  
اللوحمممممممممممممممممممممممممممممممات 
اإلعالناة أعلة 

 لخان لا

 تكممممممون الرواممممممم 
ومشمممممممممممممممممممممممتلالتها 

دة عمممممن حمممممد مرتمممم 
البناء بلا   يقم  

 م.1عن 

 

رتفمماع أعلممة زمممد ا  ي
م 3مممن اللوحممة جممزء 

عمممن رمممطح اللمممدماك 
، وطمممممممممممممول يمممممممممممممرا خ

ز اللوحممممممممة   يتسمممممممماو 
 .م5

. أن يقممممممممو اللبنممممممممة علممممممممة رممممممممارع 1
 رئاس  تساري.

ضممو لوحممة واحممدة فقمم  . يسمملح بو 2
بنمممة علمممة  ممم  رمممارع يطممم  أعلمممة الل
 عتخمممار بنممماء، ومؤخممم  بعمممين العلامممه ا

 حسم اللبنة وعرا الشارع.
أعلممممة .   يسمممملح بوضممممو لوحممممات 3

 .التارم اة اللخان  ا ثرمة
 يممممممممممما . أن يكمممممممممممون تمممممممممممملام وتر 4

لأل ممممممول وتثبيمممممم  اإلعممممممالن طخقمممممما 
السمممممممممالمة ، و  الفنامممممممممة ومتطلخمممممممممات 
 .يترتا علاه أي ضرر
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2.  

اللوحممممممممممممممممممممممممممممممممممممات 
اللنفممممممممممممممممممممممممممممممممملة 

تمممممممممة علمممممممممة واللثب 
أعلمممممممممممممدة أممممممممممممممام 
اللراكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممز 

لتسارممممممممممممممممممممممممممممممممممة، ا
 والممممممممممممممممممممممممممناعاة
وغيرهممممممممممممممممممممممممما، أو 
ناخممممممممممم  حمممممممممممدون 
 أراض  اللشروع

د عمممممممن حمممممممد ترتممممممم 
 ممممما  الر مممماي 
 .م1.5يق  عن 

لممممممممممممممون ارتفمممممممممممممماع الع -
الراممممممم    يقمممممم  عممممممن 

 م.2.20
 ةيكون الرد ا قم -

 رتفاع أعلة جمزء فم  
 م.5.2اللوحة 

تنارمما حسممم اللوحممة 
اللبنمممممة والفمممممراغ ممممممو 

زمممد و  ياللرمما  بهمما 
م 2عرضممممممممممها عممممممممممن 

 م.3عها عن اوارتف

بعلم  لوحممة إعالنامة علممة  . يسملح1
حامممممممم   ي ممممممممن مراكمممممممز ا رمممممممواق 

 البنمممممممممممممموك والشممممممممممممممر اترمممممممممممممممة و التسا
يمرة لكبيرة واللؤرسات الكبواللطاعم ا

  تشمممممغ  ومممممما فممممم  حكلهممممما إذا  انممممم 
 كام  العقار.

.    يسمممملح بعلمممم  لوحممممات  همممم ه 2
ت السممممكناة التسارمممممة بمممممفة للعلممممارا

 مة.عا
 ة. يسمممممممملح بعلمممممممم  لوحممممممممة جامعمممممممم 3

وللعلمممائر اإلنارممممة لللراكمممز التسارممممة 
تشممممممممل  أرمممممممملاء رمممممممماغل  اللبنممممممممة، 

اار موقمو منارما م اختررمطة أن يت
ن لوضمو اللوحمة يراعمة ضلن ا رتدا

مواقمف اه بعده عمن حر مة اللشماة و ف
 الساارات.

. أ  ت ممع اللوحممات مخارممرة علممة 4
 الطرم .

 . أ  تعي  حر ة اللشاة.5

3.  

اللوحمممممممممممممممممممممممممممممممات 
اللنفممممممممممممممممممممممممممملة 

لممممممة عواللثبتممممممة 
السمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممزر 

 الورطاة.

ترتممممممممممممد عممممممممممممن  -
اإلرممارة ال مموئاة 
ممممما   يقمممم  عممممن 

 م. 20
ورمم  تقمو فمم   -
لممة أن لسزمممرة عا
 يقممممممم  عمممممممرا  
لسزمممممممممممممرة عممممممممممممن ا

 م.1.5

ارتفمممممممممممممماع العلممممممممممممممون  -
  يقمممممم  عممممممن الراممممممم  

 م.2.20
د ا قمة ريكون ال -

علة جمزء فم   رتفاع أ 
 م.5.20اللوحة 

 

عمممممممممرا اللوحمممممممممة   
م 1يزمممممممممممممممممممد عممممممممممممممممممن 

ا   يزممممممممممد تفاعهممممممممم وار 
ف عممممممممممممممممممممن ضممممممممممممممممممممع

 العرا.

رة علممة أ  ت ممع اللوحممات مخارمم  .1
 الطرم .
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دان اللوحمممة ارتممم  -
عمممممممممممممن اللوحمممممممممممممة 

سممممممممممممممممممممممممممممممممممممماورة الل
)اللسمممممممممممممممممممممممممممممممممممافة 
الفا مممممممممملة بممممممممممين 
اللوحة وا خر ( 
  يقممممممممممممم  عمممممممممممممن 

 م.20

4.  

 اللوحمممممممممممممممممممممممممممممممات
اإلعالناممة علممة 
ممممممداخ  اللمممممدن 
أو الشمممممممممممممممممممموارع 
العرم مممة علمممة 

 أن:
  يقمممممممممممممممممممممممممم   -

عمممرا الشمممارع 
 م20عن 

  يقمممممممممممممممممممممممممم   -
عمممممممممممممممممممممممممممممممممممممرا 
الر مممماي عممممن 

 م2.5
تكمممممممممممممممممممممممممممممممون  -

عمممة مسممماورة لقط
 .أرا فارغة

ترتمممممممد مسمممممممافة  -
م عمممممممممممممممن  2.25

 حافة الر اي.
اللوحمممة تمممدان ار  -

ة عمممممممممممممن اللوحممممممممممممم 
اللسممممممممممممممممممممممممممممممممممممماورة 
)اللسمممممممممممممممممممممممممممممممممممافة 
الفا مممممممممملة بممممممممممين 
اللوحة وا خر ( 

ن   يقممممممممممممم  عممممممممممممم 
 م.20

  يقمممممم  ارتفمممممماع أننممممممة 
نقطممة فممم  اللوحمممة عمممن 

 م عممممممممممممممممن مسممممممممممممممممتو  3
الر مممممممممممماي و  يزمممممممممممممد 

 .م5.2عن أعلة جزء 

 يتنارا حسم اللوحمة
 والفممممراغ اللرمممما  بهمممما
و  يزمممممممممممد عرضممممممممممها 

م و  يزمممممممممد  4عممممممممن 
 م.3.0ارتفاعها عن 

نامة فم  ن اللوحات اإلعالن تكو . أ1
 مواقو اللنرناات. غير
أ  يممممممممممممممؤثر موقممممممممممممممو اللوحممممممممممممممات . 2
عالنامممممممة علمممممممة رمممممممالمة الطرمممممممم  اإل

 ومست دماه.
مخارممرة علممة . أ  ت ممع اللوحممات 3

 الطرم .
تتعمممممممممارا مواقمممممممممو لوحمممممممممات . أ  4

ت التم  واإلعالن مو ال دما الدعاية
رمممب  تلديمممدها ضممملن حمممرم الطرمممم  

 .بلاةأو مو التورعة اللستق

5.  

اللوحمممممممممممممممممممممممممممممممات 
النامممممة فممممم  اإلع
راضمممممممممممممممممممممممممممم  ا 

الفارغمممممممة علمممممممة 

ترتد عن حمرم  -
لطرممممممم  بلمممممما   ا

 م.3يق  عن 
ارتمممدان اللوحمممة  -

ننممممممة   يقمممممم  ارتفمممممماع أ
نقطممة فممم  اللوحمممة عمممن 

م عمممممممن مسمممممممتو   4.5
م  4.62الر مممممممممممماي و

ة ا حسم اللوحم يتنار
والفممممراغ اللرمممما  بهمممما 
و  تزمممممممممد مسمممممممماحتها 

و  يزممممد  2م25ن عممم 

نامة فم  . أن تكون اللوحات اإلعال1
 .غير مواقو اللنرناات

 . أ  يممممممممممممممؤثر موقممممممممممممممو اللوحممممممممممممممات2
ة الطرمممممممم  اإلعالنامممممممة علمممممممة رمممممممالم
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عمممممممممممممن اللوحمممممممممممممة  خ  اللدنمدا
ورة اللسممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

)اللسمممممممممممممممممممممممممممممممممممافة 
الفا مممممممممملة بممممممممممين 

للوحة وا خر ( ا
  يقممممممممممممم  عمممممممممممممن 

 م.40

 م.3.5ارتفاعها عن    الشارع.مستو  عن
 
 

 ومست دماه.
. أ  ت ممع اللوحممات مخارممرة علممة 3

 م .الطر 
اقمممممممممو لوحمممممممممات . أ  تتعمممممممممارا مو 4
 دمات التم  لدعاية واإلعالن مو الا

لن حمممرم الطرمممم  رمممب  تلديمممدها ضممم 
 .أو مو التورعة اللستقبلاة

وافقمممة  ممماحا . الرممممول علمممة م5
 حة.ا را لوضو اللو 

6.  

اللوحمممممممممممممممممممممممممممممممات 
ما  اإلنشائاة أو

يسممملة باللوحمممة 
تعرمفامممممممممممممممممممممممممممممة ال

 لللشروع.

تقو ضلن حدون 
 .أرا اللشروع

عممممن اعهمممما   يقمممم  ارتف
و  م مممممممممن مسممممممممت 2.2

 الر اي

حسمممممممممممممما نقابممممممممممممممة  -
فهممممممممممم  اللهندرمممممممممممين 

 رم.x 60رم 100

الشمممرو  ال ا مممة  بنقابممممة  .تطبممم 1
 اللهندرين.

7.  

لوحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممات 
اللعلوممممممممممممممممممممممات 

ررمممممممممممممممممانات واإل
التمممممممممم  لاسمممممممممم  

ه ذات أهممممممممممممممممدا
 تسارمة.

تقمممممممممممممممممو علمممممممممممممممممة 
  رتمداناالر اي ب

  يقممممممممممممم  عمممممممممممممن 
م عممن حافممة 1.5

 .الر اي

م عممممممممممممممن 2.2ترتفمممممممممممممو 
 منسوب الر اي

احتها مممممد مسمممم   تز  -
 2م0.2عن 

 

وضمممممعها علمممممة أعلمممممدة يسممممملح ب  .1
 .رةاإلنا
مممممممممممة  ل د .  إذا  انمممممممممم  إررممممممممممانية2

 .عامة يسا أن تشل  ارم ال دمة
ية للسممممممممسد، .  إذا  انمممممممم  إررممممممممان3

تشممفة....إلخ ، كناسممة، مؤرسممة، مس
للوحممممة علممممة ارممممم ايسمممما أن ترمممموي 

 قو وا تساه.اللو 

8.  
الللمممممممممممممممممممممممقات 

 .غير الربراة

ها يمممممممممممتم إلمممممممممممماق
ت للوحممممممماعلمممممممة ا

الل مممممممممممممممممممممممممة 
 .فق ل ل  

   

9.  
وحمممممممممممممممممممممممممممممممممممممات ل

اللرمممممممممممممممممممممممممممالت 
 

 
 

  تزممممممممممممممد مسممممممممممممماحة 
 0.25اللوحممممممة عممممممن 

لح بوضممو لوحممة واحممدة فقمم  يسمم  .1
مرمممم  تسمممماري أو مكتمممما علممممة  لكمممم 
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 التسارمممممممممممممممممممممممممممممممممة
لكاتمممممما فمممممم  وال

كمز مداخ  اللرا
 .التسارمة

خ  اللر ممز لرئاسمماة فمم  مممداحممة او الل . 2م
 .التساري 

10.  

السسممممممممممممممممممممممممممممممممور 
اإلعالناممممممممممممممممممممممة، 

 :_بشر 
  أ  يقمممممممممممممممممممممممم  -

الشمممارع  عمممرا
 م20عن 

أ  يقمممممممممممممممممممممممم   -
را عممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

الر مممماي عممممن 
 .م2.5

رتمد عمن حافممة ت-
 الر ممماي بلممما  

 م.1.5يق  عن 

  يقمممممم  تقممممممو بارتفمممممماع 
م مممممممممممممممن 5.20عممممممممممممممن 

 .ارعمستو  الش

  يزممممممممممممممممد ارتفممممممممممممممماع 
 م.2 عن اللوحة

ة ا ر مفة علم  ا.    يسوز إقامته1
 م.2.5يق  عرضها عن الت  

.  ورمممم  السسممممر يسمممما أن يكممممون 2
 ر ة الرماح.أج  حفارغا من 

عمممد يسممما أن تتنارممما أبعمممان القوا . 3
سممممم وارتفمممماع السسممممر وحر ممممة مممممو ح

 لرماح.ا
.  يشممممتر  وجممممون بولامممممة تممممأمين 4

الثالممممممث  لتغطاممممممة ا ضممممممرار للطممممممره
الت  حمل   علة أن تترل  السهة

وارمممممممتعلال  علمممممممة رخممممممممة إلنشممممممماء
راا الدعايممممة تكممممالاي السسممممر  غمممم 

بولاممممة التمممأمين التممم  توافممم  عليهممما 
 للرلاة.يئة االه
حممممة إررممممانية  ر  تر يمممما لو .  يشممممت5

اع السسممممر وارممممم الشممممر ة تبممممين ارتفمممم 
 نف ة.الل
.  إذا  ان الشمارع باتسماهين و لمه 6

بوضممو علمممون  جزمممرة ورممطاة يسممملح
، بريممث   تممؤثر ورممط  فمم  السزمممرة

 العامة. علة السالمة
را راا أ مممراب ا . عممدم اعتمم 7

 .أو العقارات اللراذية لللوقو
 .م1. أ  يزمد ارتفاعها عن 1 ارتفاعهمممما عممممن  يقمممم   ضمممممممممممممملن تقممممممممممممممو ت لاافطممممممممممممممممممممممممممماا  .11
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لارممممممممممممممممماة أو الق
 .تاكاةالبالر

سممممممممممممممممتو  م عممممممممممممممممن م7 ا مالك العامة
 .الشارع

ب فمممم  نفممممت ثقممممو  . أن يممممتم علمممم 2
 .مة الرماحالاافطة للقاو 

للرلامممممممة بتعليممممممم  ا. تقممممممموم الهيئمممممممة 3
وحمممات مقابممم  الررممموم لمممة هممم ه اللودزا

 .اللبينة أعاله
و للوحمات للشمر ة أعدن ا.   يزمد 4

لوحمات فم   4لواحدة عن اللؤرسة ا
اختامممار  حمممدون النفممموذ، وللبلديمممة حممم 

 يما هم ه اللوحمات  لما تمراه مواقمو تر 
 .منارخا

 
همما مممداخ  علممة لات اإلعالناممة لللرممالت التمم  م الثممان : رممرو  خا ممة باللوحمم القسمم 
 ع الشار 

لظلممة أممممام لممة اليسمملح لللرممالت التسارمممة بوضممو يافطممة فمموق بمماب اللرمم  أو ع .أ
ا عمرا رمم و  يتسماوز طولهم  100ة يتسماوز ارتفماع الاافطم  ، علمة أن  اللر 
 . اللر 

يبهما رديد نموع الاافطمة اللمران تر يسلح   راب اللرالت التسارمة واللكاتا بت .ب 
 العامة وجلال اللنظر.رفا  علة السالمة العلة أن يراعة ف  ذل  

هم ه  لمة أ  تزممد لة زجاج اللر ، ععل  عيسلح بكتابة ارم اللر  أو طباعة ال .ج
 من واجهة اللر . %30الكتابات عن 

 (15)اللانة 
 العقوبات

( لسممممنة 74العقوبممممات الفلسممممطين  رقممممم ) مممممو عممممدم اإلخممممالل بلمممما يق مممم  بممممه قممممانون  
رماك   500اممة   تزممد عمن ام هم ا النظمام بغر ي الف أحكم  م، يعاقا    من1936

رماك  عمن  30افاة قمدرها منهما باإلضمافة لغراممة إضم  بمد ً أو الرخت للمدة أرمبوعين 
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قبم  رئمات البلديمة أو د ارمعاره خطامًا بم ل  ممن   يوم تستلر فاه الل الفة وذل  بعم ك
  احبها. الل الفة علة نفقة، مو إزالة اللوحة أو الاافطة إنانتهبعد 

 (16)للانة ا
 طبيق النظامنطاق ت

ضملن منطقمة لوحات والالفتات اإلعالناة الت  توضمو فة اليطب  ه ا النظام علة  ا
حيث يوجد بها نظام خاص  انر عن  فوذ البلدية أو إنارتها عدا الشوارع اإلقلالاةن

 .للر زمة لألبناة وتنظام اللدنة االلسن
 (17)اللانة 
 لغاءإلا

 .أحكام ه ا النظام   ما يتعارا مويلغة  

 (18)اللانة 
 يانالسر 

ممماا علممم  بهممم ا النظمممام ي   ر فممم  شممم ومن ،قبممم  الممموزارةرمخ التممممدي  علامممه ممممن عتخمممارًا ممممن تم
 السرمدة الررلاة.

 م 24/1/2019 در بتارمخ: 
 ـز الـديـن الدحـنـون ـأ.ع

 رئيس بلدية بيت الهيا
 /األصولحسب أصادق 
 م المحليوزارة الحك

 م04/02/2019
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 ت الهيا  م صادر عن بلدية بينظا
 م 2019المعدل لعام   لبلديةبشأن جباية ضرائب ا

ممن قمانون ( 15)رقمم اللمانة وجا الفقرة )ب( ممن  ولة لنا بلارتناناً للمالحاات الل
لممممممت البممممممدي بسلسممممممته رقممممممم وقممممممرار اللس 1997( لسممممممنة 1رقممممممم ) الهيئممممممات اللرلاممممممة

يمة بيم  للسلت البلمدي لبلد فقد أ در ا 20/3/2019 بتارمخاللنعقدة  (12/2019)
 - هاا النظام اآلت :

 ( 1مانة )
 ظاماسم الن

 جخايممة ضممرائا البلديممةيمم   هامما بشممأن ظممام بلديممة بن :يطلمم  علممة همم ا النظممام ارممم
 م .2019اللعدل لعام 

 (2ة )مان 
 طالحاتتعاريف واص

نمة ما لمم تمدل القرم ة لها أنناهاللعان  الل مم لكللات واللمطلرات التالاةيكون ل
 _علة خاله ذل :

 وزارة الركم اللرل . الوزارة:
 .حااتهركم اللرل  أو أي ر ح م ول بمالوزمر ال الوزير:
 .بلدية بي   هاا :ديةالبل

 .مسلت بلدية بي   هاا المجلس البلدي:
 .ارئات بلدية بي   ها الرئيس:
اء  مان رمو م ه ا النظمام اة بلوجا أحكرتر  علاه مبلغ للبلديأي ر ح ا :المكل 

 .منتفعًا أو راغاًل  ي عقار أو بأي  فة أخر  مالكًا أو 
 . ظامه ا الن كامأح اللقررة بلوجا  الرروم :لرسوما
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 (3مانة )
 -:التالاةوالرروم  ا تسب  البلدية بلوجا أحكام ه ا النظام ال رائ

 .ريبة المنازلضأواًل: 
رممماك  عمممن  ممم  غرفمممة ( 6ازل بواقمممو )نظمممام ضمممرمخة منممم تسبممم  البلديمممة بلوجممما هممم ا ال

 مًا.رنو 
 .ضريبة األراضي ثانيًا:

 -ض   لا يل :ا ه ا النظام ضرمخة علة ا راتسب  البلدية بلوج
غًا وقدره عن    نونم أرا مغرورة بالرل اات أو الفواكه أو ال  ار مبل .1

 ( راك  رنومًا.12)
 رنومًا. ( راك 14مات مبلغًا وقدره )ن    نونم حلاع .2
( رممماك  10ة مبلغمممًا وقمممدره )أو تمممزرع زراعمممة رمممتوم   نونمممم أرا بمممورعمممن  ممم  .3

 رنومًا.
 .ة مكافحة الفئرانضريب ثالثًا:

( رمماك  رممهرمًا   ممرمخة مكافرممة 2ا النظممام مبلغممًا وقممدره )يممة بلوجمما همم  تسبمم  البلد 
 ن عن    ارتراك مااه أو خدمات.الفئرا
 .ات البلديةمؤجر من عقار  م نقل حق انتفاع بإجارة عقاررسو  رابعًا:

لعقممارات ا النظمام ررموم لنقمم  حم  انتفماع بلجممارة عقمار ممن ابم  البلديمة بلوجما همم  تس
 -ه اآلت :ية علة الوجمن قب  البلد اللؤجرة 

 .قديلًا بررم نخولاة مبلغًا وقدره إيسار رنتين وذل  للعقارات الت  أجرت  .1
ن ررمممم رة عانيمممة بمممدو ة رممماك  للعقمممارات التممم  أجمممرت إجممماوقمممدره رمممتلائمبلغمممًا  .2

 فاع موافقة البلدية علة التروم .شتر  لنق  ح  ا نتمو نخولاة 
لغ مسترقة للبلديمة قار وأي مخالة اإليسارمة اللتر دة علة العنفو جلاو الاا .3

 علة  ال الطرفين.
 لتنازل إلاه. يتم ترمي  الرروم من ال .4
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 .التطويرمساهمات  خامسا:
تممم  تشمممتر  عمممن اللشمممارمو ال سممماهلات تطمممومرتسبممم  البلديمممة بلوجممما هممم ا النظمممام م

 .راك  رهرماً   3عن    رقة ركناةسكان ف  تكالافها مساهلة ال
 .رسوم فحص سندات سادسًا:

 بلوجا ه ا النظام عن فرح السندات اللقدمة من اللمواطنين لغمرا ب  البلدية تس
 .راك  30لغ وقدره ت مبالرمول علة رخمة بناء أو خدما

 .بناء  رخصة أو مل رسوم تحويل سابعًا:
ظممام ررمموم تروممم  رخمممة أو ملممف بنمماء ررمملًا وقممدره لديممة بلوجمما همم ا النتسبمم  الب

ومممران تروممم  اللنممزل اللنشممأ طح مممن أرممطح رمماك  واحممد عممن  مم  متممر مربممو لكمم  رمم 
 -لللشتري ومشتر  ل ل  اآلت :الرخمة أو ملف البناء ال اص به 

   مزاول.ميها من مرايم السندات ال ا ة بنق  الللكاة ممانق علقد ت .1
الل مممممتح للتواامممممو علمممممة النلممممموذج ال ممممماص  طمممممراه أممممممام اللوظمممممفمثمممممول ا  .2

 بالتنازل.
  البناء ف  البلدية.ة للتنظام و الرمول علة موافقة اللسنة اللرلا .3

 (4اللانة )
 الضرائب والرسوم تحصيل 

اللكلممف  لديممة بلوجمما أحكممام همم ا النظممام مممنباللسممترقة للوال ممرائا   الررمموم ترممم 
وفمم  حالممة إلممة  ممندوق البلديممة  تفيد مممن ا رممتراك رممرًة أو مممن اللسمم اخاللشممترك م أو

من قانون الهيئات  عة والعشرون لرروم وفقًا  حكام اللانة السابرفا الدفو ترم  ا
 .1997( لسنة 1اللرلاة رقم )

 (5اللانة )
 إصدار تعليمات 

 ا النظام.  ي  أحكام همن التعلالات لتنف لاة وضو ما تراه منارخاً لرير  للهيئة ال
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 (6)مانة 
 العقوبات

( يعاقما  م  1936( لعمام )74 يتعارا مو قانون العقوبات الفلسطين  رقم )بلا  
( رماك  و  تزممد عمن 100النظمام بغراممة مالامة   تقم  عمن ) ف أحكمام هم امن ي مال

، وفممم  حممال ارممتلرار الل الفمممة ن بممدً  منهمماوعي، أو الرممخت للممدة أرمممب( رمماك 500)
   أربوع تسمتلر فامه الل الفمة درها عشرة راك  عن بغرامة مالاة ق فعاقا الل الي

 . إنانته تابًة من رئات البلدية أو بعد بعد إبالغه ب ل  

 (7لانة )ال
 اإللغاء
 .يلغة    ما يتعارا مو أحكام ه ا النظام

 (8انة )م
 السريان

ممماا علممم  بهممم ا النظمممام ي   ر فممم  شممم ومن ،قبممم  الممموزارةرمخ التممممدي  علامممه ممممن عتخمممارًا ممممن تم
 دة الررلاة.السرم

 م20/3/2019: رمخ در بتا

 ون أ.عــز الـديـن الدحـنـ
 رئيس بلدية بيت الهيا

 ألصول/أصادق حسب ا
 رة الحكم المحليوزا 

 م26/05/2019
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 نظام صادر عن بلدية بيت الهيا  
 م 2019المعدل لعام  ن توريد المياهبشأ

قمانون ممن ( 15) قممر  اللمانة الفقرة )ب( ممن بلوجا  لناللمالحاات الل ولة  ً ارتنانا
رقممممممم  وقممممممرار اللسلممممممت البممممممدي بسلسممممممته 1997( لسممممممنة 1الهيئممممممات اللرلاممممممة رقممممممم )

ديمة بيم  فقد أ در اللسلت البلمدي لبل 20/3/2019تارمخ اللنعقدة ب (12/2019)
  -:اآلت  هاا النظام 

 (1) اللانة
 اسم النظام

عمام ل اللعمدل هامالديمة بيم   هاما بشمأن تورممد النظمام بل :رمماهم ا النظمام  ةيطل  عل
2019.  

 (2)اللانة 
 تعاريف واصطالحات

ظام اللعان  الل مممة لهما ف  ه ا الن حيثلا ورنت يكون للكللات والبخارات اآلتاة 
 -تدل القرمنة عل  خاله ذل :ما لم 
 وزارة الركم اللرل . :الوزارة
 لرل .وزمر الركم ال :الوزير
 ة بي   هاا. بلدي :البلدية
 ينوب عنه.  ة أو منديالبلرئات  :الرئيس

 اللنطقة الواقعة ضلن نفوذ البلدية. :منطقة البلدية
ومشمل   م  منممزل قلمه ممن مكمان آلخمر نون تلمف     يلكمن ن م  رم ء ثابم  :العقـار

ة رممكناة و مم ل  اللرممالت التسارمممة أو أي عقممار م مممح للسممكن أو رممقة فمم  علممار 
  .خرآ

 للااه.رتراك اا عل  لش ح ال ي يتقدم بطلا للرمولا :طالب الخدمة
 .ارتراك اللااه وال دمات  :االشتراك
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 حكام ه ا النظام.وفقًا   اهارتراك ما يرم  علةالش ح ال ي  :المشترك
 ماص باللشمترك وفقمًا  حكمام الشم ح الم ي يسمتفيد ممن ارمتراك اللاماه ال :ستفيدالم

 .ه ا النظام
 .ه الرئات التابو للبلديةخ  اللاا :وب الرئيساألنب
 .ن ا نبوب الرئات إلة اللشتركلوعة من ا نابيا اللتفرعة ممس :ياهلمكة اشب

 لاماه والواقمو بمين ا نبموب المرئاتلللعمد لتوزممو ان ا نبموب االسزء م :عأنبوب التوزي
 . و لقوة ال غ  من ا نبوب الرئاتي ي وعدان اللشترك وال  

 .تركاه اللشمادان بعد ع مخاررة   نبوب الواقوالسزء من ا :التوريدأنبوب 
 . تركجهاز يستعل  لاااال أو تقدير  لاة اللااه اللورنة لللش :عداد المياه

 ي يرممدن  لاممة اللامماه اللسممتهلكة رممهرمًا مممن قبمم  اللشممترك لسممتند المم همم  ال :تورةالفــا
 .ها و  ل  ال دمات وثلن

 . وجا ه ا النظامالرروم اللقررة بل :الرسوم
 (3لانة )ال

قطممممو اللامممماه أو رفممممو العممممدان أو رممممائر ا مممممور و مممم  أو ب علقممممةتقممممدم الطلخممممات اللت 
 النلوذج اللعد ل ل . ةعلية البلد  ةك إلأو اللشتر  ال ا ة بشخكة اللااه من الطالا 

 (4اللانة )
 ممممن طالممما ا رمممتراك جلامممو الررممموم والتكمممالاي ةتوفالطلممما يسممم  ةبعمممد اللوافقمممة علممم  

 النظام. ه اف  اللطلوبة واللردنة 
 (5اللانة )

 .ومرفقاته وعدم العبث بها عدان اللااهراك اللرافظة علة ا ا رتاحلة  ع
 (6اللانة )

بممماللتر اللكعممما  عمممدان اللاممماههلكها اللشمممترك بوارمممطة يسمممت اه التممم ا  لامممة اللاممم ترسممم 
ان فمم  اللكممان وموضممو العممد ورممكلها وموا ممفاتها عممدانات اللامماه  وتعممين البلديممة نمموع

  تح.اللظف مقة الت   يواف  عليها  اللو وبالطر 
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 (7) لانةال
 ن قبمم  اللوظممفو تبممدي  العممدان بعممد تر يخممه إ  ممم أ  يسمموز فمم  أو و مم  أو تغيممر 

 .البلديةف   ل تح ال
 (8) اللانة

اللسمتهلكة ولللشمترك ا عتمراا  اماهعل   مرة  لامة الل ما يسسله العدان نليالً  يعد 
 ن.منه أجرة فرح العدا ةومستوف ي  العدان لدي الرئات رة تسس ةعل

 (9لانة )ال
ن اللااه عم للرئات أو من  ينيخه من موظف  البلدية ح  تقدير الكلاة اللستهلكة من 

ة ط  العدان خاللها ومكون التقدير بنسخة ارتهالك اللشمترك للمدة ملاثلم لدة الت  تعال
 ةلتقمممدير علممم ا ةرمممتهالك ود  فيخقممم ان هنممماك مثممم  ا قبممم  وقممموع العطممم  مخارمممرة إذا  ممم 

 .وعدن ركانه اللشترك مر   أراال ا رتهالك ف
 (10)اللانة 

مشمترك بعمد  اللااه  ي ورخكة لتورمد للهيئة اللرلاة الر  ف  فرح العدان وأنبوب ا
تبممدي  أو إ ممالح ال لمم  خممالل اللممدة التمم  ترممدنها لممه ب هن تطلمما منمم أإرممعاره بمم ل  و 

 م يفع  ذل .قطو اللااه عنه إذا لن ترفو العدان وتأولها 
 (11اللانة  )

ربطهممما بالعمممدان ناخممم   أثلمممان ونفقمممات تلديمممد أنابيممما التوزممممو لغايمممةاللشمممترك لممم  تري 
لشمخكة اللاماه العاممة فم   متللماً  للهيئة اللرلاة وجزءاً  يدات ملكاً  ه التلد ه عد وتعقاره 

كمان أي م ةها أو نقلها إلية ولها الر  ف  ارتعلالها للملرتها أو تغيير منطقة البلد 
أن ترممم  النفقممات التمم  تتكبممدها فمم  رممبي  خة ولهمما منارمم  خممر بالطرمقممة التمم  تراهمماآ

فقات تلم  التلديمدات إذا دفو نبقام  ترك ال يه اللشاآلخرمن خال ذل  من اللنتفعين
 خر.آالنق  أو التغيير للملرة مشترك  كان
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 (12اللانة )
ر ممن مشمترك فتقسمم نفقمات ة ت مدم أكثم طمو  الرئاسم أنابيا التوزممو ممن ال إذا  ان  

 منهم.  الت  ت دم  الً  ر ين بنسخة طول ا نابيا ين اللشتدها بتلدي
 (13)اللانة 

 ن يقممدم طلخمماً أرممغال إؤلفممة مممن أكثممر مممن وحممدة أو بنايممة م وقممو بنمماءمالمم  م مم  ة علمم 
 .علة ذل  ن يدفو الرروم اللترتخةأو  رتراك عام ف  اللااه 

 (14اللانة )
 -:ب اآلتاة رخاسبا من الاللااه عن اللشترك قطو  للبلديةيسوز 

 .اتورةإذا ت لف عن نفو ثلن اللااه اللستهلكة خالل اللدة اللردنة ف  الف -
أو تغييمممر أو عبمممث فممم  أنبممموب التوزممممو أو العمممدان أو أزال أي تعمممدي     جمممر أذا إ -

 فيها. أو تلفاً  موافقة البلدية أو ألر  ضرراً ا ختام نون 
 .رتراكو فرح ا أ ااهلوظف الل تح بقراءة عدان اللإذا حال نون ااام ال -
 . إذا قام اللشترك بعل  أي إنشاءات م الفة للقانون أو النظام -
 بي  أي حكم من أحكام ه ا النظام.امتنو عن تطإذا ت لف أو  -

 (15اللانة )
اللشمممترك رمممبا ممممن ا رمممخاب الممموارنة فممم  هممم ا النظمممام يفقمممد  إذا قطعممم  اللاممماه  ي

عانتهممما إلذا تقمممدم بطلممما اك إ  إ رمممتر اهممم ا  ةو الرقممموق اللترتخمممة علممم رمممتراكه وجلاممم ا
م إعمانة ه الرالة ررف  منه ف  ه  ستو من تارمخ قطو اللااه عنه وم خالل رتين يوماً 

 الرب .
 (16اللانة )

اللممممممدة الالزمممممممة لتممممممملاح اآل ت أو للبلديممممممة قطممممممو اللامممممماه عممممممن أي مشممممممترك طمممممموال 
 خقًا قبمم ين مسمم  تر أن تقمموم بمملعالم اللشمم  ةعلمم  ةديممدات ال طممو  الرئاسمم  ممات وتلاللرر 

 لاة اللترتخمةسمؤو  افاة بارتثناء الرا ت الطارئمة نون أن تترلم  الل ةقطو اللااه بلد 
 لااه.علة قطو ال
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 (17) اللانة
ر مممن اللسلممت البلممدي وبلمممانقة ترممدن أثلممان اللامماه والرممد ا ننممة لالرممتهالك بقممرا

 .الوزارة
 (18) اللانة

 ضمملن نفموذ البلديممة هآخممر يللكم عقمار  ك فمم  نقم  ارممتراك اللاماه إلممةإذا رغما اللشمتر 
لشممرو  اًا لكافمة امرخمممًا ومسمتوفه فاشمتر  أن يكمون العقمار اللممران نقم  ا رمتراك إلام 

 ات الفنامممةاإلمكانممم م بطلممما خطممم  للبلديمممة لفرمممح ، وعلامممه التقمممد التنظالامممة والقانونامممة
 لاممه نفممو الررمموم اللوضممرة فمم حممال اللوافقممة يتوجمما عوفمم   اللتاحممة لنقمم  ا رممتراك

 .نظام ا اله
 (19لانة )ال

   ذلم ينفم ، ولمم ن جديمد اف  حال إخطار البلدية اللشترك بتغيير عدانه أو تر يما عمد 
 مد ثلمن   للبلديمة الاامام بتر يما العمدان ور ة اللردنة لمه فم  اإلخطمار يرم اللد خالل 

 .ودلزامه بدفعه العدان وأجرة تر يخه علة حساب اللشترك

 (20نة )اللا
عن رنة واحدة من تارمخ فم  اللااه و  يسموز  لدة تزمد راك لرت  يسوز توااي ا 
حممال عممدم التقممدم وفمم   ،علممة تشممغيلهأخممر  قبمم  م مم  رممنة ة توااممي ا رممتراك مممر 

لرمدنة يلغمة ا رمتراك نون حاجمة بطلا إلعانة تفعي  ا رتراك بعمد م م  السمنة ال
 .إلخطار اللشترك

 (21اللانة )
افًا إليهمما ال ممرائا والررمموم غيممر ، م مم اً رمرممهمممة دور ال لبلديممة فمماتورة ال ممدمات تممدر ا

 .قتهاالدورمة حسا طباعتها وف  و 
 (22اللانة )

مممن ا رممتراك  مسممتفيد أو  أي مشممتركمممن النظممام تسممتوف  البلديممة همم ا  أحكممام بلوجمما 
 -:ذها أو إنارتها الرروم التالاةو ناخ  نف
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 شيكل أغ ضوعالمو  الرقم
   -:رروم ارتراك مااه  اآلت  :أوالً 
 600 - للنزل أو ما ف  حكله بأنبوب قطره ½ ". م ارتراكرر  .1
 1000 - ". 1ه ا أخر  بأنبوب قطر ررم ارتراك  غرا  .2
 600 - ررم انتفاع مؤق  للنزل وما ف  حكله بأنبوب قطره ½ ".  .3
 1000 - ". 1ررم انتفاع مؤق   غراا أخر  بأنبوب قطره   .4
 20 - العدان.ررم فرح   .5
 30 - .وتر يخه عدانال ررم تغيير  .6
 30 - ررم قطو اللااه.  .7
 30 - ررم إعانة التو ي .  .8
 % من االة ا رتراك 10  ائه ف  نفت العقار.للااه مو بقق  ملكاة ارتراك اررم ن  .9

 اك % من االة ا رتر 50  ه إلة عقار آخر )مر خح(.ررم نق  ارتراك اللاا  .10
 100 - .راك بناء علة طلا اللشتركررم توااي ا رت  .11
   -:رهرمًا  اآلت  رروم ارتهالك اللااه  -:ثانياً 
                                                                                -الرتهالك اللنزل :ثلن مااه رهرمًا ل  أ.

 للكوب 1 مممممم   مممممم ة بم(  وب رهرمًا لك  رق20) –(  وب 1من )  .1
 للكوب 1 25 مممممممملك  رقة برهرمًا  (  وب30) –(  وب 21من )  .2
 للكوب 1 6  مممبم (  وب رهرمًا لك  رقة30من )أكثر   .3
   -ااه رهرمًا لالرتهالك غير اللنزل :ثلن م  • ب.

 30 - أننة. كرد  3م  30وحتة  3م  1من   •  .1
 1 80 3ما زان عن ذل  لك  م   •  .2

 1 - .عدان رهرماً ررم قراءة ال • -:الثاً ث

 -:رابعاً 
بممأن يممدفو عل  يلممزم بعممد إخطمماره ه عاط  عن الترك عدانك  مش

 . رتهالكضافة إلة تقدير اباإل رهرماً عن ارتراكه 
- 100 

يلممزم وعممدانه عاطمم  عممن العلمم  كمم  مشممترك  غممراا غيممر منزلاممة  -:خامساً 
 200 - .بعد إخطاره بدفو رهرماً 
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 (23)اللانة 
ًة أو مممن ك مخارممر ن اللشممتر ظممام ممم النسممترقة للبلديممة بلوجمما همم ا ترممم  الررمموم الل

ام اللممانة الررمموم وفقممًا  حكمم  ، وفمم  حالممة رفمما الممدفو ترممم اللسممتفيد مممن ا رممتراك
 .1997( لسنة 1لسابعة والعشرون من قانون الهيئات اللرلاة رقم )ا

 (24انة )الل
( يعاقا    1936ة )( لسن74لفلسطين  رقم )بلا   يتعارا مو قانون العقوبات ا

مممو ( رمماك  1500عممن ) تزمممد ا النظممام بغرامممة   م همم   مممن أحكمماحكلمماً الف مممن ي مم 
 .ة ا رنهالك إلزامه بدفو اال

 (25نة )اللا
 .ة    ما يتعارا مو أحكام ه ا النظاميلغ

 (26اللانة )
 بدء السريـان

ممماا علممم  بهممم ا النظمممام ي   ر فممم  شممم ومن ،رمخ التممممدي  علامممه ممممن قبممم  الممموزارةعتخمممارًا ممممن تم
 السرمدة الررلاة.

 .م16/04/2019: بتارمخ در 
 أ.عــز الـديـن الدحـنـون 
 يارئيس بلدية بيت اله 

 أصادق حسب األصول/
 محليرة الحكم الوزا
 م26/05/2019
 
 

 



 م 2020( فبراير) طشبا             ـطـينـية(      ـلسـلف)الــوقــائــع ا        والتسعون            سعالتا العـدد     

 

 

- 168 - 

 ظام صادر عن بلدية بيت الهيا  ن
 م 2019ام المعدل لع الصحيبشأن الصرف 

  بلوجمممما الفقممممرة )ب( مممممن    هامممماللسلممممت بلديممممة بيمممم ارممممتناناً للمممممالحاات الل ولممممة 
اللسلمت  روقمرا 1997( لسمنة 1ون الهيئمات اللرلامة رقمم )ممن قمان (15)لانة  رقم ال
لممت مسفقممد أ ممدر  4/9/2019اللنعقممدة بتممارمخ  (36/2019) دي بسلسممته رقممملمم الب
 : بي   هاا النظام اآلت  يةبلد 

 (1) اللانة
 اسم النظام

عمدل الل  بيم   هاما بشمأن الممره الممر ةنظمام بلديم  :يطل  علة ه ا النظام ارمم
 .م2019لعام 

 (2)ة اللان 
 تعاريف 

لل مممة لهما لعان  ام الحيثلا ورنت ف  ه ا النظا ةيكون للكللات والبخارات اآلتا
 - :ا لم تدل القرمنة عل  خاله ذلم

 وزارة الركم اللرل . :الوزارة
 وزمر الركم اللرل . :يرالوز 

لبلديمة  ناري رافم  واإلالسغ حدة الركم اللرل  ف  النطماقو  :الهيئة المحلية )البلدية(
 .بي   هاا
 .(لت بلدية بي   هااسممسلت الهيئة اللرلاة ) :المجلس

 . هيئة اللرلاة سلت الرئات م :ئيسالر 
 .تر  إنارتها الت  أواللنطقة الواقعة ضلن نفوذ البلدية  :يةالهيئة المحلمنطقة 

امام بالا البلديمة ن قبم م والعلال اللفوضين الفنيينو  اللوظفين الموظفين المختصين:
 . م النظام حسا طباعة وظافته بلوجا أحكام ه ا  مررة المالحاات الل ولة لهبللا
 علوماا  ان أم خمو اا. ان مشغو  أم خالاا و قار أو مبنة رواء ع    :ملكال



 م 2020( فبراير) طشبا             ـطـينـية(      ـلسـلف)الــوقــائــع ا        والتسعون            سعالتا العـدد     

 

 

- 169 - 

ار أو منتفعمًا قي يشغ  العقار أو قسلًا منه رواء  ان مالكًا للعال  الش ح  :المنتفع
أو الشمم ح اللسممس   ممياًل قممار بمممفته و  عممن العراناً يتقاضممة إيمم ه أن أو يرمم  لمم  بممه 

 .رتراكبارله ا 
رممممتراك بشممممخكة ا للبلديممممة للرمممممول علممممة م طلمممما يم بتقممممد للتممممز الالشمممم ح  :المشــــترك

بلوجمما أحكممام همم ا  ارممتراك علممةومرممم   لممد  البلديممة الرئاسمماةه المممر  مممر ال
 .النظام

 نابيما ا شمل  لفرعامة وتاة والممر  الرئاسم رمخكة الممره ا :يحشبكة الصرف الص
 .مرلبناء اللسار  ةاللستعللواللناه  واللمارمي و   ملرقاتها 

المممره  همم  الشممخكة اللسممت دمة فمم  نقمم  مامماه :لرئيســيةحي االصــ صــرف شــبكة ال
 .ر المر  إلة م  ات المره الم

رمي ماماه بنايمة أو مم ه  الشمخكة اللسمت دمة فم  ت :الصرف الصحي الفرعية بكةش
و رمماحتين لنقمم  مامماه المممره المممر  ن رمماحة أحممدو  نايممات ضمملنن البمسلوعممة ممم 
 .الرئاساة إلة الشخكة
ه القم رة را أو ترتها أعد  رمتاعاب أو ل مزن اللاما ة فوق امبن    :قناة الصرف

وع أقنامممة تشمممل  فمممر ي أو أي نفايمممة ممممن  السممموائ  ، و ار سممم أو اللامماه العكمممرة أو ماممماه الل
 .ئهاأجزا وجلاو مره وحسيرات اللرااخةلا

البالرمتاكاة  نمكونمة ممن اللمدائ مسلوعمة متقاطعمة ومتكاملمة :رف الصحيالص شبكة
متنوعمة  ةاللسملر ت أقطار متنوعة ومناه  ممن ال ررمانةليزة ذاالل ح ذات ال مائ

لللنمازل  رمخكة الممره الممر  الفرعامةبهما  شمخ ا قطار والتم  توضمو بما را وم
مممممره ال م مممم ات إلممممة ة خاللهمممما لعانممممم للامممماه اا للممممواطنين بغممممرا نقمممم اوعقممممارات 

إلممة  انمممةعات اللنممازل مممن اللامماه الفمم المممر  التمم  تسممت دم بلسلوعهمما فمم  نقمم  م ل
 .البلدية ماكن الل ممة لها وف  ا ماكن الت  تراهاا 

 . ارتراك المره المر :االشتراك
 .الرروم اللقررة بلوجا أحكام ه ا النظام :الرسوم
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 (3اللانة )
 صحي  رف الإدارة مشروع الص

 الواقمممور  مممم هاممما اللسمممؤولة واللشمممرفة علمممة مشمممروع الممممره اليمممة بيممم   بلد  تكمممون 
ه ، وتتممممولة العنايمممممة بممممه مممممن حيممممث إنشمممماؤه و ممممماانتنارتهمممما إرمممم  تنفوذهمممما و ناخمممم  

المممالحاات الل ولممة لللسلممت فمم  الفقممرة اممو الااممام بسل واللرافظممة علاممه  لمما تتممولة
 .1997ة لسن 1قم اة ر ئات اللرلالهي للانة ال امسة عشر من قانون اال امسة من 

 (4اللانة )
 تقديم الطلبات

للممرئات المم ي يرولممه بممدوره  ةً  تابمم  ر المم  تراك فمم  المممرهطلخممات ا رمم  وتقمدم جلامم 
بممممداء أرممممخاب و إممممم  رئات الرمممم  فمممم  رفمممما الطلمممما للمممم ، و الل تمممممينإلمممة اللمممموظفين 

 .الرفا 
 (5اللانة )

 االشتراك الشهري 
المره المر  الرئاسماة ع بشخكة نتفامقاب  ا  شهري ررم ا رتراك ال اللنتفوفو د ي

   نفعة واحدة.التال مقدمًا ف  مطلو الشهر
 (6ة )اللان 
 وتركيب األنابيب   تحضير

ا الالزمة ابيله علة موافقة الرئات أن ير ر ا نحمو  بعد  الطالا لالرتراكعلة 
حسممممما عينهممممما اللوظمممممف الل مممممتح يللو ممممملة ممممممن الرسمممممم واللممممموان ا خمممممر  الممممم ي 

و علممة أن تكممون جلامم ة المممره المممر  الرئاسماة   ممو رممخكتوافمم ات التمم  تلوا مفال
لطلوبمممة لتر يممما الو ممملة اللممم  ورة عائمممدة علمممال الوا نوات واللممممارمي والعلمممال  ا

 ل  فق .علة العاه اللشترك وحده وعلة اللوظف الل تح اإلرر علة 
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 (7اللانة )
 حجم المجرور و تعيين مكان الوصلة 

رمممخكة ا مممماكن اللالئلمممة لو ممم    تعيمممين اة فممم تح الممممالحالل ممم  للوظمممف البلديمممة
سمممم ورمممعة اللممممائد تعيمممين ح ل  و ممم  رعامممة بالشمممخكة الرئاسممماةفالممممره الممممر  ال

ودتمماله ممما فمما لتفتمماش وأنابيمما التهومممة، ولممه الرمم  فمم  ر واللنافمم  وجممور الترليمم  وا
 يالئم اللملرة العامة. اغير  الح منها أو تغيير موضعها بلكان 

 (8انة )الل
 وصالت مواقع اليير حظر تغ

 ممممارهت التممم  تمممم  اللسمممارمر أو مو مممالتغييمممر مواقمممو ال اللنتفمممويرظمممر علمممة  
باللسممماري العلومامممة إ  بعمممد تقمممديم طلممما بممم ل  للمممرئات والرممممول علمممة إذن  العقممار

 .خط  منه ب ل 
 (9)للانة ا

 بدون تصريح  )المصرف( حظر وصل المجرور 
مشمممروع المممممره بسممممواره  يلمممر فاممممه والممم يسممماكن يسممما علمممة مالمممم  أي عقمممار أو ال

المممممر   لمممممرهة إليمممممال عقمممماره فمممم  رممممخكة ايمممم بلد المممممر  أن يقممممدم طلخممممًا إلممممة ال
ره ، حتة ولو  مان لديمه بئمر لتممرمي ماماه الممره الممر  ال ا مة بعقما الرئاساة

الرممول  د إ  بعم  الرئاسماةمر  المره الشخكة بو   أي ممره  لاهومرظر ع
لررموم اللقمررة بلوجما هم ا النظمام ت ونفو الرئامن قب  ا ل ل  علة التمرمح الالزم

 . ولحسا ا 
 (10)اللانة 

  مجرورتالف الفي إبب حظر التس
رمممخكة المممممره إتممماله  أو اللشمممترك السمممماكن فامممه وأيرظمممر علمممة مالممم  أي عقمممار 

بمم   التمم  لغيممر الغايممة هاأو ارممتعلال االتسممبا فمم  إتالفهمم أو  المممر  مممن أجلهمما أو    ر  
 .إهلا ً مدًا أو ق ها  ما يعطلبلحداالااام 
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 (11اللانة )
   تحصيل نفقات اإلصال

ممممن  ممماحا    تعطلممم  ر  التممم ممممره المممم ة الرمممخكرمممم  جلامممو نفقمممات إ مممالح ت
 .النفقات  لا بلغ  مه ال ي تسبا ف  اتالفهأو اللشترك و/أو الساكن فاه و/العقار 

 (12اللانة )
 لمرة واحدة كسوم االشترار دفع 

 مقابم  مقمدماً  للمرة واحمدةظمام ررمم ارمتراك هم ا الن حكامة بلوجا ألبلديلاللنتفو يدفو 
 الرئاسممماةخكة الممممره الممممر  ته فممم  رممم و رمممقمممممره عقممماره أ لاح لمممه بو ممم سممم ال

 -:وارتعلالها لتمرمي مااه المره المر  حسا اآلت 
 الررم بالشاك   ع البناء نو  الرقم

1.  
فمم   مسممرور أو ممممره أو بيم  خممالء  البلديممة ررممم و م تسمتوف  

ار أو رمممقة أو منسمممرة أو مممممنو  مممغير امممة  ي ن علومللسممماري الا
 .هلحك وما ف 

400 

ور أو ممممره أو بيم  خممالء فمم  و م  مسممر ررممم تسمتوف  البلديممة   .2
 .رق اللساري العلوماة  ي علارة مكونة من رقتين إلة أربو 

500 

بيم  خممالء فمم   ومسممرور أو ممممره أ تسمتوف  البلديممة ررممم و م   .3
 .رق  وما فوق  ة من خلتركناي علارة ماة  اللساري العلو 

600 

4.  
  ء فمم مسممرور أو ممممره أو بيم  خممال  و م  تسمتوف  البلديممة ررممم

ري العلوماممممة للدررممممة أو مؤرسممممة أو مستو ممممف وممممما فمممم  اللسمممما
 .  حكله

700 

فمم    مسممرور أو ممممره أو بيم  خممالء و م  تسمتوف  البلديممة ررممم  .5
 800 . كلهللشرلة أو ممنو  بير وما ح ةاللساري العلوما
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 (13ة )للان ا
 لرسوم الشهرية ا

 مم  عقمماره أو ح لممه بو لسمملامقابمم  امممن ا رممتراك  نتفممولال تسمتوف  البلديممة رممهرمًا مممن
 -:ره المر  العلوماة الرروم اآلتاةرقته ف  رخكة الم

 

 هري الررم الش الرقم

1.  
أو ممممنعًا وممما فمم   ً  أو وررممة أو مرممالً مممن  مم  عقممار رممواء  ممان منممز 

  ممممن %(25 مسممماوماً لنسمممخة )، مبلغممماً اهماممم  لمممه ارمممتراك يوجمممد  ،حكمممم ذلممم 
 .هلاارعر  وب ال

2.  
لديممه ارممتراك مامماه أو لديممه ر  ولممات ه  مم مممن ينتفممو مممن ارممتراك  ممر 

  رمقة عمن كم رمهرمًا ل ماماه (  موب 10ارتراك و  ينتفمو منمه يمدفو االمة )
 .النظام اللعلول بهالمره المر  حسا 

املين لممغ عممدن العمم مبتراك مامماه و ه ارمم  مم  ممممنو أو معلمم    يوجممد لمم ن ممم   .3
 ( راك .30طوعًا وقدره )ق مفاه عشرمن عاماًل فلا فوق مبلغاً 

أو معلمم    يوجممد لممه ارممتراك مامماه ومبلممغ عممدن العمماملين  مم  ممممنو مممن   .4
 اك .( ر15) مقطوعًا وقدره ً افاه أق  من عشرمن عاماًل مبلغ

رممتراك مامماه ا اارات وممما رممابه و  يوجممد لهمم رممامممن  مم  مشممرلة وغسممي    .5
 ( راك .30 وقدره )لغًا مقطوعاً بم

6.  
 فمم  مشممروع  ةسممة أو مرطممة ترلاممة مامماه مشممتر رمؤ  مممن  مم  مدررممة أو

( 100المره المر  و  يوجد لها ارتراك مااه مبلغمًا مقطوعمًا وقمدره )
 راك .
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 (14) لانةال
 رسوم متفرقة 

 الررم نوع الرروم  الرقم

) مممهرمج  االطممم ممممغ بئمممر  مممره  مممر  عمممن  ممم  فنتفر  ررمممم  .1
 .المر (ره الم

 اك  ر  35

   كرا 20 .ررم تسلا  و لة منزلاة  .2

 (15اللانة )
 تحصيل الرسوم 

ممن ا رمتراك   اللنتفوه ا النظام من أحكام اللسترقة للبلدية بلوجا  ترم  الرروم
 وفممم  حمممال عمممدم اااممممه بالمممدفو ترمممم  الممممر  شمممخكة الممممرهب ارهد و ممم  عقممم عنممم 
هيئممات اللرلاممة رقممم ن الشممرون مممن قممانو والعلممانة السممابعة رمموم منممه وفقممًا  حكممام الالر 
 .1997 ( لسنة1)

 (16اللانة )
 العقوبات

( يعاقا    1936( لسنة )74قانون العقوبات الفلسطين  رقم )  يتعارا مو بلا 
مممائت   ( رمماك 200ظممام بغرامممة   تقمم  عممن )همم ا النحكممام مممن ي ممالف حكلممًا مممن أ

ل الفة خالل رهر مه بلزالة الإلزاألف راك  مو  ( راك 1000)  و  تزمد عن  اك ر
 .ل الفةلة أرخاب الا( راك  عن    يوم تأخير عن إز 50) وبغرامة إضافاة

 (17اللانة )
 إلغاءات

 .يلغة    ما يتعارا مو أحكام ه ا النظام
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 (18) اللانة
 دء السريـانب

ممماا علممم  بهممم ا النظمممام ي   ر فممم  شممم ومن ،زارةرمخ التممممدي  علامممه ممممن قبممم  المممو عتخمممارًا ممممن تم
 رمدة الررلاة.الس

 م04/09/2019:  در بتارمخ
 أ . عز الدين الدحنون 

 الهيايس بلدية بيت رئ
  /حسب األصول أصدق

 وزارة الحكم المحلي
 م23/09/2019
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 نظام صادر عن بلدية بيت الهيا  
 م 2019عدل لعام مال سرقات المياهبشأن 

بلوجمممما الفقممممرة )ب( مممممن  ة بيمممم   هامممما ديمممم سلممممت بل ولممممة للتناناً للمممممالحاات اللارمممم 
رار اللسلمت وقم  ،1997 نة( لسم 1م )ممن قمانون الهيئمات اللرلامة رقم  (15) رقماللانة 

ت ر مسلم أ مد  فقمد  6/11/2019( اللنعقمدة بتمارمخ 45/2019البلدي بسلسته رقم )
 -ا النظام اآلت  :ية بي   هابلد 

 (1)اللانة 
 النظاماسم 

هاا بشأن رمرقات اللاماه اللعمدل لعمام م بلدية بي   انظ :ارمالنظام يطل  علة ه ا 
 .م2019

 (2)اللانة 
 تعاريف 

هما اآلتاة حيثلا ورنت ف  ه ا النظام اللعان  الل مممة ل ت والبخارات للكللا يكون 
 -ه ذل :ة علة خالما لم تدل القرمن

 وزارة الركم اللرل . :الوزارة
 ر الركم اللرل .وزم :الوزير
اري لبلديمة ن لركم اللرل  ف  النطماق السغرافم  واإلوحدة ا :لدية(بلية )الة المحالهيئ

 .بي   هاا
 .لاة )مسلت بلدية بي   هاا(الهيئة اللرمسلت  :المجلس
 . ت الهيئة اللرلاةرئات مسل :الرئيس
 .تر  إنارتهالت  لواقعة ضلن نفوذ البلدية أو االلنطقة ا :محليةالهيئة المنطقة 
لاامام ان والعلال اللفوضين من قبم  البلديمة بوظفين والفنييلال صين:المخت الموظفين

 . م ه ا النظام حسا طباعة وظافتهم بلوجا أحكا  ولة لهمبللاررة المالحاات الل 
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ان والريموان  ي يسمتهلكه اإلنسم زل  أو الم هو اللاء الل مح لالرتعلال اللن :الماء
 رممممممت دام    اللسممممممتعلوعممممممات و ئ  وا رممممممسار وري اللزر لرممممممداسممممممق  اواللسممممممتعل  ل

 .لشروعات المناعاةال
يسمتهلكها أي للاماه التم   لامة ا تعل  لاااال أو تعيين أو تنظامس   جهاز ي :العداد

 .إلنشاءات لرة من اللمالح أو أية منشأة من ار ح طباع  أو معنوي  ي مم
  رها عمن العمدان ممن أي خم مرو  د أي ر ح  لاة من اللااه بغيرأخ :سرقة المياه

علممة أي  ه، أو حمممولهامما أيممًا  ممان قطممر خمم  اللامماهبلديممة بيمم    هطممو  ماممامممن خ
 .من البلدية لة إذن مسب لرمول عكلاة من اللااه نون ا

 (3)اللانة 
 عداد مياه تركيب
مممملرة أن  ر أو أي منشممأة أوفممو فمم  عقممايسمما علممة  مم  رمم ح أو مالمم  أو منت

 وفقممًا للمما هممو هللامماه لمم و ممي  اديممة وأن يلتممزم بشممرو  تالبلاح مممن يرممم  علممة تممرخ
ا مامماه حسمم بلديممة وأن يلتممزم بتر يمما عممدان لمرممدن فمم  نظممام تورمممد اللامماه ال مماص با

 .ا  ول
 (4)للانة ا

 المياه أقسام سرقات
ه اللسروقة من ارت دام اللااث الغاية بلوجا ه ا النظام تقسم ررقات اللااه من حي

 -:إلة قسلين رئاسيين
 دام اللنزل  اللعتان.آلنم  وا رت ارت دام ب وا رقة اللااه لغاية الشر ر .أ

 ة.عات المناعااللشرو  يات ري اللزروعات أو  رت داماررقة اللااه لغ .ب 

 (5) اللانة
 أقسام فئات سرقات المياه حسب قطر خط المياه 

 -للااه اللسروق  التال :ر خ  اربعة فئات حسا قطااه إلة أتقسم ررقة الل
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 ".1/2بقطر قة اللااه من خ  مااه رر  .1
 ".3/4  مااه بقطر ة اللااه من خقرر  .2
 ".1مااه بقطر  ررقة اللااه من خ  .3
 ".1 عن ه بقطر يزمد خ  ماا ررقة اللااه من .4

 (6)اللانة 
 العقوبات

ا  مم  عاقمم ي   1936لعممام  (74رقممم ) بلمما   يتعممارا مممو قممانون العقوبممات الفلسممطين 
بعممة بممدفو اانة الر فمم  اللمم ب( اللوضممرة  قسمملين )أ،ن المممن ثبمم  لديممه رممرقة مامماه ممم 

 -للبلدية  اآلت :ة غرام
 -مسة  اآلت : االلانة الضرة ف  من القسم )أ( حسا الفئات اللو  ررقة مااه أواًل:

 راك . 200ررقة مااه من الفئة ا ولة غرامة باالة  .1
 راك . 300االة به من الفئة الثاناة غرامة ررقة ماا .2
 راك . 400ة ئة الثالثة غرامة باالالف ررقة مااه من .3
 راك . 500فئة الرابعة غرامة باالة قة مااه من الر ر .4

  -آلت : ا ة ف  اللانة ال امسةفئات اللوضرحسا ال ررقة مااه من القسم )ب( :اً نياث
 راك . 300باالة  ررقة مااه من الفئة ا ولة غرامة .1
 اك .ر 400ئة الثاناة غرامة باالة ررقة مااه من الف .2
 .راك  500االة بغرامة  لثالثةررقة مااه من الفئة ا .3
 راك . 600االة ببعة غرامة ررقة مااه من الفئة الرا .4

 (7)اللانة 
 استهالك  ض تقديرفر 

يمممة رممم  للبلد إلضمممافة للغراممممات اللفروضمممة وفقمممًا لللمممانة السانرمممة ممممن هممم ا النظمممام يبا
وعة للدة   تق  عمن مشر  ة اللااه اللستهلكة بمورة غيرفرا تقدير ارتهالك لكلا
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بمم  ثروضممة علممة  مم  مممن ياه إلممة الغرامممة اللفد عممن رممنتين ت مم ممم و  تز  ة أرممهررممت
اللممانة الرابعممة مممن همم ا النظممام  اللوضممرة فمم  ب( )أ، لديممه رممرقة مامماه مممن القسمملين

 -علة الوجه اآلت :
 -رة ف  اللانة ال امسة  اآلت :لقسم )أ( حسا الفئات اللوضااه من اررقة م :أوالً 

 مموب عممن  مم   60 ولممة بواقممو االفئممة  امماه مممندير ارممتهالك عممن رممرقة متقمم  .1
 هرمًا.رقة ر

عمن  مم   موب  120قمو نامة بواك عمن رمرقة ماماه ممن الفئمة الثاتقمدير ارمتهال .2
 رقة رهرمًا.

 مموب عمن  مم   210بواقمو  تقمدير ارممتهالك عمن رممرقة ماماه مممن الفئمة الثالثممة .3
 رقة رهرمًا.

ن  م   موب عم  480فئمة الرابعمة بواقمو ن التقدير ارتهالك عمن رمرقة ماماه مم  .4
 رهرمًا. ةرق

ــاً ثان   ات اللوضمممرة فممم  اللمممانة ال امسمممةئممم ممممن القسمممم )ب( حسممما الفرمممرقة ماممماه  :يـ
 -:كاآلت 
 رهرمًا. وب  60تهالك عن ررقة مااه من الفئة ا ولة بواقو تقدير ار .1
 رهرمًا. وب  120ثاناة بواقو عن ررقة مااه من الفئة ال ارتهالك تقدير .2
 .رهرماً  وب  210الثة بواقو ثلفئة اله من ار ارتهالك عن ررقة مااتقدي .3
 رهرمًا.  وب  480مااه من الفئة الرابعة بواقو  تقدير ارتهالك عن ررقة .4

 (8)لانة ال
 احتساب تقدير االستهالك 

نظمام اللاماه الك حسا االته اللردنة فم  ر ا رتهيرتسا االة اللتر اللكعا لتقدي
 ه السرقة.كتشااللعلول به وق  ا
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 (9)اللانة 
 المخالفة ة أسبابإزال

رقة راعة من تارمخ اكتشاه الس 24 لالل الفة علة حساب ونفقة السارق خال  تزال
 .ية وثبوت السرقةموظف  البلد من 

 (10)اللانة 
 الك  تحصيل الغرامات وفرق تقدير االسته

ممممن السمممارق  هالكاه باإلضمممافة لفمممرق تقمممدير ا رمممت  البلديمممة غراممممة رمممرقة اللاممم ترمممم 
 ا النظمام وفم  حمال عمدم اااممه بمدفعها كمام هم بلوجما أح البلديمة مندوق مخارمرة فم  

ن قممانون الهيئممات اللرلاممة رقممم والعشممرون ممم  السممابعةرممم  منممه وفقممًا  حكممام اللممانة ت
 . 1997( لسنة 1)

 (11)اللانة 
 اءاإللغ

 .النظام    ما يتعارا مو أحكام ه ايلغة 

 (12)اللانة 
 انلسريتاريخ ا

معتخمممار ا علممم  بهممم ا النظمممام ي   ر فممم  شممم ومن ،رمخ التممممدي  علامممه ممممن قبممم  الممموزارةاًا ممممن تممم
 السرمدة الررلاة.

 06/11/2019: ارمخ در بت
 الدحنون  . عز الدين أ

 رئيس بلدية بيت الهيا
 /حسب األصول أصدق

 حليوزارة الحكم الم
 م05/01/2020
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 دية وادي غزة صادر عن بلام نظ
 م 2018مهن والصناعات لسنة  رف والرسوم ترخيص الحبشأن 

( فقممممرة )ب( مممممن قممممانون 15بلوجمممما اللممممانة رقممممم ) الل ولممممة لنمممما  بالمممممالحاات علممممال
وقرار اللسلت البلدي بسلسته رقم  1997( لسنة 1)ة رقم سطيناالهيئات اللرلاة الفل

غزة النظام  لدي لبلدية وانير اللسلت البفقد أ د   8/3/2018تارمخ  ( اللنعقدة ب9)
 :التال 

 (1)نة اللا
رممره واللهممن والمممناعات فمم  رمموم تممرخاح الرممم نظممام ر لنظممام ايطلمم  علممة همم ا ا

 م.2018مرلة مدينة واني غزة لسنه 
 (2)اللانة 

لمم تمدل القرمنمة علمة  خارات وا لفا  التالاة اللعان  الل ممة لها أنناه ممايكون للب
 : ذل  غير

 اللرل . رة الركموزا الوزارة:
 كم اللرل .روزمر ال الوزير:
 غزة. ية وانيمسلت بلد  المجلس:
 ت بلدية واني غزة.رئا الرئيس:
 واني غزة )جرر الدي (.مدينة  :المدينة

أي مهنممة أو حرفممة أو  ممنعة مدرجممة فمم   :عة المصــنفةرفــة أو الصــنلحالمهنــة أو ا
 .       ا النظامه  

 (3)اللانة 
فة فم  هم ا النظمام إ  ة مممننمة أو  منعأيمة حرفمة أو مه عماطة حمد أن يت ز  يسو 
   من البلدية. خمة  انر ب لر ن يرل  إذا  ا
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 (4)اللانة 
ي المممرف لطلمما فمم  احممد نشممر م مملون ايسمموز لبلديممة أن تكلممف طالمما الرخمممة ب

يمممتم النظمممر فممم   لمممدة التممم  تستمممموبها لممم ل  و اليومامممة بغمممرا إيداعمممه لالعتمممراا لل
 انق اء اللدة اللردنة. د الطلا إ  بع

 (5)لانة ال
الالزممممة ممممن السهمممات  ت اللوافقممماح مممار رخممممة بلليسممموز لبلديمممة أن تكلمممف طالممما ا

 ترخامها.الررفة اللران  الل تمة حسا طباعة اللهنة أو المنعة أو

 (6)لانة ال
لنح البلدية  احا الطلا   اللطلوبة إل دار الرخمة تبعد ارتكلال جلاو الشرو 

نيممة دة رممنه ميالرممرمانها للمم  قبلهمما وتكممون فتممرة نلمموذج اللعتلممد مممنمممة حسمما الالرخ
 ارمخ  دورها.تاحد من و 

 (7)اللانة 
انممه   نرممة رخمممة الررفممة وعلاممة فتعتبممر ر ممماة اللممرخح لممه مرمم  اعتخممار فمم  م

علمممة موافقمممة و يرولهممما للغيمممر نون الرممممول لللمممرخح لمممه أن يتنمممازل عنهممما أ يسممموز
 رخمة جديدة. البلدية  رتمدار

 (8)اللانة 
لفتشمم  يلكممن ل كممان ظمماهر بريممث  ممو الرخمممة فمم  ميسمما علممة اللممرخح لممه أن ي

 ا.البلدية رؤمتها وا طالع علة م لونها للتأكد من ررمانه

 (9)اللانة 
 دخول إلة أي مكان  درت بشأنهللفتش  البلدية ال ح له السلاحيسا علة اللرخ

للعقولمة للترقم  ممن ات او  منعة مممنفة فم  ا وقم رخمة لتعاط  حرفمة أو مهنمة أ
 لقت اه.مانرة بة الم وررو  الرخمه ا النظا تطبي  أحكام
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 (10)اللانة 
ممممن  يمممة رمممنوما الررممموم اللبينمممة قمممرمن  ممم   مممنفبلوجممما هممم ا النظمممام تسمممتوف  البلد 

 -حسا التال : أو المنعة اللمنفة اللبينةلررفة أو اللهنة أ ناه ا
 

لة ضرمخة الرره اللعد مممممممممممممة مممممممممة الررفمممممممممممسلمم الفقرة
 شاك بال

 1500 رنومة  نائلة  رااحاة ارتراحة  .1
 300 مر  ألعاب  لبيوتر  .2
 200 الخسطاتبسطة ف  روق   .3
 500 بنسيون بلنطقة ركناة  .4
 8000 ع أولبن  فر   .5
 5000 ن  خارج مبنة البن   بن  فرع ثان  أو  راه آل  للب  .6
 10000 بن  مر ز رئاس   .7
 600 (احرامات وفرورة عامة )اتس  .8
 600 (خ ار وفواكهة )رة عامتسا  .9

 600 (عامة )رسان ومو ي تسارة   .10
 600 (تسارة عامة )مالبت بالسللة  .11
 700 عقارات(  تسارة عامة )باو ورراء وتبدي  .12
 600 يخو أخشاب(عامة )تسارة   .13
 600 ت الكهربائاة(امة )باو ا نوات واللستلزماتسارة ع  .14
 600 اة(عامة )باو اآل ت واللعدات المناع  تسارة   .15
 600 اإللكتروناة( جهزة )باو ا تسارة عامة  .16
 600 تسارة عامة )باو الدخان(  .17
 600 للة "(لومناة " جسارة عامة )باو اللوان التت  .18
 600  راة ( ة ) أنواتتساره عام  .19
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 600 ما  (امه )لباو الكراماكا والسيراتساره ع  .20
 600 ق  ا  ناه (اتسارة عامة )ب  .21
 150 تعبئة ريد  .22
 600 جة ألخانثال  .23
 600   ار والفواكهلرفظ الثالجة   .24
 600 ثالجة لرفظ اللروم وا رلاك  .25
 600 لرفظ اللوان الغ ائاةثالجة   .26
 10000   جامعة خا ة  .27
 500   جزارة رم  .28
 1500 ااحاة أو مسلو رااح فندق ف  منطقة ر  .29
 300 حلام راونا وب ار  .30
 300 باو العوازل والزفتة  مر  .31
 200 خطا   .32
 200 فةدات خفارلكري عاني للع  .33
 1000 روق حرة  ام   .34
 500 روبر مار    .35
 2000 " مر ز رئاس  "رر ة تأمين   .36
 1000 رع إضاف  "رر ة تأمين "ف  .37
 700 مة "ارتيران وتمدير"ة عاتسار   .38
 700 تسارة عامة ومقاو ت  .39
 600 وتسوم  ا علال اإلعالماة ن ة إلنتاج وتوزمو وارتيرار ر  .40
 500 ا ندرة  هروماكانرر ة ه  .41
 1000 وجواهرج  ائغ   .42
 1000 (مقعد1000( عدن اللقاعد )"1فئة "ح ) الة افرا  .43
 700 قعد( م600اعد )( عدن اللق"2فئة " الة افراح )  .44
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 500 ( مقعد400( عدن اللقاعد ) "3 الة افراح ) فئة "  .45
 300  الة العاب أطفال  .46
 500  الون تسلي  )كوافير ريدات (  .47
 200 ال  "لون حالقة " رج ا  .48
 600 وممخغة مالبت سلة آلاة مغ  .49
 500 لبن  راه آل  للبن  خارج ا  .50
 500 مر   رافة    .51
 700 فة وحوا تمر   را  .52
 500 ة يدلا  .53
 500 عاانة طبيا أرنان    .54
 500 عاانة طبيا بشري    .55
 300 ة طبيا باطري انعا  .56
 300 ة ر فاخو   .57
 1500 قرمة رااحاة أو ترفيهاة  .58
 200 كاتا عرائا  .59
 200 يرماكافت  .60
 300 كراج للبي  وحفظ الساارات  .61
 500 الرملةكسارة للرسارة و   .62
 150 ومات والمرفكش  لباو السكاكر والرل  .63
 400 إنترن  روب كوف   .64
 500 ااه مرطة ترلاة م  .65
 1500 اللنزل  مرطة لتعبئة الغاز  .66
 1500 مرطة وقون  .67
 300 مر  لباو العطور والنثرمات  .68
 300 تاري ارنو وأمر  ألعاب بلا  .69



 م 2020( فبراير) طشبا             ـطـينـية(      ـلسـلف)الــوقــائــع ا        والتسعون            سعالتا العـدد     

 

 

- 186 - 

 200 مر  بنشر راارات )تملاح ونفخ إطارات(  .70
 300 باو أنابيا بوتاجاز باللفرق مر    .71
 200 ا تالجات والغس  تملاح الثمر  .72
 200 ل ااطةمر  تملاح ماكينات ا  .73
 150 طة أح يةمر  تملاح وخاا  .74
 150 رو بيوتفمر  تنسيد   .75
 200 الخ ار وي علةظاي مالبت و مر  تن  .76
 200   رتائرمر  خاا  .77
 200 مر  نيكورات  .78
 200 مر   اانة وررن الخطارمات  .79
 200 مر  طخاعة وزخرفة الكراماكا  .80
 200 ةو ارلاك زمنمر  لبا  .81
 500 زة ال لومةمعرا أو مر  لباو ا جه  .82
 150 ةلهربائاة اللستعل جهزة الكمر  لباو ا  .83
 300 لدية ولوازمهاات السمر  لباو ا ح ية واللنتس  .84
 600 ا خشاب بالسللة ر  لباوم  .85
 300 مر  لباو ا نوات الرماضاة  .86

87.  
 ة الكالاوممممممة ور وا رممممملدمرممممم  لبامممممو ا نوات الزراعامممممة والبممممم 

 وخالفه
300 

 300 المراة والسخاكة مر  لباو ا نوات  .88
 300 ةا نوات اللنزلا لباومر    .89
 200 يلةمر  لباو ا نوات اللنزلاة القد  .90
 300 وا جهزة الكهربائاة ا نوات  لباو معرا أو مر  .91
 200 كومر  لباو ا  واه والترم  .92
 300 مر  لباو ا قلشة  .93
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 100 ة والقديلةعة اللستعلللباو ا مت مر   .94
 200 اومز وتر يا الزجاج   مر  لباو البر   .95
 500 او الخطارماتمر  لب  .96
 200 "ر  لباو الخقالة باللفرق " بقالة م  .97
 300 الرتا مر  لباو الب  .98
 300 عرا أو مر  لباو الترف والهدايام  .99

 500 خاك والسسائرمر  لباو التل  .100
 600 لقدر مر  لباو الرسر ا  .101
 300 للفرق لررامات بامر  لباو ا  .102
 200 الرمر وا كااال مر  لباو  .103
 300 ق ل شا اللستعل  باللفر باو امر  ل  .104
 200 مر  لباو ال  ار والفواكه  .105
 300 وائاةجات الهمر  لباو الدرا  .106
 300 مر  لباو الدواجن    .107
 300 ت الزمنةمر  لباو الزهور وأنوا  .108
 300 مفرق دناة جللة و مر  لباو الزموت اللع  .109
 1000 مر  لباو السسائر بالسللة  .110
 500 مر  لباو السسان  .111
 300 او السل  الطازجلب مر   .112
 400 ر  لباو الشاش ومستلزماتهام  .113
 200 بدة او الطر  + الكمر  لب  .114
 300 لباو العطارة مر    .115
 150 مر  لباو الف ار بأنواعه  .116
 300 ر  لباو إكسسوارات الف ةم  .117
 400 لاة اللااه ومعدات لتر باو الفالترمر  ل  .118
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 300 ار  والطاو ت البالرتا مر  لباو الكر   .119
 200 ءمر  لباو الكرو وا حشا  .120
 200 مر  لباو الكلت " اريد "  .121
 300 لدة اك اللسوا رل ر  لباو اللروم م  .122
 200 مر  لباو اللرطخات والفالف   .123
 600 مر  لباو اللفرورات أو اللوبيلاا معرا أو  .124
 300 ) مفرق (و اللكسرات مر  لبا  .125
 300 التلومناة )  مفرق ( مر  لباو اللوان  .126
 300 الرديدية مر  لباو اللوازمن والرفوه  .127
 200 امي  البالرتا والبر  مر  لباو النايلون   .128
 200 و أثا  منزل  قديم مر  لبا  .129
 300 مر  لباو أجهزة اإلطفائاة  .130
 300 ة طباة مساعدة مر  لباو أجهز   .131
 500 وموان تسلي  أجهزة طباة مر  لباو  .132
 400 هزة  لبيوترمر  لباو أج  .133
 200  غير( ناء باللفرق )مر أنوات البمر  لباو   .134
 200 واإلكسسوارات رااراتمر  لباو أنوات زمنة   .135
 200 أنوات  يد رل  ر  لباوم  .136
 200 مر  لباو أررطة  اري   .137
 200   لباو أكزوزت جديدمر  .138
 200 مة ورتا ي رما ت مر ز مر  لباو إ  .139
 300 هزة ال لومةمر  لباو إكسسوارات ا ج  .140
 300 وات بناء  بومات وأنمر  لباو   .141
 300 ر  لباو بااضات وررارفم  .142
 300 بن وقشلباو تمر    .143
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 300 ت  هربائاةتلديدا ر  لباوم  .144
 300 حبوب باللفرق مر  لباو   .145
 400 باو حديد الماج وبروفيالت اللواريرمر  ل  .146
 300 عل  مفرق او حديد مستمر  لب  .147
 150 فرم باللفرق  مر  لباو حطا أو  .148
 300 ررااةحلومات  مر  لباو  .149
 200 او حلومات عانية وركاكربمر  ل  .150
 300 خرنة متنوعةلباو  مر   .151
 1500 جديدة ) معرا ( ااراتلباو ر مر   .152
 1000 ة ) معرا (مر  لباو راارات مستعلل  .153
 200 لةات بناء قديمر  لباو عدة وأنو   .154
 300 لباو علف ونواجن فق   مر  .155
 200   لباو فالف  + فول +حلحمر  .156
 500 رات بأنواعهاامر  لباو قطو غاار السا  .157
 300 ومرنات تممر  لباو ماكي  .158
 200 طة باللفرق ف ال االباو  ل  مر  .159
 200 يد وانوات الميدمر  لباو  لوبات الزجاج لقوارب الم  .160
 300 ا طفالمر  لباو لعا   .161
 400 جاهزة وقطو غاارها ماتورات مر  لباو  .162
 300 طفالمعرا أو مر  لباو مالبت أ  .163
 200 بالكيلو مر  لباو مالبت  .164
 300 را(زة )معمر  لباو مالبت جاه  .165
 600 ع موان بناء  او أنوا لباو جلمر    .166
 300 مر  لباو موان تنظاي وتعبئة  .167
 300 مر  لباو وتملاح الدراجات النارمة    .168
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 300 اة ومسلتزماتهاا قلار المناع  لباو وتر يامر    .169
 300 ئرمر  لباو وتر يا الستا  .170
 400   طارات السااراتإمر  لباو وتر يا   .171
 600 هربائاةوتسلاو مماعد  تر يا مر  لباو و   .172
 200 مر  لباو الساعات و اانتها  .173
 300 الخمرمة و اانتهامر  لباو النظارات   .174
 500 والغازات المناعاة ت ا و سسينزمو ارطوانامر  لباو وتو   .175
 300 تأجير السااراتمر  ل  .176
 200 لكرار أجير امر  لت  .177
 300 جير أنوات ومعدات بناءأمر  لت  .178
 300 ائاةالكهرب  اانة اللولداتلباو و مر    .179
 250 مر  لتسديد  لتشات وفرام  راارات  .180
 300 يد وتمناو بطارمات  مر  لتسد  .181
 300 رف ونسف  مر  لباو ت  .182
 300 ات إن ارلاو لوحمر  لتس  .183
 300 من وباو جخت ونيكورات جختمر  لت ز   .184
 200 واللسس  والرانيو مر  لتملاح التلافزمون   .185
 500 وهراتا والرل  واللسح ال همر  لتملا  .186
 200   لتملاح الزرافي  وخراطة اللفاتاحمر  .187
 200 راعات الساارات مر  لتملاح  .188
 500 او اللكافاتمر  لتملاح وب  .189
 150 ةاح وتأجير الدراجات الهوائالتملمر    .190
 300 مر  لتملاح الثالجات  .191
 300 رنسات الكهرباءتمر  لتملاح وتسلاو   .192
 200 اإلعالنات   وتنفي مر  لتملام   .193
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 200 لساتوه والكا لباو ا مر   .194
 300 ات السرايرمر  لتنسيد الكرار  والكنا وفرر  .195
 300 راتمر  لتنسيد فرو راا  .196
 300 تروناة جهزة اإللكر  لماانة ام  .197
 300 ومر اللستنداتماانة الطابعات وا حخار وتممر  ل  .198
 400 تإتما اانة وباو أجهزة رنترا ت/ أجهزة ممر  ل  .199
 200 رطواناترطة + إخاعة أرمر  لط  .200
 300 مر  لطخاعة وزخرفة الكراماكا  .201
 300   لف وتملاح ماتوراتمر  .202
 200 رات الكازطللخات وررامر  لفرح   .203
 150 للالبتمر  للطخاعة اليدومة علة ا  .204
 100 شعب يل  والترا  المر  للفن التشك  .205
 300 ر  مين  مار  م  .206
 500 لعسناتبز والم بز آل  لل   .207
 300 اةالي  طب تبر ترم  .208
 1000 م تبر لفرح موان البناء  .209
 500 م رطة  .210
 500 م زن لت زمن الخ ائو  .211
 500 باغة السلونة لدمدبغ  .212
 500 نو جلاو أنواع الرخش والدواجوبا م بح  .213
 1000 مدررة خا ة    .214
 500 مر ز أرعة وخدمات طباة  .215
 300 مر ز تدرما  لبيوتر  .216
 250 نوتدرما ال رمسيتأهي  مر ز   .217
 200 علام حالقةمر ز ت  .218
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 300 مر ز تعلام نورات رااحاة  .219
 400   ومؤرسة تعلالاةز تعلالمر   .220
 400 لال ثقاف  أو تعمر ز   .221
 200 مر ز لااقة بدناة  .222
 300 اانة أجهزة الكلبيوترمر ز لم  .223
 500 مزرعة أبقار وموار   .224
 300 زرعة نواجنم  .225
 500  رلاكنتاج امزرعة لترباة وا  .226
 1500 اص ستشفة خم  .227
 300 مستونع انومه باطرمه(  .228
 1000 مستونع أنومة  .229
 400 مسكخة لمهر اللعانن  .230
 500 راتمشرلة راا  .231
 1500 (ا)ممنو لتمناو ال ه و ااغة ال هاشغ  لتمناو م  .232
 500 ر  ر والفواكه للتمديمشغ  لتغلاي ال  ا  .233
 600 ممنو رن  جلد وبالرتا   .234
 500 غار افران ممنو  .235
 1000 ح معدناه(كخت  فائ فاح ) و الواحممن  .236
 1500 ممنو انترلوك وحسر جبهة  .237
 600 ديةممنو أح ية ولوازمها ومنتسات جل  .238
 500 منو أخشابم  .239
 600 ممنو أنوات  هربائاة  .240
 600 ممنو أنوات مكتباة وقرطاراة  .241
 1000 أنابيا()ممنو أرطوانات غاز   .242
 1000 ولثلسة وا ركالئاة الممنو اللوان الغ ا  .243
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 600 أكااال نايلون وأكااال ورق ممنو   .244
 1000 ممنو ألخان  .245
 500 نو ألعاب حدائ مم  .246
 1000 ممنو إرفنج  .247
 1500 طون جاهزممنو با  .248
 1000 ممنو بسكوم   .249
 1000 ال  ) معل  بال  (ممنو ب  .250
 700 طابلونات  هرباء نومم  .251
 500  منو تسهيز مطابخ رتانلت رتيم  .252
 500 تشلاو حل اات ممنو  .253
 500 ئة موان تنظايمنو تعبم  .254
 1000 وبقولااتممنو تعليا موان غ ائاة خ روات   .255
 300 لزجاجوزخرفة ا ممنو تلومن  .256
 300 ممنو ثلج  .257
 500 ممنو حلومات ركاكر  .258
 500 منو حلامات رلساةم  .259
 500 نات معدناة نوالياخزا ممنو  .260
 500 ممنو خااطة مالبت جاهزة   .261
 500 زرانمنو خيم  .262
 2000 كأو تلخاو نخان ممن  .263
 1000 ممنو نفاتر مدرراة  .264
 800 ممنو روائح عطرمة  .265
 500 ممنو ررا حديد وتقطاعه  .266
 500  ممنو رل  جل  .267
 500 رلوفان نايلون  نومم  .268
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 500 بممنو ررا  .269
 500 ممنو ريخت  .270
 600 وب آل و طممن  .271
 200 دوي يممنو طوب   .272
 1000 ممنو عمير  .273
 1000 ئاةوان غ اندوره وتعليا معمير بممنو   .274
 1000 ممنو علا  رتون   .275
 1000 ممنو علف حيوانات ونواجن  .276
 500 ممنو فانيال وباكينج باونر  .277
 500 ار  ومكانتممنو فر   .278
 500 ممنو فيبر جالال  .279
 600 و قح وباو رخام ممن  .280
 500 طة ومغا لف خااممنو    .281
 500 لطخاعة وتلومن ا قلشة  ممنو  .282
 500 رمزو للتطممن  .283
 500 المارتدي ممنو  .284
 500 ممنو ماكرونا ومشتقاتها  .285
 500 رق توالي ممنو مرارم  لنكت وو   .286
 400 ممنو مرايات  .287
 750 ورلنةمنو مرغرمن م  .288
 500 ممنو مسامير  .289
 300 مرلح مكسرات  .290
 800 ممنو مستر رات تسلي   .291
 300 ممنو مفتول  .292
 1000 و مناه   ره  ر نمم  .293
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 1000 لااتممنو موبي  .294
 1500 ه غازمةممنو ماا  .295
 500 ممنو ميالمين  .296
 400 ممنو نساج    .297
 300 وات تمومرممور وبائو أن  .298
 400 قة وزعتروبهارات ونمطاحن بن   .299
 400 ررااة أكو تمطخخ م  .300
 600 مطخعة  .301
 500 مطرنة حبوب    .302
 300   ت ررااةمطعم مأكو   .303
 400 أثا  منزل  وموبيلاات ومعرا لبا  .304
 500 ئتوتأجير بدل عرالباو  معرا  .305
 300 مباو أرتال ومستلزمات زراعاةمعرا   .306
 400 م و معرا مطابخ أللني  .307
 500 معمرة زم    .308
 600 ج وطرينةمعمرة رير   .309
 600 الوة ممنو ح  .310
 300 معمرة قما وفواكه  .311
 400 معل  أرنان )ممنو ارنان(  .312
 500 معل  ترلاا  ور  .313
 500 معل   ابون   .314
 500 معل  مزايكو  .315
 150 ي والغرابللناخ  ل  يدوي لمنو امع  .316
 600 رااقة رااراتمدررة تعلام   .317
 400 ولغات معهد طخاعة  .318
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 500 مقهة  .319
 500 مكخت براباش  .320
 300 اتفاةاتما ت ه مكتا  .321
 700 ة ومالاةمكتا ارتشارات إنارم  .322
 700 ت هندراةمكتا ارتشارا  .323
 400 ت خارج  وناخل امكتا تاكسا  .324
 200 عشاب طباةعامة أ مكتا تسارة   .325
 300 نترن دمات إخمكتا   .326
 300 مكتا خدمات ثقافاة  .327
 300 النمكتا نعاية ودع  .328
 400 مكتا  رافة ودعالم   .329
 150 تفراج وحفالكتا متعهد أم  .330
 400 مكتا مثلن أراض   .331
 300 كتا مرارخةم  .332
 300 ة مكتا مراما  .333
 300 مكتا مقاو ت عامة  .334
 300 مكتا هندر   .335
 500 ر نشرنامكتخة و   .336
 200 رطاراةمكتخة وق  .337
 1500 نتسو رااح   م  .338
 300 منسرة آلاة  .339
 300 واب ورخابا نسار إفرنس  أب  .340
 200 نسار عرب  آل   .341
 150   يدوي نسار عرب  .342
 300 نسار موبيلاات إفرنس  آل   .343
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 300 وررة أللنيوم    .344
 200 يدوماً  با انة لمنو ا بواب والشخحدا وررة  .345
 300 اراتوررة  هربائ  را  .346
 300 جهزة الكهربائاةوات وا اح ا نوررة لتمل  .347
 400 اك (وررة لتملاح الساارات )ماكان  .348
 300 اتوررة لتملاح رنيتر الساار   .349
 300 ررات السااراتزمبر ات ورنفرة لتملاح ور   .350
 400 ياناة والدوالوررة لتمناو ال زانات اللعد  .351
 300 تمناو وتملاح  رار  حديدلوررة   .352
 300   وتشكي  الماجرة لثنور   .353
 300 ام أكسسين و هرباءوررة لر  .354
 300 اشوررة لدهان الساارات والورن  .355
 300 وررة لسلكرة الساارات  .356
 600 ني  راارات الشرنوتملاح  ناوررة لمنو   .357
 200 راتار زم  وفالتر رااوررة لغا  .358
 500 و الة ألخان  .359
 500 ارمات جديدة طو الة ب  .360
 1000 و الة رسائر  .361
 1000  الة رااراتو   .362
 1000 ه غازمةالة مااو   .363

 
 (11)اللانة 

 م.1972( لسنه 413ف  ه ا النظام تكللة أحكام ا مر رقم ) هك  ما لم ينح علا
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 (12)اللانة 
لمممنعة نممد العلمم  بهمم ه الررفممة أو الفروضممة بلوجمما همم ا النظممام عالترممم  الررمموم 

 حكمام رموم اللفروضمة ارمتنانا م  الر تلنو ترف  ه ا النظام وف  حالة ال اللمنفة
م فالمما 1997( لسممنة 1ئممات اللرلاممة رقممم )اللممانة السممابعة والعشممرون مممن قممانون الهي

 ئة اللرلاة.لهيأموال ا يتعل  بسخاية

 (13)اللانة 
  ا النظام.يلغة    ما ي الف احكام ه

 (14)اللانة 
ممماا علممم  بهممم ا النظمممام ي   ر فممم  شممم ومن ،  الممموزارةرمخ التممممدي  علامممه ممممن قبممم عتخمممارًا ممممن تم

 ة.الررلا السرمدة

 م08/03/2018 در بتارمخ: 

 سالم أبو عيادة .أ
 رئيس بلدية وادي غزة

 حسب األصول/ اصادق
 ليالحكم المح وزارة
 م21/06/2018
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 ي غزة بلدية واد نظام صادر عن
 م 2018 لعام صرف الصحيبشأن رسوم اشتراكات ال

ن ( فقممممرة )ب( مممممن قممممانو 15) ة رقممممملوجمممما اللممممان ولممممة لنمممما بعلممممال بالمممممالحاات الل 
سلت البلدي بسلسته رقم وقرار الل 1997( لسنة 1ات اللرلاة الفلسطيناة رقم )ئالهي
غممزة  لبلديممة واني فقممد أ ممدر اللسلممت البلممدي م08/03/2018تممارمخ ( اللنعقممدة ب9)

 النظام التال :
 (1)اللانة 

 اسم النظام
ره المممر  للنطقممة نفمموذ الممم  ارممتراكات  نظممام ررمموم: يطلمم  علممة همم ا النظممام ارممم

 .م2018غزة لعام  انيدية و بل
 (2)اللانة 

 تعريفات
ة لهما أننماه مما لمم عمان  الل ممم الل أللفا  والبخمارات الموارنة فم  هم ا النظماميكون ل

 غير ذل :تدل القرمنة علة 
 كم اللرل .وزارة الر الوزارة:
 وزمر الركم اللرل . الوزير:

 .ةة واني غز مسلت بلدي مجلس:ال
 زة.رئات بلدية واني غ الرئيس:
مكونمممه ممممن اللمممدائن  هممم  عخمممارة عمممن رمممخكة ممممن اللوارمممير ة الصـــرف الصـــحي:شـــبك

اهممم  ممممن ال ررمممانة اقطمممار متنوعمممة، ومن اللليمممزة ذات ائح البالرمممتاكاة ذات ال مممم 
قم  وتنا را ومشمخ  بهما منمازل وعقمارات اللمواطنين متنوعة ا قطار والت  توضو ب

وعهممما فممم  نقممم  دم بلسلم ممم ات الممممره الممممر  التممم  تسمممت  عانممممة المممةاللاممماه ال
  التم  ة الة ا ماكن الل ممة ل ل  وف  ا ماكنم لفات اللنازل من اللااه العانم

 لدية.تقرها الب
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 (3)اللانة 
 لصرف الصحي إدارة مشروع ا

مممر ، وتتممول  لشممرفة علممة مشممروع المممره الغممزة اللسممئولة والتكممون بلديممة واني 
للرافظمة علامه،  لما انته واو ما ممره الممر  ممن حيمث إنشماءهوع البلشمر  العناية

لمممانة ال امسمممة ممممن الممممالحاات الل ولمممة لللسلمممت فممم  الفقمممرة تتمممول  الاامممام بسلامممو ال
 م.1997( لسنة 1رقم ) قانون الهيئات اللرلاةة عشر من ال امس

 (4) اللانة
لممر  ع الممره او امه والم ي يلمر بسمواره مشمر يسا عل  مال  العقار أو السماكن ف

 زة إليمممممال عقمممماره فمممم  رممممخكة المممممره المممممر واني غمممم  لممممة بلديممممةأن يقممممدم طلخمممما إ
 .ل ا ة ببيتهلتمرمي المره المر  ا العلوماة حتة لو  ان لدية بئر

 (5)اللانة 
 بلوجمما هم ا النظممام للبلديمة ررممم ارممتراك العقمار أو الشمم ح السماكن فاممه يمدفو مالمم 

رمممخكة الممممره زلمممة أو رمممقته فممم  لة مممممره منبو ممم ة واحمممدة مقابممم  السممملاح لمممه للمممر 
البلديمة الق رة أو خماله ذلم  وتسمتوف   علوماة وارتعلالها لتمرمي اللااهلمر  الا

 لمر  حسا التال :  ارت دام رخكة المره امقابواحدة  رروم ا رتراك للرة
 

 بناء ال نوع الرقم
ررم ا رتراك 

 بالشاك  
 200 طاب  واحد  من خ  للشقة الواحدة أو منزلررم و لة   .1
 600 ن حتة أربو طواب   ن طابقيخ  لللنزل م ررم و لة  .2
 1200 ررم و لة خ  لألبراج  يستوف   .3
 150 لطواب  الك  رقة ف  البناء متعدن   .4

5.  
واللستشممممفاات والسامعممممات ررمممم و مممم  خمممم  لللمممممانو 

 ه. ارال واللالعا الرماضاة ومرطات ترلاة اللااواللد 
1000 
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6.  
ر اللمموان الو مملة مممو تمموفي ديممة بتنفيمم  لبلفمم  حممال ااممام ا

م 10دفو  مم  مشممترك   تزمممد الو مملة عممن طلوبممة يمم الل
 أنش. 8أو أنش  6بقطر 

2400 

7.  
 يدفوم 10 لة عن ة طول الو وف  حال زمان  
 .أنش 6 طرلك  متر طول  ق -1
 .أنش 8طر لك  متر طول  ق -2

 
100 
120 

 

 (6)اللانة 
السممملاح لمممه بو ممم  فامممه مقابممم   أو السممماكن العقمممار ف  البلديمممة رمممهرما ممممن مالممم تسمممتو 

ومامممة لللدينمممة وارمممتعلالها ه الممممر  العلرمممقته أو البمممرج فممم  رمممخكة المممر  نزلممة أوم
   الرروم التالاة:و خاله ذل  لااه الق رة ألتمرمي ال

   تكلاي أو ررم رهري ثاب الرقم

1.  
رممم  ومممما فممم  حكلمممة وموجمممد لمممه لكممم  عقمممار أو منمممزل أو رمممقة أو مممممنو أو م

ارمممتهالك ن االمممة % مممم 15رممماك +7سممماوي منمممه مبلغممما يماممماه يرمممم  ارمممتراك 
                      اللااه رهرما.      

2.  
 20غ تراك مااه يرمم  مبلم يوجد له ار او ما ف  حكلة و لك  منزل أو فيال 

 راك  رهرما. (15راك  رهرما والشقة )

3.  
هرما رمماك  رمم 100اك مامماه يرممم  منممه مبلممغ لممه ارممتر  د  مم  ممممنو و  يوجمم  

 راك  رهرما.20ة   مبلغ وقدر واللر

4.  
و  يوجممد ارممتراك مامماه يرممم  ذلمم  رلة غسممي  رمماارات أو ممما رممابه كمم  مشمم 
 راك  رهرما. 50مبلغ 

5.  
  ارمممتراك ماممماه يرمممم  د اه و  يوجممم ومرطمممات ترلامممه اللاممم  ات واللمممدارالالسامعممم 
 رهرما.راك   100مبلغ 

 راك . 30منزلاة مبلغ  رروم تسلا  و لة  .6
 .راك  50اال )نقلة( ترم    عن    فنطرمغ  ره  ررروم تف  .7
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 (7)اللانة 
يم طلممما لو ممم  العقمممار فممم  رمممخكة لممم  العقمممار أو رممماكن العقمممار تقمممد مالمممة يسممما ع
هممور بعممد نفمممو بلديمممة واني غممزة فمم  قلممم السل اممة  تابممة إلممةمالمممر  العلو المممره 

 مظممارممة والتنلممدائرة الهند لهممور يقمموم بتروممم  الطلمما الررمموم اللرممدنة لمم ل ، وقلممم الس
 دمه.   من عللوافقة علة الطلا ر  ف  ا، وللبلدية الء الرأيإلبدا

 (8)اللانة 
الالزمة  ا نابيا  دية أن ير رالا ال دمة بعد حموله علة موافقة من البلعلة ط

يمة علمة أن تكمون لنوع ال ي تعينه مملرة اللااه ومهندال البلد للو لة من الرسم وا
ل دممممة لتر يممما الو ممملة علمممة طالممما اة بممم لطلو لمممال النوات ومممممارمي العجلامممو ا 

 إلرراه علة العل  فق .دية احده وعلة البلو 

 (9)ة اللان 
لو ممممول خمممم  المممممره ئلممممة  ممممماكن اللالللهنممممدال البلديممممة المممممالحاة فمممم  تعيممممين ا

  ل  تعيين حسمم مره بشخكة المره المر  العلوماة لللدينة، و المر  أو الل
و   رفمما أابيمما التهوممة  لمما لمه الرمم  فم نأالترليم  و وأجممور  مممائد واللنافم  ورمعة الل
 ها بلا يالئم اللملرة العامة.غير  الح منها أو تغير موضع ما  انإتاله 

 (10)اللانة 
اقو الو الت الت  تم  مماره عقار أو الساكن فاه تغيير مو لار علة مال  يرظ

إ   لديمةدال الب  تمم تر يبهما بلعرفمة مهنم ره المر  العلوماة التلمالعقار بشخكة ا
   الل تممممين فممم  البلديمممة ونفمممو  ممممن قبممم لممم ل المممالزم بعمممد الرممممول علمممة التممممرمح

 الرروم اللقررة ل ل .
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 (11)اللانة 
نفقتهم ال ا ة يتم إعفائهم  مشروع المره المر  وعلة ءنشاكان ف  إإذا قام الس

 قمررة فم للمة أن يمدفعوا الررموم الشمهرمة الك للرة واحدة فقم  عرترامن نفو رروم ا 
 ام.اللانة السانرة من ه ا النظ

 ( 12) اللانة
يرظممر علممة مالمم  العقممار أو السمماكن فاممه إتمماله أي خمم  أو ممممره أو التسممبا فمم  

 ت الت  ر ا من أجلها.لاله لغير الغاياعتغيير ارت وإتالفه أ

 ( 13)اللانة 
بسممبا  أو ممممره المممره المممر  المم ي تعطمم  ممم  جلاممو نفقممات إ ممالح خمم تر

 الحات. ة تل  اإل للا بلغ  ااساكن فاه منه مهلار أو امال  العق

 ( 14)اللانة 
منزلمه أو ارمرة عنمد و م  ترم  الرروم اللفروضة بلوجا ه ا النظام من اللكلف مخ

م عنمد رفما اللكلمف نفمو ررمو ر ب   المره المر  الرئاس  أو ارت دامه له و قاعال
ام لسانرة من ه ا النظم ا امسة و ي  لا ذ ر ف  اللانة السنوي والررم الشهر ا رتراك ال

م اللمانة السمابعة والعشمرون ممن قمانون الهيئمات فروضة ارتنانا  حكالرروم اللاترم  
 .عل  بسخاية أموال الهيئة اللرلاةيت م فالا1997 ( لسنة1رقم ) اللرلاة

 ( 15)اللانة 
ن  مم  رمماك  عمم  تزمممد عممن مممائتين كمم  مممن خممالف أحكممام همم ا النظممام يعاقمما بغرامممة   

أخير تسممممتلر فامممه ارتكمممماب ن  ممم  يمممموم تممم ين رممماك  عمممم خلسمممم بغرامممممة إضمممافاة و  الفمممة، م
 الل الفة.

 ( 16)اللانة 
 .ما يتعارا مو احكام ه ا النظام يلغة   
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 ( 17)اللانة 
ممماا علممم  بهممم ا النظمممام ي   ر فممم  شممم ومن ،رمخ التممممدي  علامممه ممممن قبممم  الممموزارةعتخمممارًا ممممن تم

 السرمدة الررلاة.

                            م08/03/2018حرمر بتارمخ: 
 أبو عيادة أ . سالم

 رئيس بلدية وادي غزة
 حسب األصول/ أصادق
 الحكم المحلي  وزارة
 م21/06/2018
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 در عن بلدية مدينة وادي غزة نظام صا
   م2018لسنة باية ضرائب البلدية المعدل بشأن ج

)ب( ممن قمانون الهيئمات  ةقمر ( ف15م )لال بالمالحاات الل ولة لنا بلوجما اللمانة رقم ع
( 9دي بسلسممممته رقممممم )وقممممرار اللسلممممت البلمممم  1997ة ( لسممممن1الفلسممممطيناة رقممممم )اممممة لرالل

م اللسلممت البلممدي لبلديممة واني غممزة النظمما فقممد ا ممدر م08/03/2018 بتممارمخاللنعقممدة 
 التال :

 ( 1)اللانة 
 اسم النظام 

غمممزة اللعممممدل اني لديممممة و ئا بنظممممام بشمممأن جخايممممة ضمممرا :رمممماطلممم  علممممة هممم ا النظممممام ي
 .2018لسنة

 ( 2) لانةال
 تعريفات 

ل لل ممة لها أنناه مما لمم تمدرنة ف  ه ا النظام اللعان  اوالبخارات الوا يكون لأللفا 
 لة غير ذل :القرمنة ع

 الركم اللرل .وزارة لوزارة: ا
 ل .وزمر الركم اللرالوزير: 
 مسلت بلدية واني غزة.المجلس: 
 واني غزةت بلدية ئار الرئيس: 

أو  كماً ام رمواء  مان ماللغ للبلدية بلوجا هم ا النظم لاه مبر  عر ح أرتأي  :لمكل ا 
 .ي عقار أو بأي  فة أخري    أو راغالً  منتفعاً 

 ( 3)للانة ا
 لنظام ال رائا التالاة:سب  البلدية بلوجا ه ا ات
لمممة حسممماب ت ممماه عما مبلغممما وقمممدرة واحمممد رممماك  رمممهر  :افرمممة الفئمممرانضمممرمخة مك :أوالً 

 اللكلف.  
 من اللكلف. غرفة رنوماً ( راك  عن    6وقدرة )مبلغ  اللنازل:خة ضرم :ياً ثان
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 ض  ضرمخة أرا :ثالثاً 
قممدرة كممه أو ال  ممار مبلغمما و فواات أو العمن  مم  نونممم أرا مغرورممة بالرل ما .1

 ( راك  رنوما من اللكلف.12)
 ن اللكلف.ا م( راك  رنوم14  نونم حلامات مبلغا وقدرة )عن   .2
ا ( رماك  رمنوم10وقمدرة ) عة رمتومة مبلغمازرا ر أو يزرع بو  عن    نونم أرا .3

 من اللكلف.
 ديةبلجارة عقار مؤجرة من عقارات البلرروم نق  ح  انتفاع  :رابعاً 

لسممنومة % مممن االممة ا جممرة ا20قممار مبلغمما يسمماوي   حمم  انتفمماع بلجممارة عم نقمم ررممو 
 للعقار زمانة لإليسار من اللكلف.

 ( 4)نة اللا
ة ممممن اللكلفمممين مخارمممرة الممم بلوجممما هممم ا النظمممام  وضمممةاللفر  رائاوال ممم ترمممم  الررممموم 

ا لهم ا لتلم  ال مرائا والررموم يمتم ترمميلها وفقم البلديمة وفم  حالمة عمدم نفعهمم  ندوق 
لهيئمات اللرلامة الفلسمطيناة م اللانة السمابعة والعشمرون ممن قمانون اام ارتنانا  حكاالنظ
 . لاةت اللرهيئال الل  بسخاية أموافالا يتع 1997 ( لسنة1رقم )

 ( 5)اللانة 
 ا النظام.م ه    ما يتعارا مو احكا يلغة 

 ( 6)اللانة 
ر فم  السرممدة شم ومن ،الموزارةقبم  لاه من رمخ التمدي  ععتخارًا من تماا عل  به ا النظام ي  

 الررلاة.
 م8/03/2018حرر بتارمخ: 

 أ . سالم أبو عيادة 
 ي غزة رئيس بلدية واد 

 صول/حسب األ أصادق
 المحلي لحكموزارة ا 
 م21/06/2018
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  ية وادي غزةبلددر عن نظام صا
 م 2018المعدل لسنة ظافة بشأن رسوم الن

( فقممممرة )ب( مممممن قممممانون 15)رقممممم اللممممانة ل ولممممة لنمممما بلوجمممما العلممممال بالمممممالحاات 
وقرار اللسلت البلدي بسلسته رقم  1997( لسنة 1الهيئات اللرلاة الفلسطيناة رقم )

اني غممزة لديممة و لب لسلممت البلممديفقممد ا ممدر ال 2018م/08/03ة بتممارمخ ( اللنعقممد 9)
 ظام التال :الن

 (1)اللانة 
 اسم النظام

 .م2018لسنة  دللعظافة النظام رروم الن :ارم ا النظاميطل  علة ه  

 (2)اللانة 
 تعريفات

قرمنة ا النظام اللعان  الل ممة لها أنناه ما لم تدل اليكون للكللات الوارنة ف  ه  
  علة غير ذل 

 لرل .ة الركم الوزار  وزارة:ال
 لرل .وزمر الركم ال ير:الوز 

 مسلت بلدية واني غزة. المجلس:
 دية واني غزة.رئات بل :الرئيس
ثاب  بريث   يكلن نقلة ممن مكمان  خمر نون تلمف وبالتمال  ر ء  هو    العقار:
شمل  أي ما جلامو ، ومشل     نار م مح للسكن أو رقة ف  علارة ركناةفهو ي

ل تلمف نو بنيم  واللممات التسارممة والروالرمالا يشمل  ال،  لم عهابكافة أنوا  كاتا الل
، والممممورو الاممممةلتعلا دوائرواللخممممان  الركوماممممة والمممم  ات والباممممانات اللستشممممفاأنواعهمممما و 

شممل  الشممر ات واللؤرسممات والهيئممات ،  لمما تالمممناعاة وا ممماكن الترفيهاممة والفنممانق
 أعلالها ربراة. والسلباات إذا  ان  
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لم  ه فم  اللاللتممر و الشم ح اللعمروه و ار أس  بارمله العقم اللسم  اللالم  :كلمالا
امينمما او   او مميالته و و ايممرانه رممواء  ممان بمممفأ ل ايسممار العقممارو المم ي يتقاضممة بممد أ

 مفوضا.
لقنممممان  وحطممممام الزجمممماج وا غمممممان تشممممل  ف ممممالت اللطممممخخ وا وراق وا النفايــــات:

أي رق و ر والعلمما وال مم القشممو الفارممدة و وات ة والفواكممه وال  ممر واوراق الشممسر وا تربمم 
 ان البناء.تشل  مو  نها  ف الت أخر  ولك

 (3)اللانة 
أكامماال مممن النممايلون معممده اخمم  فايممات ن المم  أو رمماغ  عقممار ان ي ممو النعلممة  مم  م

 ا ناخ  الوعاء أو الراومة.له ا الغرا وان ي و الكات مغلق
 (4)اللانة 

لتالاممممة وم االعقممممار أو رمممماغلة الررمممم   لمممم ن مالبلديممممة بلوجمممما همممم ا النظممممام ممممم تسممممتوف  ا
 رهرما: موضرة  لا ه بالشاك  

 

 بالشاك   الرروم ارم العقار   اللسلس
 12 نار ركن أرض   .1
 10 ارةة ف  علرق  .2
 20 نار ركن مكونه من رقتين   .3
 30 من ثال  رق نار ركن مكونه   .4
 12 ركن عن    رقة ف  علارة ركينة أو برج   .5
 18 اا بأنواعهاللكات  .6
 20 اللرالت التسارمة   .7
 30 يرة  الكب  والرواني   السوبر مار و   .8
 15 الرواني  المغيرة   .9

 12 أكشاك الباو المغيرة    .10
 500 م(         )عا فة  بيرمستش  .11
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 250 مستشفة ور  )عام(  .12
 150  غيرمستشفة   .13
 300 مستشفة خاص   .14
 50 ص  مر ز طب  خا  .15
 100 عاانة حكوماة ) مستو ف (  .16
 20 الباانة الطيخة  .17
 20 دلاة ي  .18
 30 ل الون حالقة رجا  .19
 30  الون  وافير للتسلي  السيدات   .20
 150                مبن  وزارة حكوم             .21
 400 مسلو نوائر  بير   .22
 200 مسلو نوائر  غير   .23
 100 وماة واحدة نائرة حك  .24
 600 السامعات   .25
 300 ات متورطة نبلوملاك  .26
 100   ام الكلبيوتر وا نترن  لز تعر م  .27
 100  اللدارال الركوماة  .28
 100 اللدارال ال ا ة   .29
 50 الر انة  روضه + نور  .30
 40                         اة  الورو المناع  .31
 30 مشاغ  خااطة   .32
 15 ر والفواكه واللرطخات بسطات ال  ا  .33
 40 مرالت السزارمن    .34
 50 مرالت باو الدواجن  .35
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 50 واللسرح  اسينلال  .36
 100 واللاله  وهات الكازمن  .37
 300 ازمة  مااه غممنو   .38
 45 اللطابو   .39
 60     غره                    10ة فندق حت  .40
 100 غرفة                       20 – 11من ندق ف  .41
 150             غرفة           20يزمد عن  دقفن  .42
 30 حتة عشرة أفران  مطعم  .43
 60 فرن فاكثر 20 -11 م منمطع  .44
 60 ما كفتر   .45
 300 ممنو البال    .46
 60 واللغار  واللشاحم  .47
 20 ت مكتا راارا  .48
 30 بيرةكالهيئات ال يرمة ال  .49
 15 ات ال يرمة المغيرةلهيئا  .50
 معفاة  نور البخانة   .51
 18 ندية ومراكز الشخاب والرماضة ا   .52
 18 لم ت  ر به ا النظامإيه بناية أخري   .53

 
 

 (5)ة ان الل
المم  أو رمماغ  العقممار مخارممرة ن مضممة بلوجمما همم ا النظممام ممم اللفرو  ترممم  الررمموم 

نة السمممابعة حكمممام اللممماا  ارمممتنان  ترمممميلها  الررممموم يمممتم عمممدم نفعهمممم لتلممم  وفممم  حالمممة
فالما يتعلم   1997( لسمنة 1اللرلامة الفلسمطيناة رقمم ) الهيئمات  والعشرون من قمانون 

   بسخاية أموال الهيئة اللرلاة.
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 (6)للانة ا
 .مو احكام ه ا النظام   ما يتعارا يلغة  

 (7)اللانة 
ممماا علممم  بهممم ا النظمممام ي   ر فممم  شممم ومن ،وزارةرمخ التممممدي  علامممه ممممن قبممم  الممم عتخمممارًا ممممن تم

 السرمدة الررلاة.

 م08/03/2018حرر بتارمخ: 
 أ . سالم أبو عيادة
 رئيس بلدية وادي غزة

 حسب األصول/ أصادق
 وزارة الحكم المحلي

 م21/06/2018
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  غزةوادي  ديةنظام صادر عن بل
 م 2018لعام  بشأن سرقة المياه

( مممممن قممممانون ب ( فقممممرة )15)رقممممم اللممممانة  بالمممممالحاات الل ولممممة لنمممما بلوجمممما علممممال
وقرار اللسلت البلدي بسلسته رقم  1997( لسنة 1لفلسطيناة رقم )االهيئات اللرلاة 

غمممزة  وانيفقمممد أ مممدر اللسلمممت البلمممدي لبلديمممة  م8/3/2018 :اللنعقمممدة بتمممارمخ (9)
 ال :النظام الت

 (1)ة اللان 
 اسم النظام

 م.2018ام ي غزة لعوان  لديةمااه ب ررقات  منظا :ارم  علة ه ا النظام يطل

 (2)اللانة 
 علة غير ذل رمنة قن  الل ممة لها أنناه ما لم تدل الون للكللات التالاة اللعايك

 اللرل . لركموزارة ا الوزارة:
 اللرل .وزمر الركم  الوزير:

 واني غزة. سلت البلدي لبلديةالل مجلس:ال
 رئات بلدية واني غزة. س:الرئي

ــاء: ممماء المـ ممميوان اإل أو الممم ي يسمممتهلكه البيتممم  علالالرمممتالل ممممح ل اللم مممان والرم نسم
اللسممممممتعل   رممممممت دام الرممممممدائ  وا رممممممسار وري اللزروعممممممات و    لسممممممق واللسممممممتعل

 اعاة.المناللشروعات 
 التم  تأخمم ها أيممة تنظمام  لاممة اللامماهين أو يمم تعلاامماال أو   م  جهمماز يسمتعل  العــداد:

 شاءات.اإلنن اللمالح أو أي منشأه م مملرة من
  ممن خطمو  مرورها عن العمدان ممن أي خم غير  لاة من اللااه بأخ   ه:لميااقة سر 

 من اللاماهلاة أي  أو الرمول علة  اللااه،طر خ  أيا  ان قواني غزة  مااه بلدية
 لبلدية.ة إذن من ابدون الرمول عل
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 (3)اللانة 
يرمممم  علمممة رة أن منتفمممو لعقمممار أو  ي منشمممأ أو مممممل ة  ممم  مالممم  أويسممما علممم 
نظمام و مرمدن فم  و ي  اللااه له وفقا للا هم   تيلتزم بشرو  وأنالبلدية ن م ترخاح 

  ول.ا ن حسا اوأن يلتزم بتر يا عد لدية تورمد اللااه ال اص بالب

 (4)اللانة 
اللااه اللسروقة  ارت دام ت اللااه من حيث الغاية منا ا النظام تقسم ررقبلوجا ه
 ن:ييرئاس الة قسلين

 تان.اللع رت دام اللنزل  نم  وااآل وا رت دام لشرب ا ررقة اللااه لغاية -أ
رمممممت دامها فممممم  اللشمممممروعات رمممممرقة اللاممممماه لغايمممممات ري اللزروعمممممات أو    -ب 

    المناعاة.
 (5) لانةال

  فئممات وثممال سمما قطممر خمم  اللامماه اللسممروق ح ئممات اللامماه الممة أربعممة فتقسممم رممرقة 
  : ا ت روق اللسللااه الت  يتم رمها من خ  ا حسا مساحة ا را الزراعاة

 .أنش 2/1ه من خ  مااه ررقة اللاا: ا ولة الفئة
 .4/3للااه من خ  مااه بقطر ررقة ا: الفئة الثاناة
 .أنش 1ااه بقطر اللااه من خ  م رقةر: الفئة الثالثة

 .أنش 1اه بقطر يزمد عن   ماررقة اللااه من خ: الرابعةلفئة ا
متمر 1000قم  عمن اعامة تراضم  زر ري ألم خم  ماماه  : رمرقة اللاماه ممنل امسمةة االفئ
 ربو.م

متمر مربمو 1000راضم  زراعامة ممن : ررقة اللااه ممن خم  ماماه لمري أالفئة السانرة
 .متر مربو 5000حتة 

متمر  5000 لمري أراضم  زراعامة تزممد عمن ماماه ررقة اللااه ممن خم  :الفئة السابعة
 مربو.
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 (6)اللانة 
  م  يعاقما  1936ه لسمن (74)ن  رقمم يسمطعقوبمات الفل  يتعمارا ممو قمانون ال بلما

، وحسما خم  أعاله الرابعةانة اللمن  (ب  ،أ)من يثب  لدية ررقة مااه من القسلين 
 اآلت : دفو غرامة  امسة بف  اللانة ال ناللااه اللسروق اللبي

حسممما الفئمممات ام و ن هممم ا النظممم مممم  الرابعمممةاللمممانة ممممن  (أ) رمممرقة ماممماه ممممن القسمممم أوال:
اللامماه اللسممروق منممه وهمم   سمما قطممر خمم ه وحأعممالل امسممة انة فمم  اللمما اللوضممرة
 كالتال :

 راك . 200ا ول  غرامة باالة ررقة اللااه من الفئة  -1
 .راك   300مة باالة ة الثاناة غرائررقة اللااه من الف -2
 راك . 400مة باالة رااللااه من الفئة الثالثة غررقة  -3
 اك .ر 500باالة  من الفئة الرابعة غرامةقة اللااه رر  -4
ت حسمما الفئمماالرابعممة مممن همم ا النظممام، اللممانة ( مممن ب ) مممن القسممم قة مامماهرممر  :ثانيــاً 

منممه وهمم  لامماه اللسممروق لأعمماله وحسمما قطممر خمم  االلوضممرة فمم  اللممانة ال امسممة 
  -كاآلت : 

 راك . 300باالة  مةللااه من الفئة ا ول  غراررقة ا -1
  .كرا 400االة الفئة الثاناة غرامة ب قة اللااه منرر  -2
 راك . 500ئة الثالثة غرامة باالة من الف لااهررقة ال  -3
 راك . 600رابعة غرامة باالة ررقة اللااه من الفئة ال -4
 راك . 1000ة باالة ال امسة غرام ةررقة اللااه من الفئ -5
 راك . 3000ة باالة امللااه من الفئة السانرة غر ررقة ا -6
 راك . 5000 باالة من الفئة السابعة غرامةررقة اللااه  -7
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 (7)انة الل
 بلديمممةظمممام يرممم  للباإلضمممافة للغراممممات اللفروضمممة وفقممما لللمممانة السانرمممة ممممن هممم ا الن

 تقم  عمن ورة غيمر رمرعاة للمدة  سمتهلكة بمم لفرا تقدير ارتهالك لكلامة اللاماه ال
لممة  مم  مممن يثبمم  اللفروضممة ع ن ت مماه الممة الغرامممةتيرممتة أرممهر و  تزمممد عممن رممن

( ب  ،أ)  ا النظمممام ممممن القسممملينة ممممن هممم بعممم اللمممانة الرا وذلممم  حسممما ماممماه لديمممة رمممرقة 
ت حسمما قطممر خمم  اللامماه اللسممروق والتقممدير يكممون واللممانة ال امسممة اللوضممرة الفئمما

 -:ه التال جعلة الو 
 رما.ره وب  60ئة ا ول  بواقو اه من الفتقدير ارتهالك اللا -1
 رهرما.  وب  120بواقو  الثاناةالفئة ك اللااه من تقدير ارتهال -2
 رهرما. وب  210بواقو  الثالثةمن الفئة  لااهالير ارتهالك د تق -3
 رهرما. وب  480بواقو  الرابعةمن الفئة  تقدير ارتهالك اللااه -4

 (8)اللانة 
تورممد ظمام ة فم  نك حسا االته اللرمدن تقدير ا رتهالاالة اللتر اللكعا ل يرتسا 

 السرقة.به وق  اكتشاه للااه اللعلول ا

 (9)انة لال
 شمف السمرقة  رماعة ممن تمارمخ 24الل خم اب ونفقمة السمارق ة حسم علالفة  تزال الل

 ثبوت السرقة.و  لبلديةمن قب  ا
 (10)اللانة 

  أحكمام  مندوق البلديمة بلقت م  السمارق مخارمرة إلمة نمم  ترم  غرامة ررقة اللاماه
سمابعة والعشمرون اللمانة الوفقما  حكمام نمه عمدم نفعمة ترمم  م لةالنظام وف  حاه ا 
فالممما يتعلممم  بسخايمممة  1997لسمممنه ( 1)رقمممم الفلسمممطيناة لامممة ئمممات اللريلهاقمممانون ممممن 
 .ال الهيئة اللرلاةأمو 
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 (11)اللانة 
 .ا النظام  احكام هيلغة    ما يتعارا مو 

 (12)انة الل
ممماا م علممم  بهممم ا النظممماي   ر فممم  شممم ومن ،دي  علامممه ممممن قبممم  الممموزارةرمخ التمممم عتخمممارًا ممممن تم

 السرمدة الررلاة.
 

             م08/03/2018 :التارمخ
 أ . سالم أبو عيادة
 رئيس بلدية وادي غزة

 حسب األصول/ أصادق
 الحكم المحلي وزارة
 م21/06/2018
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 غزة  ادير عن مجلس بلدية و دنظام صا
 م 2018لعام  لمياهبشأن توريد ا

قممانون  ه )ب( مممننما بلوجمما اللممانة ال امسممة عشمر فقممر ل ولممة لعلمال بالمممالحاات ال
( 9رقمممم ) م وقمممرار اللسلمممت البلمممدي بسلسمممته1997نة ( لسممم 1)رقمممم  يئمممات اللرلامممةاله

ني غزة النظام افقد أ در اللسلت البلدي لبلدية و  م08/03/2018مخ اللنعقدة بتار 
 التال :

 (1)ة اللان 
 اسم النظام

 .م2018عام ل اللااه ية واني غزة بشأن تورمد بلد  نظام :علة ه ا النظام ارميطل  

 (2)اللانة 
ام اللعممان  الل ممممة لهمما وا لفمما  المموارنة فمم  همم ا النظمم  ت والبخممارات يكممون للكللمما

 ما لم تدل القرمنة علة غير ذل . أنناه
 الركم اللرل . وزارة الوزارة:
 الركم اللرل .وزمر  الوزير:
 مسلت بلدية واني غزة. المجلس:

 رئات بلدية واني غزة. يس:الرئ
سممممتهلكه اإلنسممممان للمممماء المممم ي يواال البيتمممم  اء الل مممممح لالرممممتعلهممممو اللمممم  المــــاء:

نظامممي ورمممق  الرمممدائ  التممم  لمممم تنشمممأ وللت لسمممتعل  لغسممم  أنوات البيممم  والريممموان وال
 بقمد التسارة.

ام  لاممة اللامماه التمم  أو تعيممين أو تقممدير أو تنظمم  اال مم  جهمماز يسممتعل  لاامم  اد:دالعــ 
 اللااه. مشروع ا أية مملرة من اللمالح من أنشاءتأخ ه
بنايمات أو رمقة ولة وتشمل  أيمة بنايمات ممن الأو غير مشمغ ولةي أرا مشغأ العقار:

 بلدية واني غزة.نفوذ فيها ضلن 
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قابم  ارمتعلاله م سمتر  علامه مبلمغ للبلديمةمأي رم ح لديمة ارمتراك ماماه و  المكل :
 ة حسا ه ا النظام.مااه البلدي
 اه.ي غزة للتابعة اللاية وان قسم اللااه اللعين من بلد  لمياه:مصلحة ا
ــب  ــة:الخطالـ يتقمممدم للسهمممة الل تممممة   ح الطباعممم  وا عتخممماري الممم يهمممو الشممم  دمـ

 ة لتزومده باللااه.لبلديبا
يرمممم  علمممة ي تخممماري طالممما ال دممممة والممم  عهمممو الشممم ح الطباعممم  وا  المشـــترك:

 ارتراك مااه.
 دم.اللست للتفرعة من ا نبوب الرئاس  الة مسلوعه من ا نابيا ا بكة:الش

 اللشترك. واقو مخاررة  بعد عدان مااها نبوب ال من هو السزء أنبوب التوريد:
وقممو بممين لالسممزء مممن ا نبمموب الل عممد لتزومممد اللشممترك باللامماه واهممو  :أنبــوب التوزيــع
 وعدان اللااه لد  اللشترك.  ا نبوب الرئاس

 لوجا ه ا النظام.الرروم اللقررة ب الرسوم:

 (3)اللانة 
أن  بلديمممة  تاباممما وللبلديمممةعقمممار إلمممة الإلمممة أي  لاممماهجلامممو الطلخمممات إليممممال التقمممدم 

و ان تغيمممره أو ان تفمممرا الشمممرو  التممم  تستمممموبها هممما أتمممرفا أي طلممما يقمممدم إلي
 علاه.

 (4) ةاللان 
وممما يلممزم ا نوات ا تقممدم ا نابيمما و لبلديممة علممة طلمما ارممتراك اللامماه فلنهمم ا إذا وافقمم  

عطمم  يممتم العلمم  تقممار وحاللمما عالالرئاسمماة علممة نفقممة مالمم   نابيمما لو مم  العقممار ا 
 للخالغ الت   رف  علة اللوان.ا لا ا رتراك  شفا نبينا فاهالبلدية لطا

 (5)اللانة 
منممه الممة  للعقممار واللكممان اللالئممم إلنخممال اللامماه مممةابيمما الالز نتقممرر البلديممة حسممم ا 

 ار.العق
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 (6)اللانة 
ر للاماه بماللتوارمطة عمدان النتفمو بأو الالتم  يسمتهلكها اللشمترك للاماه ترتسا  لاة ا

 كعا.الل
 (7)اللانة 

اءة ا رممتهالك اللسممسلة فمم  عممدان اللشممترك  ممرارة مممالم يثبمم  بممالفرح ر تعتبممر قمم 
 لبلدية علة تو يالت وعدان اللشترك خاله ذل .ا مهر الفن  ال ي تس

 (8)لانة ال
امماه يسمملح بتبمم ير اللة اللامماه ان ي عقممار تممورن إلامم ن فمم  او السمماك  يسمموز لللكلممف أ

و حنفاة مفتوحمة، و م  عطم  و لة ا معطوبة او بسبا تركوجون و لة  منه جراء
قمار يسما تبلامغ البلديمة علاو تلف ف  مراف  الشمخكة ال ارجامة أو تلم  الواقعمة ناخم  ا

 ول حسا ا عط  بوارطة أر اص مفوضين  عنه ف  الرال ومسري تملاح اي
 لف.لة نفقة اللكقب  البلدية وع من

 (9)اللانة 
يمممة بلنشممماءات مشمممروع اللاممماه وأنارتهممما ديممة العنام تتمممولة البلت هممم ا النظمممالغايممماترااقمما 

 ها:ل وا رراه علة توزمو اللااه وترااقا ل ل  يكون 
 القراءة الدورمة.اء الدخول خالل راعات العل  الة موقو ا رتراك إلجر  .أ

لمممة أي أنبممموب ممممن  وقمممات للكشمممف ع  اي وقممم  ممممن اعقمممار فممم ي المممدخول   .ب 
 ه.ره أو ازالتتملا ابيا أوا ن

أنابيا اللااه ف  اي رمارع وأن تلمده ممن السانما الواحمد  أنبوب من تلديد اي  .ت 
 إلة السانا ا خر أو ترته.

 نشأ حنفاات علوماة ف  اي رارع عام أو مكان عام.تأن   .  
،  لما   ال رورة ل ل ي عقار إذا نعا عن ابلهتقطو اللااه اللورنة من ق ان  .ج

ا أو جزئامما  للمما سراهمما  لامم همما أو تغيممر مامماه أو توقف  اللورمممد تلمم لهمما ان تلنممو ت
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 وا ألهمم رأت ذلمم  ضممرورما أو مالئلمما نون ان يممؤثر ذلمم  فمم  اللخممالغ اللسممترقة 
 الت  قد تستر  لها بلقت ة ه ا النظام.

 (10)اللانة 
 رمد اللااه إلة عقاره. ر  علاة لقاء تو اللبلغ اللسترهرما يدفو اللكلف إلة البلدية 

 (11)للانة ا
الت  تورن إلاة اللااه او الساكن فاه ان يغير أية أنابيما او ال  العقار يرظر علة م

 ن يلغيها او ان يعبث بها.اا البلدية او تهو الت وضعتها او ر ب

 (12)اللانة 
 العقار مكشوفا.نابيا اللثبتة ف   بوب من اأي أن اح أو ابقاء  يسوز السل

 (13) اللانة
اه ان يستعل  اللااه أو يسلح بارتعلالها  ي ن فأو الساكلعقار مال  ايرظر علة 

لبلديممة االرمممول علممة موافقممة خطاممة مممن  عممد غممرا خمماله ا رممتعلال البيتمم  إ  ب
لغيمممممر  د اللاممممماهن تورمممممم بشمممممأ ن تفمممممرا الشمممممرو  التممممم  تستمممممموبهاومسممممموز للبلديمممممة أ

 يت . رتعلال البا
 (14)اللانة 

اممة اللامماه أن يسمملح  ي رن إلاممه  لو فمم  اي عقمار تمم ن يرظمر علممة اللكلممف او السمماك
  إ  بعممد الرمممول علممة انمم رمم ح بنقمم  اللامماه مممن ذلمم  العقممار  ي غايممة مهلمما  

 بلدية.لأذن ب ل  من ا
 (15)اللانة 

 من ا فعال ا تاة:  ي فعاان بأيرظر علة اي ر ح ا ت
 م من إنشاءات مشروع اللااه.سترم ف  اي قسي أن .1
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  أو أن يخقيهممما أو أن يتسمممبا اي مممموان أخمممر سمممة أو أو ألخأن يغسممم  حيوانممما  .2
 بلنخالها إليها.

بممدون اي قفمم  أو  مملام أو مرممخت أو حنفاممة ت ممح   أن يفممتح أو أن يغلمم  .3
 شروع اللااه.نشاءات مإ

 (16)اللانة 
 لتالاة رهرمًا: م االررو  ن ارتهالك اللااه  البلدية عتستوف
 تالاة رهرمًا:ت الرروم الة أو لللؤرسااارتهالك اللااه للوحدات السكن ثلن أوال:

 

 راك   الباان  الرقم
 20 متر مكعا 10  -  1من   .1
 لكعا لاراك  لللتر  2 وما زان عن ذل  –متر مكعا   11من   .2
 20 غل د انن  لعدان مح  .3

 
 اللؤرسات: مااه للوحدات السكناة أوك رارروم ارت ثانيا:
 راك   الباان  الرقم

1.  
ومما فم   رمقة فم  بمرج واء للنمزل أوررم ا رتراك لك  مشترك ر

 650 انش. 1/2حكله بأنبوب قطر

 700 .يالررم ا رتراك لف  .2
 1100 .انش 3/4 راة بأنبوب قطررم ارتراك مااه  غراا  ناع  .3

4.  
رمنه فقم   –ده رمتة كلمه للم للنزل او ما فم  ح   مؤق ررم انتفاع

 275 .انش 1/2نبوب قطر بأ

5.  
رممنه فقمم   –ن للممده رممتة ررممم انتفمماع مؤقمم   غممراا غيممر السممك

 550 .انش 3/4نبوب قطر بأ

 100 .ررم و لة بشخكة اللااه  .6
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 100 تامين لك  مشترك أو منتفو جديد   .7
 50 ااهللاررم فرح عدان   .8
 50 ن جديد عدا ررم تر يا   .9
 50 اه ررم قطو ما  .10
 50 اه ررم أعانه تو ي  اللا  .11
 50 ررم تغير عدان   .12
 50 ااه أو نقلةررم تروم  ملكاة ارتراك الل  .13

14.  

علممة طلمما اللشممترك وعممدم مطالبتممه  ة قطممو اللامماه بنمماءً لمم فمم  حا
 خمي خمالل رمنة ممن تمار   أو تسديد التواام ة اللااه مرة أخر بلعان 

أعمممانة  خكة اللاممماه ومكمممون رممم لغممم  حقمممه فممم  ا رمممتراك فممم  طمممو يالق
 .جديد ورروم جديدةك اللااه له بارترا

- 

 20 ررم ختم العدان   .15
 

 (17)اللانة 
ا تقموم بهم لديمة مقابم  تورممد اللاماه أو مقابم  ا علمال التم  للسمترقة للبا سبة الررمومت

إلاممه أو بمم  اللكلممف اللممورن قن و ممم الممدف مخارممرة وفمم  حالممه رفمما البلديممة فمم  البلديممة 
ت اللرلاممة الفلسممطيناة رقممم ن قممانون الهيئمما( ممم 27لممانة )اللشممترك ترممم  منممه وفقمما لل

 .1997( لسنة 1)
 (18)اللانة 

( 500)عمن  د ام يعاقا ف   م  م الفمة غراممة   تزمم ام ه ا النظي الف أحكمن ك  
لر فامممه تتمممأخير تسممم  يمممومن  ممم  ( رممماك  عممم 50تتسممماوز ) اك  وبغراممممة إضمممافاة  رممم 
  الفة.الل

 (19)للانة ا
 .احكام ه ا النظام مو يلغة    ما يتعارا 
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 (20)اللانة 
ممماا علممم  بهممم ا النظمممام ي     ر فممم شممم ومن ،رةممممن قبممم  الممموزا رمخ التممممدي  علامممهعتخمممارًا ممممن تم

 السرمدة الررلاة.
 

 م08/03/2018 در ف : 
 أ . سالم أبو عيادة

 ئيس بلدية وادي غزةر 
 حسب األصول/ أصادق
 لحكم المحليا وزارة
 م21/06/2018
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 قرار امهال
 االستئناف بغزة صادر عن محكمة 

  2018/ 612ي االستئناف الجزائي رقم ف
 لعطاونةابراهيم اب ضده: عماد ديام المستأن  إل

 ك سي.و بل –سكان: النصيرات 
تبلاغامم   خالل مدة عشر أيممام مممن تممارمنفس  إلة السلطات الق ائاة خيقت   علا  تسلام 

مأننممماه، واللاللبينمممة قمممرار اإلمهمممال بالطرمقمممة  مقام عليمممم مارمممتنانًا لق ن الناابمممة العاممممة  مممم مممم انون مممم
فممم   17/4/2018 تمممارمخالممممانر ب كمممم فممم  الر 2001ة ( لسمممن3رقمممم )اإلجمممراءات السزائامممة 

( رممرطة الزمتممون 779/2015للق مماة )اللقابلممة ة ( مركلممة بدايممة غممز 430/2016الق مماة )
 وذلمم  عممن الممتهم  مممدة تواافمم   مممم منهمماخسمم  مممدة ثممال  رممنوات مممو النفمماذ تربوالقاضمم  "
 " .ف  السرملة  ئرة اإلتهام وممانرة السالح اللست دم إلا  ف  اللسندة 
 مم  تسمملال  إلممة الق مماء، وعمم  و قبمم  مممأموري ال ممابطة العدلاممة علامم  مممن  خاوأمممر بممالا

اإلخخممار عنممه، ودذا لممم  – أعمماله  راللمم  و  –اللسممتأنف ضممده  – من يعلممم مكممان وجممون اللممدان
ار من وجه العدالة، وفمم  حممال عممدم تعد ف – ورة أعاله ل اللدة الل  خال –م نفس  قم بتسلات

  فممم  تممم رممماسري مراكل –للممم  ورة أعممماله ل اللمممدة االخممم  –الق مممائاة  نفسممم  للسممملطةتسممملام 
اللممانة  حكممام أب  علمماًل لمم وجممه العدالممة، وذأعمماله غااباممًا  لممتهم فممار مممن ا رممتئناه اللرقمموم 

همم ا القممرار تبلاغمم    لمما أقممرر 2001( لسممنة 3) لسزائاممة رقممم جممراءات ا( مممن قممانون اإل291)
بابمما  ةبغممزة وعلمم  ا رممتئناهة إعالنممات مركلمم   ا علممة لوحممةوذلمم  بللممماق قممرار اإلمهممال همم 

 ضده وف  السرمدة الررلاة. لللركوم علاه/ اللستأنف رالسكن ا خي
اباممًا اي مراكتمم  غ اله رممتسر دة اللمم  ورة أعمم لق ممائاة خممالل اللمم ا دذا لم تسلم نفس  للسمملطاتو 
 .17/2/2020ارمخ ن ا رتئناه تعين له جلسة بتأ( عللًا به العدالةار من وجكلتهم ف)

 ئب العام.يغ / النابلطالب الت
 نة.ماد دياب ابراهيم العطاو عبليغه / المطلوب ت

 يغها / الئحة االستئناف.نوع األوراق المطلوب تبل
 يس محكمة االستئنافئر 

 يري حمد النو المستشار/ أ
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 هالقرار ام
 ة كمة االستئناف بغز صادر عن مح

 2017/ 1172في االستئناف الجزائي رقم 

 ا رتاذ.ائد حامد ر  أنف ضده: مرلدإلة اللست
 ة.مقاب  مر ز الشرط –ضوان ر الشاخ  –ركان: غزة 

ة عشر أيممام مممن تممارمخ تبلاغامم  دمة السلطات الق ائاة خالل يقت   علا  تسلام نفس  إل
ماللبينمممة أننممماه  لطرمقمممةال بااإلمهممم ار قمممر  مممقام عليمممم مممانون ، واللمم    ممممن الناابمممة العاممممة ارمممتنانًا لقمم

فممم   2/10/2017فممم  الركمممم الممممانر بتمممارمخ  2001( لسمممنة 3)السزائامممة رقمممم اإلجمممراءات 
الشمماخ  ةط( رممر 145/2017) للق مماة بلممةاللقا ( مركلممة بدايممة غممزة 472/2017الق مماة )

 ".اف م منها مدة توااذ ت مالنف نة موة ررضوان والقاض  "برخس  مد
  مم الق مماء، وعلممة تسمملال  إلممة علامم  مممن قبمم  مممأموري ال ممابطة العدلاممة و  وأمممر بممالاخا

إلخخممار عنممه، ودذا لممم ا –اللمم  ور أعمماله  –ضممده  اللسممتأنف –مكممان وجممون اللممدان من يعلممم 
عممدم  فمم  حممالالة، و عدتعد فار من وجه ال – ورة أعاله  لخالل اللدة ال –لام نفس  تقم بتس

تممم  فممم  رممماسري مراكل –ل اللمممدة اللممم  ورة أعممماله خمممال –لطة الق مممائاة تسممملام نفسممم  للسممم 
نة   علمماًل بأحكممام اللممالمم وذ ،ًا  لممتهم فممار مممن وجممه العدالممةاله غاابامم أعمم ئناه اللرقمموم ا رممت

 لمما أقممرر تبلاغمم  همم ا القممرار  2001( لسممنة 3السزائاممة رقممم ) ( مممن قممانون اإلجممراءات291)
ا رممتئناه بغممزة وعمم  بابمما  وحممة إعالنممات مركلممةمهممال همم ا علممة لر اإلاق قممرا  بللممم ذلمم و 

 رمدة الررلاة.ه وف  السضداه/ اللستأنف لللركوم عل السكن ا خير
ري مراكتمم  غااباممًا ل اللممدة اللمم  ورة أعمماله رممتسفس  للسمملطات الق ممائاة خممالنودذا لم تسلم 

سمممممممة بتمممممممارمخ لمممممممه جلتعمممممممين  رمممممممتئناه ار ممممممممن وجمممممممه العدالمممممممة( عللمممممممًا بمممممممان افممممممم  )كلمممممممتهم 
(08/01/2020.) 

 تبلاغ/ النائا العام.طالا ال
 .امد ا رتاذمرلد رائد حاللطلوب تبلاغه/ 

     تئناه.راللطلوب تبلاغها/  ئرة ا  ع ا وراقنو 
 الستئنافرئيس محكمة ا

 ويري النأحمد  /المستشار
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 قرار امهال 
 2019/ 95في القضية رقم   كمة بداية غزةحمصادر عن 

 مسسد عبدهللا عزام –المبرة –غزة  ركان: نباه رعدية رلد عبد الكرمم م /اللتهم ة إل
تبلاغمم   خممالل مممدة عشممر أيممام مممن تممارمخ الق ممائاة اتفس  إلة السلطن لا  تسلام يقت   ع

 قب  النائا العام.من   واللقامة علا ،طرمقة اللبينةاإلمهال بالقرار 
 تهلة التالاة:لاب
(، 36ع301، 300لممانة )لحتاممال خالفمما لالنممما وا  ال بطرممم الرمممول علممة ا مممو  .1

 .2014لسنة ( 5) م قون ر ( من القان1ة بلوجا اللانة )واللعدل
 (.36ع142خالفا لللانة ) القانون  فة الواجاالم  .2

وعلممة  ،اءلام نفسمم  إلممة الق مم وتسمم  ة ممابطة العدلامم لان قبمم  مممأموري لاخا علامم  ممم وأمممر بمما
م نفسمم  ودذا لممم تقممم بتسمملااإلخخممار عنممه،  -أعاله    ورالل –هم ك  من يعلم مكان وجون اللت

جمممه العدالمممة، فمممار ممممن و  هم   غاابامممًا  لمممتراكلتممم اسري مرممم  -خمممالل اللمممدة اللممم  ورة أعممماله  –
 لمما  2001 لسممنة (3ائاة رقم )ز ساإلجراءات ال ( من قانون 291م اللانة )اوذل  علاًل بأحك

بدايممة إعالنممات مركلممة ا علممة لوحممة مهممال همم همم ا القممرار وذلمم  بللممماق قممرار ا   اغمم أقر تبل
 " .اةالسرمدة الررلأو " ليوماةب السكن ا خير لللتهم وف  أحد المرف اغزة وعلة با

تمم  غااباممًا لكاله رممتسري مرااللمم  ورة أعمم خممالل اللممدة  ةالق ائا م تسلم نفس  للسلطاتإذا ل
ثنممممممين يمممممموم ا  ن الق مممممماة تعممممممين لهمممممما جلسممممممةعللممممممًا بممممممأ (مممممممن وجممممممه العدالممممممةفممممممار  تهم لمممممم ك)

قبممم  اللركلممممة الل تممممة علممممة ذمممممة  أخمممر  ترممممدن مممممنجلسممممة أو فممم  أي  18/11/2019
 .ه حسا ا  ولورة أعاللل  الق اة ا
 لاغ / النائا العام طالا التب
 نباه رعديةعبد الكرمم بلاغه/ مرلد تاللطلوب 

 تهام غه/  ئرة ا التب

 زةغ بدايةلا رئيس محكمة
 نسليمان الغلبا /المستشار
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 ل رار امهاق
 حكمة بداية غزةصادر عن م

 927/2019في القضية رقم  
 رأبو اركند دالبلجخالاا  رلال غزة /انرك      اانبار  عرفات مورة عل  /إلة اللتهم

خممالل مممدة عشممر أيممام مممن تممارمخ   إلممة السمملطات الق ممائاة سمم يقت مم  علامم  تسمملام نف
 م.ا العاب  النائ، واللقامة علا  من قاللبينةمقة الطر ب   قرار اإلمهالبلاغت

 بالتهمة التالية:
ن ( ممن قمانو 35، أ فقمرة 28، 2، 1بقمد ا تسار خالفا لللانة ) حاازة موان م درة -

 م.2013( لسنة 7)لعقلاة الفلسطين  رقم واللؤثرات ارات الل د
لممة الق مماء، سمم  إنفلعدلاممة وتسمملام طة اباخا علامم  مممن قبمم  مممأموري ال مماوأمممر بممال

تقممم  خخممار عنممه، ودذا لممماإل  -اللمم  ور أعمماله –لممتهم وجممون ال ن يعلممم مكممانوعلممة  مم  ممم 
ممن  لمتهم فمار  باماً لتم  غاارماسري مراك -هة أعمالخالل اللدة الل  ور  –بتسلام نفس  

( 3م )ة رقم ام ( من قانون اإلجمراءات السزائ291انة )لاًل بأحكام اللعوجه العدالة، وذل  
ل همم ا علممة لوحممة مهممااإل اق قممرار ر وذلمم  بللممم أقممر تبلاغمم  همم ا القممرا لمما  2001لسممنة 
رف اليومامة حد المم زة وعلة باب السكن ا خير لللتهم وف  أنات مركلة بداية غإعال
 لررلاة" .دة االسرم" أو
 للمم  ورة أعمماله رممتسري مراكلتمم ل اللممدة ات الق ممائاة خممالاذا لممم تسمملم نفسمم  للسمملطإ

 حمممدا   سمممة يممومن لهمما جلالق مماة تعممميه العدالمممة( عللممًا بمممأن ن وجمم مممم  كلمممتهم فمماراممًا )غااب
ترممدن مممن قبمم  اللركلممة الل تمممة علممة ذمممة  و فمم  أي جلسممة أخممر  أ 05/01/2020

 ول.ا  ه حسا الل  ورة أعال الق اة
 .النائا العام /تبلاغطالا ال

 .ات مورة علاانبار  عرفللطلوب تبلاغه/ ا
 تهاما   ةتبلاغه/  ئر

 اية غزةبدلاة رئيس محكم 
 نسليمان الغلبا /المستشار
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 مهال قرار ا
 غزةادر عن محكمة بداية ص

 2011/ 1100  في القضية رقم
قممرب  –أحلممد يارممين رممارع –رضمموانالشمماخ رممكان:  / سممخة مرلممد أحلممد مرلممد /إلممة اللممتهم 
 الرنتاس  العزمز مسسد عبد

رمخ تبلاغمم  ن تمماممم  ل مممدة عشممر أيممام خممال ةام نفس  إلة السلطات الق ممائايقت   علا  تسل
 لنائا العام.لقامة علا  من قب  اوال، ةة اللبينلطرمققرار اإلمهال با

 التالاة: هم بالت
 .(36 ع23، 338، 334، 332الفا لللانة )تراك ختزومر مستندات ررلاة با ر -
 .(36ع 338لة اللانة )( بد 340خالفا لللانة ) تداول مستندات مزورة  -

وعلممة  الق مماء، ال ممابطة العدلاممة وتسمملام نفسمم  إلممةوري أم  ممم علامم  مممن قبمم  لاخااوأمممر بمم 
سمم  لام نفاإلخخممار عنممه، ودذا لممم تقممم بتسمم  -ر أعاله الل  و  –ن اللتهم ك  من يعلم مكان وجو 

هم فمممار ممممن وجمممه العدالمممة، تري مراكلتممم  غاابامممًا  لممم رممماس -أعممماله   ورة دة اللممم خمممالل اللممم  –
 لمما  2001( لسممنة 3سزائاة رقم )ت الءاجران قانون اإل( م291انة )وذل  علاًل بأحكام الل

ة إعالنممات مركلممة بدايممة لممة لوحمم رار ا مهممال همم ا علقممرار وذلمم  بللممماق قمم همم ا ا ر تبلاغمم أق
 .اة"لالسرمدة الرروماة أو "د المرف الي  أحلتهم وفسكن ا خير للباب الغزة وعلة 

لتمم  غااباممًا مراكي ورة أعمماله رممتسر للمم  السلطات الق ائاة خممالل اللممدة إذا لم تسلم نفس  ل
ء جلسممممممة يمممممموم الثالثمممممما بممممممأن الق مممممماة تعممممممين لهمممممماعللممممممًا لعدالممممممة( كلممممممتهم فممممممار مممممممن وجممممممه ا)

 ذمممممة تممممة علممممةاللركلممممة الل  مممممن قبممم أو فممم  أي جلسممممة أخمممر  ترممممدن  26/05/2020
 .ل  ورة أعاله حسا ا  و الق اة الل

 .العام النائا  /الا التبلاغط
 ة.مرلد  سخ أحلد مرلداللطلوب تبلاغه/ 

 . ئرة ا تهام غه/ لاتب
 ية غزةرئيس محكمة البدا

 سليمان الغلبان /رمستشالا
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 رار امهال ق
 ن محكمة بداية غزةصادر ع

 2017/ 1769في القضية رقم  
 أبو عبيدة مسسد  –التفاح–ركان: غزة     البهتين  م يرية احلدورا /ة اللتهم إل

مممن تممارمخ تبلاغمم   يممام أ ا  تسلام نفس  إلة السلطات الق ممائاة خممالل مممدة عشممريقت   عل
 .قب  النائا العام ، واللقامة علا  من اللبينةالطرمقة قرار اإلمهال ب
 بالتهلة التالاة:

 .36ع238الفا لللانة إيقاع اذ  بلاغ بش ح آخر خ -
 .36ع89رالح ناري بلنارخة غير مشروعة خالفا لللانة حل   -

إلممة الق مماء، وعلممة  فسمم ن الاخا علامم  مممن قبمم  مممأموري ال ممابطة العدلاممة وتسمملام وأمممر بمم 
لممم تقممم بتسمملام نفسمم  خخممار عنممه، ودذا اإل -الل  ور أعاله  –ان وجون اللتهم ك  من يعلم مك

  لمممتهم فمممار ممممن وجمممه العدالمممة، كلتممم  غااباممماً رممماسري مرا -ه خمممالل اللمممدة اللممم  ورة أعمممال –
ا  لمم  2001( لسممنة 3( من قانون اإلجراءات السزائاة رقم )291انة )وذل  علاًل بأحكام الل

 نممات مركلممة بدايممةال همم ا علممة لوحممة إعاللممماق قممرار ا مهمم أقر تبلاغمم  همم ا القممرار وذلمم  بل
 .الررلاة"السرمدة و "مرف اليوماة أغزة وعلة باب السكن ا خير لللتهم وف  أحد ال

اللمم  ورة أعمماله رممتسري مراكلتمم  غااباممًا ل اللممدة إذا لم تسلم نفس  للسلطات الق ائاة خممال
ا ثنممممممين  ين لهمممممما جلسممممممة يمممممموم جممممممه العدالممممممة( عللممممممًا بممممممأن الق مممممماة تعمممممم ن و ممممممم  كلممممممتهم فممممممار)

أخمممر  ترمممدن ممممن قبممم  اللركلمممة الل تممممة علمممة ذممممة أو فممم  أي جلسمممة  م 10/02/2020
   ول.أعاله حسا ا اة الل  ورة الق

 النائا العام  /طالا التبلاغ
 .يرية أحلد البهتين ورام اغه/ اللطلوب تبل

 تبلاغه/  ئرة ا تهام 
 بداية غزةال كمةمحرئيس  
 لغلبانسليمان ا /المستشار
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 هال قرار إم
 د أبو دقة حمد عبيأمد عدنان مح /إلم المتهم

 بداية خانيونس  2016  -430القضية الجزائية/ رقم   في

عممام لا هم اللمم  ور أعمماله قممد تممم توجاممه اتهممام ضممدك مممن النائمما تهمما اللمم حيممث أنمم  أي
 بتهلة:
، 258 فما لمنح اللمانةخال اكخطف ر ح بقممد تعرم مه لمألذ  با رمتر  .1

 .36ع23، 254
 .36ع89خالفا لنح اللانة  ة مؤذيةحل  انا  .2

 لذلك
 قرار 

ارمخ ة أيمام ممن تم ائاة خالل عشمر ت الق امهال  لتسلام نفس  للسلطا قررت اللركلة
، وتكلامي السهمات تهلمةلا ر ه ا القرار  ت ماذ اللقت م  القمانون  برقم  عمن تلم شن

وبرممال جممونك إخخممارك بمم ل  ن يعلممم بلكممان و   ممم  مم  الل تمممة بممالاخا علامم  وعلممة
عدالمممة واجمممراء ار ممممن وجمممه الدة رممميتم اعتخمممارك فممم نفسممم  خمممالل تلممم  اللممم  م تسممملامعمممد 

 ًا. مراكلت  غاابا
ومعلمم  و فمم  احممد  المممرف اللرلاممة أاة لررمملاسرمممدة لقممرار فمم  المممير نشممر همم ا اي

 . حسا ا  ول م ولوحة إعالنات اللركلةللتهان علة باب رك

 ونسبداية خان ي مةمحكس  رئي
 كلخ هشام /االستاذ

 ه.تقديم ع ره ودثخات مشروعيت ه أو أ دقائهم يسوز  حد أقاربال تع ر ح ور اللتهبر /حظةمال
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 قرار إمهال 
 ل عبد الرحمن قشطةيالح نبص /م المتهمإل

 ية خانيونسبدا  2017  -855في القضية الجزائية/ رقم  

العممام  هممام ضممدك مممن النائمما قممد تممم توجاممه اته عممالحيممث أنمم  أيهمما اللممتهم اللمم  ور أ 
 تهلة:ب

مممممن قممممانون  35، 28/1، 2، 1 م مممممد اإلتسممممار خ.اممممازة ممممموان م ممممدرة بقح .1
 .2013لسنة  (7)ن  رقم عقلاة الفلسطيرات الالل درات واللؤث

رة وتقممممديلها لل ممممد ان ا ن مممملام لعمممممابة اجراماممممة غرضممممها ا تسممممار بمممماللوا .2
للممؤثرات العقلاممة ون الل مدرات واقممانن ممم  35، 28/1، 2، 1للتعماط  خ.م 

 .2013ة سنل (7)قم ر 
 لذلك
 قرار 

تمارمخ  يمام ممنسلطات الق ائاة خالل عشمرة أسلام نفس  لل  لتاللركلة امهالقررت 
 لقت م  القمانون  برقم  عمن تلم  التهلمة، وتكلامي السهمات لت ماذ اا القرار  نشر ه  

 ارك بمم ل  وبرممالإخخمم ك ة بممالاخا علامم  وعلممة  مم  مممن يعلممم بلكممان وجممون ل تممم لا
اء واجمممر وجمممه العدالمممة  يتم اعتخمممارك فمممار ممممناللمممدة رممم الل تلممم  عمممدم تسممملام نفسممم  خممم 

 ااباًا. مراكلت  غ

ف اللرلاممة ومعلمم  رد  الممم اة او فمم  احمم السرمممدة الررمملار فمم  يمممير نشممر همم ا القممر 
 . ة حسا ا  وللركللا علة باب ركن اللتهم ولوحة إعالنات 

 بداية خان يونس رئيس محكمة
 هشام كلخ /تاذالسا

 وعيته.ه ودثخات مشر أ دقائه تقديم ع ر به أو وز  حد أقار لتهم يسح ور ال برال تع ر /مالحظة
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 قرار إمهال 
 مايدةبد هللا الحد هللا سالم ععب /همإلم المت

 بداية خانيونس  2016  -546ي القضية الجزائية/ رقم  ف

لعممام دك مممن النائمما ام ضمم همماتهم اللمم  ور أعمماله قممد تممم توجاممه اتأيهمما اللمم أنمم   يممث ح
 بتهلة:

 .1936( عقوبات 317م ) خ. السنائ  الررق  -
 لذلك
 قرار 

ممن تمارمخ ل عشمرة أيمام ئاة خاللتسلام نفس  للسلطات الق ا لركلة امهال قررت ال
ي السهمات تكلام و ، لقرار  ت ماذ اللقت م  القمانون  برقم  عمن تلم  التهلمةار ه ا نش

وبرممال خممارك بمم ل  بلكممان وجممونك إخلممم يعالل تمممة بممالاخا علامم  وعلممة  مم  مممن 
اجمممراء جمممه العدالمممة و اعتخمممارك فمممار ممممن و  اللمممدة رممميتمالل تلممم  نفسممم  خممم  دم تسممملامعممم 

 مراكلت  غااباًا. 

و فمم  احممد  المممرف اللرلاممة ومعلمم  أ لررمملاة  السرمممدة اهمم ا القممرار فمم  ير نشممريممم 
 . إعالنات اللركلة حسا ا  ول لوحةو م علة باب ركن اللته

 ة خان يونسداي ب رئيس محكمة
 هشام كلخ /ذستااال

 ع ره ودثخات مشروعيته.دقائه تقديم  حد أقاربه أو أ ح ور اللتهم يسوز  ع رال تبر /حظةمال
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 مهال قرار إ
 زعرب  دود محمعمر محم /همإلم المت

 نسو ني بداية خا  2004  -456في القضية الجزائية/ رقم  

لنائمما العممام اتهممام ضممدك مممن ااممه وجاللممتهم اللمم  ور أعمماله قممد تممم تث أنمم  أيهمما يمم ح
 :بتهلة

 .36ع23، 29، 297، 294م  ك خ.علة حانوت با رترا السطو مراولة -
 ذلكل

 قرار 
عشمرة أيمام ممن تمارمخ  ة خاللطات الق ائالام نفس  للسلل  لتسقررت اللركلة امها

ن  برقم  عمن تلم  التهلمة، وتكلامي السهمات قمانو لا نشر ه ا القرار  ت ماذ اللقت م 
بمم ل  وبرممال  إخخممارك ان وجممونكلممة  مم  مممن يعلممم بلكمم بممالاخا علامم  وعمممة  تالل

ء واجمممرا ار ممممن وجمممه العدالمممةاعتخمممارك فممم اللمممدة رممميتم  لام نفسممم  خمممالل تلممم عمممدم تسممم 
 باًا. مراكلت  غاا

علمم  ة ومامم رلا القممرار فمم  السرمممدة الررمملاة او فمم  احممد  المممرف الل  نشممر همم  يمممير
 . حسا ا  وللة ركعلة باب ركن اللتهم ولوحة إعالنات الل

 ان يونسبداية خ يس محكمةئر 
 هشام كلخ /االستاذ

 يته.ودثخات مشروع م ع رهحد أقاربه أو أ دقائه تقديللتهم يسوز  برال تع ر ح ور ا /مالحظة
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 ال هإمرار ق
 خالد حسن خليل جرغون  /إلم المتهم

 خانيونسبداية   2010  -552رقم  ية/ ئزافي القضية الج

ئمما العممام مممن الناهممام ضممدك ه قممد تممم توجاممه اتهم اللمم  ور أعممالللممتا حيممث أنمم  أيهمما
 بتهلة:
رقمم  لم خائرن قانون ا رلرة النارممة وام 25/2، 2/ز ازة ذخائر نارمة خحا -

 م.1998 لسنة (2)
 ت عممممماممممممن قمممممانون ا رممممملرة النارممممممة واللفرق 7، 3، 1عمممممات خ.م قزة مفر حاممممما -

 .1956لسنة  (431)طب  با مر رقم الل
 لذلك
 ر قرا

تمارمخ خالل عشمرة أيمام ممن ق ائاة سلطات الل  لتسلام نفس  للت اللركلة امهاقرر 
سهمات لمة، وتكلامي ال  التهللقت م  القمانون  برقم  عمن تلم رار  ت ماذ انشر ه ا الق

ل ابرمم مممن يعلممم بلكممان وجممونك إخخممارك بمم ل  و ا علامم  وعلممة  مم  خة بممالاالل تممم 
واجمممراء  ممممن وجمممه العدالمممةار فممم  م تسممملام نفسممم  خمممالل تلممم  اللمممدة رممميتم اعتخممماركعمممد 

 ااباًا. مراكلت  غ

رف اللرلاممة ومعلمم  فمم  احممد  الممم  لسرمممدة الررمملاة اوشممر همم ا القممرار فمم  ايمممير ن
   ول . اة حسا نات اللركلتهم ولوحة إعالكن اللعلة باب ر

 بداية خان يونس حكمةرئيس م
 خلك هشام /االستاذ

 روعيته.يم ع ره ودثخات مشأو أ دقائه تقدبه ار برال تع ر ح ور اللتهم يسوز  حد أق /ظةمالح
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 مهال قرار إ
 قعاوي طارق عارف سالم الف /إلم المتهم

 ة خانيونسبداي  2013  - 399لقضية الجزائية رقم في ا

 معمماد تممم توجاممه اتهممام ضممدك مممن النائمما الاللمم  ور أعمماله قمم  للممتهمأنمم  أيهمما ا حيممث 
 تهلة:ب

 .36ع23 ،238 إيقاع أذ  بلاغ با رتراك خ.م
 ذلكل

 قرار 
 شمرة أيمام ممن تمارمخات الق ائاة خالل ع  للسلطسلام نفساللركلة إمهال  لتقررت 

لسهمات ة، وتكلامي اعمن تلم  التهلم    برقم رار  ت ماذ اللقت م  القمانوننشر ه ا الق
بمم ل  وبرممال  اركخخمم لامم  وعلممة  مم  مممن يعلممم بلكممان وجممونك إلل تمممة بممالاخا عا

جمممراء ممممن وجمممه العدالمممة وداعتخمممارك فمممارًا تم رممميعمممدم تسممملام نفسممم  خمممالل تلممم  اللمممدة 
 .ابااً كلت  غامرا

علمم  و فمم  أحممد  المممرف اللرلاممة ومدة الررمملاة أا القممرار فمم  السرممم يمممير نشممر همم  
  ول . اللركلة حسا ا  ت إعالنالتهم ولوحة ة باب مسكن العل

 بداية خان يونس رئيس محكمة
 هشام كلخ /تاذالسا

 وعيته.خات مشر ع ره ودثأو أ دقائه تقديم ز  حد أقاربه يسو م برال تع ر ح ور اللته /مالحظة
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 هال قرار ام
 المجايدةمحمد فضل ضل ف /إلم المتهم
 سداية خانيون ب  2010 –  535  رقم /ةفي القضية الجزائي 

ام النائمما العمم  مممن دكاللمم  ور أعمماله قممد تممم توجاممه اتهممام ضمم نمم  أيهمما اللممتهم أحيممث 
 بتهلة:
 36ع23، /أ295، 294 رتراك خ.م با يةب جنااكالسطو بقمد ارت -
 .36ع 23أ، / 288 ،287 خ.ملسلا با رتراك ا -
 36ع23، 326/1راك خ.م الغير با رتاتاله مال  -

 لذلك
 قرار 

ة خالل عشمر ايمام ممن تمارمخ للسلطات الق ائا م نفس مهال  لتسلاررت اللركلة اق
لسهممممات ي الامممم ، وتكةلمممم ن  برقمممم  عممممن تلمممم  التهلقممممانو ر اللقت ممممة اقممممراالنشممممر همممم ا 
وبرال عدم  وجونك اخخارك ب ل     من يعلم مكانبالاخا علا  وعلة الل تمة 

 راء مراكلتمم ه العدالممة واجمم مممن وجمم    اللممدة رمميتم اعتخممارك فمماراً نفسمم  خممالل تلمم تسملام 
 .اغاابا

ة، ومعلم  لممرف اللرلام   احمد القمرار فم  السرممدة الررملاة او فم  ايمير نشر ه ا 
 حسا ا  ول.النات اللركلة إع حةم ولو هتعلة باب ركن الل

 يونس بداية خان محكمةرئيس  
 د النبيه عما /االستاذ
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 ار امهال قر 
 جايدةأحمد محمد فضل الم /المتهم إلم

 نسبداية خانيو   2010 –  535رقم   /زائيةفي القضية الج

 ماتهممام ضممدك مممن النائمما العمماد تممم توجاممه ه قمم الحيممث أنمم  أيهمما اللممتهم اللمم  ور أعمم 
 :بتهلة
 .36ع23، /أ295، 294م  خ.جناية با رتراك  طو بقمد ارتكاب الس -
 .36ع23، / أ287،288م  رتراك خ.السلا با  -
 36ع 23، 326/1ك خ.م اتاله مال الغير با رترا -

 لذلك
 قرار 

 ام ممن تمارمخايم  شمرسلام نفس  للسلطات الق ائاة خالل علركلة امهال  لتلقررت ا
ة، وتكلاممممي السهممممات   عممممن تلمممم  التهلمممم برقمممم   قممممانونالنشممممر همممم ا القممممرار اللقت ممممة 

ال عدم ارك ب ل  وبرلم مكان وجونك اخخعلا  وعلة    من يعالل تمة بالاخا 
لتمم  الممة واجممراء مراكد جممه العفممارًا مممن و  رمميتم اعتخممارك اللممدة تسملام نفسمم  خممالل تلمم 

 غااباا.

 لم امة، ومعة او فم  احمد  الممرف اللرلرممدة الررملاالس  يمير نشر ه ا القمرار فم 
  ول.اللركلة حسا ا هم ولوحة إعالنات ة باب ركن اللتعل

 اية خان يونسبد رئيس محكمة
 نبيه عماد ال /تاذاالس
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 قرار امهال 
 حمدان قديح   عبد هللا نظمي /متهمإلم ال

 بداية خانيونس  2015 –  590قم  ر  /ضية الجزائيةقفي ال

 ن النائمما العممامك ممم ضممد اتهممام  للمم  ور أعمماله قممد تممم توجاممههمما اللممتهم اأي نمم حيممث أ
 بتهلة:
قمممممانون  / أ ممممممن297 م نمممممه با رمممممتراك خ.م مممممزن والسمممممرقة م السمممممطو علمممممة -

 .1936 لعقوبات لسنةا
 لذلك
 قرار 

تمارمخ م ممن اة خالل عشمر ايمائالق ا فس  للسلطات هال  لتسلام نكلة امقررت اللر
هممممات ن تلمممم  التهلممممة، وتكلاممممي السنون  برقمممم  عمممم لقمممماا نشممممر همممم ا القممممرار اللقت ممممة

ب ل  وبرال عدم ن وجونك اخخارك لة    من يعلم مكابالاخا علا  وعمة  تالل
اء مراكلتمم  ة واجممر عتخممارك فممارًا مممن وجممه العدالمم اللممدة رمميتم ا ام نفسمم  خممالل تلمم  تسمل
 اباا.غا

ومعلم  ة، لام الررملاة او فم  احمد  الممرف اللرممدة القمرار فم  السر  انشر ه  يمير 
 حسا ا  ول.لة ركنات اللاب ركن اللتهم ولوحة إعالعلة ب

 ن يونسبداية خا يس محكمةرئ
 عماد النبيه  /االستاذ

 وعيته.ره واثخات مشر ديم ع  حد أقاربه او أ دقائه تق اللتهم يسوز برال تع ر ح ور /ةمالحظ
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 ال هرار امق
 أنور عادل نصر هللا قويدر  /مإلم المته

 بداية خانيونس  2017 –  586رقم زائية الجة في القضي

النائمما العممام  اممه اتهممام ضممدك مممنر أعمماله قممد تممم توجاللممتهم اللمم  و  يهمماأ حيممث أنمم 
 ة:بتهل

ن قمانون م 23، أ/297، 294م  با رتراك خ. والسرقة منه السطو علة م زن  -1
 .1936بات لسنة العقو 

  لل  
 قرار

اة خالل عشمر ايمام ممن تمارمخ  ائلقركلة امهال  لتسلام نفس  للسلطات اقررت الل
لسهمات لتهلمة، وتكلامي اون  برقم  عمن تلم  االلقت مة القمان  ماذ تلقرار  نشر ه ا ا

وجممونك اخخممارك بمم ل  وبرممال  ن يعلممم بلكممانخا علامم  وعلممة  مم  ممم الل تمممة بممالا
العدالمممة واجمممراء  خمممارك فمممار ممممن وجمممهتيتم اعرممم تلممم  اللمممدة ام نفسممم  خمممالل دم تسممملعممم 

 مراكلت  غااباا.

معلم  ممرف اللرلامة، و ال د و ف  احم ، أشر ه ا القرار ف  السرمدة الررلاةر نميي
 ا  ول.النات اللركلة حسا اللتهم ولوحة إععلة باب ركن 

 يونسة بداية خان رئيس محكم 
 ة عماد النبي /المستشار

 . دقائه تقديم ع ره واثخات مشروعيتهحد أقاربه او أ يسوز  ح ور اللتهمة/ برال تع ر مالحظ
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 قرار امهال 
 د مو محمود مح محمود جمال /إلم المتهم

 بداية خانيونس  2017 –  845رقم ئية ي القضية الجزاف

اتهممام ضممدك مممن النائمما العممام قممد تممم توجاممه هم اللمم  ور أعمماله حيممث أنمم  أيهمما اللممت
 بتهلة:

مممممممن قممممممانون  35، 27/7، 2، 1خ. م  لتعمممممماط  ممممممدرة بقمممممممد احاممممممازة ممممممموان م -1
 .2013لسنة  (7)اة الفلسطين  رقم عقلالالل درات واللؤثرات 

  ل ل
 قرار

مخ ل عشمر ايمام ممن تمار طات الق ائاة خاللتسلام نفس  للسل اللركلة امهال رت قر 
ت وتكلامي السهما لتهلمة،ت مة القمانون  برقم  عمن تلم  ا ت ماذ اللق نشر ه ا القرار

ل يعلممم بلكممان وجممونك اخخممارك بمم ل  وبرممالامم  وعلممة  مم  مممن عالاخا الل تمممة بمم 
جمممراء وجمممه العدالمممة واممممن ر عتخمممارك فممماتسممملام نفسممم  خمممالل تلممم  اللمممدة رممميتم ا  عمممدم

 اا.مراكلت  غااب

للرلامة، ومعلم  احمد  الممرف او ف  ، أة الررلاةا القرار ف  السرمد يمير نشر ه  
 ول. سا ا ت اللركلة حولوحة إعالنا اللتهمعلة باب ركن 

 بداية خان يونسرئيس محكمة 
 ة بيعماد الن /المستشار

 وعيته.م ع ره واثخات مشر و أ دقائه تقديه ارب حد أقا الحظة/ برال تع ر ح ور اللتهم يسوزم
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 ر امهال قرا
 س عثماناسماعيل جبر خمي /إلم المتهم

 داية خانيونسب  2011 –  317رقم   /لقضية الجزائيةفي ا

 عممامالقممد تممم توجاممه اتهممام ضممدك مممن النائمما  م اللمم  ور أعممالهها اللممتحيممث أنمم  أيهمم 
 بتهلة:
/أ، 297، 394م ) تراك خ. رممم بارقة منمممه سممم ت واللمممياًل علمممة حمممانو السمممطو  .1

 .1936سنة انون العقوبات ل( من ق23
 لذلك
 ر قرا

يمام ممن تمارمخ عشمر ا نفس  للسلطات الق ائاة خاللهال  لتسلام قررت اللركلة ام
ت سهماالانون  برقم  عمن تلم  التهلمة، وتكلامي  ماذ اللقت مة القم ترار  نشر ه ا الق

وبرممال  ك اخخممارك بمم ل ،جممون و  يعلممم مكممان مم  مممن الل تمممة بممالاخا علامم  وعلممة 
المممة واجمممراء فمممارًا ممممن وجمممه العد للمممدة رممميتم اعتخمممارك نفسممم  خمممالل تلممم  اعمممدم تسممملام 

 راكلت  غااباا.م

، ومعلم    الممرف اللرلامةد فم  احم  أوالررملاة  ار فم  السرممدةا القمر يمير نشر ه  
 ا  ول.ات اللركلة حسا النإععلة باب ركن اللتهم ولوحة 

 سيونن بداية خا رئيس محكمة
 ة د النبيعما /االستاذ

 
 واثخات مشروعيته.تقديم ع ره  و أ دقائهأقاربه أاللتهم يسوز  حد  ر ح وربرال تع  /مالحظة
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 مهال قرار ا
 زعرب  ةد سالمعلي محم /همإلم المت

 نسيو ان بداية خ  2017 –  734رقم   /الجزائيةفي القضية 
النائمما العممام اتهممام ضممدك مممن  جاممهتو حيممث أنمم  أيهمما اللممتهم اللمم  ور أعمماله قممد تممم 

 ة:بتهل
 .36ع 23 ،288، 287م  راك خ.السلا با رت -1
 .36ع 23ن   251م   اك خ.لبولات ودعاقة علله با رتر علة مأمور ا  ا عتداء -2
 .36ع 81، 79/3م  دا  رغا خ.حبقمد االتسلهر  -3
 .236ع 23، 326م  .خ اكتر اتاله مال الغير با ر -4
 .36ع 89م  روعة خ.منارخة غير مش ف  ري ية ورالح ناذ حل  أناة مؤ  -5

 لذلك
 قرار 

يمام ممن تمارمخ أل عشمر الق ائاة خال سلام نفس  للسلطات لتاللركلة امهال   قررت 
السهممممات    التهلممممة، وتكلامممميلمممم   عممممن تلقممممانون  برقمممم رار اللقت ممممة ا ا القمممم نشممممر همممم 

يعلم مكان وجونك اخخارك ب ل  وبرال عدم  من    الل تمة بالاخا علا  وعلة
لتمم  اكلعدالممة واجممراء مرفممارًا مممن وجممه ا للممدة رمميتم اعتخمماركفسمم  خممالل تلمم  ام نلاتسم 

 غااباا.
ة، ومعلم  الممرف اللرلام    احمد و فم أار فم  السرممدة الررملاة نشر ه ا القمر يمير 

  إعالنات اللركلة حسا ا  ول.كن اللتهم ولوحة رة باب عل

 ة بداية خان يونسكم محس  رئي
 ة عماد النبي /االستاذ

 خات مشروعيته.ائه تقديم ع ره واثو أ دقأقاربه أ اللتهم يسوز  حد ر ح وربرال تع  /ةحظمال
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 ار امهال قر 
 بي حسن علي عيسمأ   /المتهم إلم

 اية خانيونسدب  2013 –  380رقم   /قضية الجزائيةفي ال

وجاممه اتهممام ضممدك مممن النائمما العممام م تتمم  أنمم  أيهمما اللممتهم اللمم  ور أعمماله قممد  حيممث 
 بتهلة:

 .36م  م. بلاغ بش ح آخر أذ  اعايق .1
 .36ع  89م  عة غير مشروعة خ.ة مؤذية ف  واقحل  انا  .2

 لذلك
 ار قر 

تمارمخ  عشمر ايمام ممنلق ائاة خالل طات الة امهال  لتسلام نفس  للسلقررت اللرك
هلمة، وتكلامي السهمات الت  ت ماذ اللقت مة القمانون  برقم  عمن تلم شر ه ا القرار  ن

وبرممال  جممونك اخخممارك بمم ل ،مممن يعلممم مكممان و  مم   لممةالل تمممة بممالاخا علامم  وع
العدالمممة واجمممراء  فمممارًا ممممن وجمممه اعتخمممارك لمممدة رممميتمام نفسممم  خمممالل تلممم  العمممدم تسمممل

 اباا.مراكلت  غا
حمد  الممرف اللرلامة، ومعلم  الررملاة او فم  ا السرممدةالقمرار فم   يمير نشر ه ا

 للتهم ولوحة إعالنات اللركلة حسا ا  ول.ن اركعلة باب 

 يونسكمة بداية خان س محئير 
 ة د النبيعما /االستاذ

 .وعيتهقائه تقديم ع ره واثخات مشر و أ دأقاربه أللتهم يسوز  حد ر ح ور ابرال تع  /ةمالحظ
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 ال قرار امه
 منصور راضي المصري  يهان /همإلم المت

 بداية خانيونس  2011 –  260رقم   /في القضية الجزائية

ئمما العممام اتهممام ضممدك مممن الناه قممد تممم توجاممه أعممالر حيممث أنمم  أيهمما اللممتهم اللمم  و 
 :بتهلة

 16، 4، 2م  سممار خ.اش( بقمممد ا تقمماقير ال طممرة )حشمم حاممازة عقممار مممن الع .1
لسممممنة  437مر رقممممم  لطبمممم  بمممماال 1936سممممنة اقير ال طممممرة لالعقمممم  مممممن قممممانون 

1972. 
 16، 7، 2م  رة )حشمماش( بقمممد التعمماط  خ. طمم حاممازة عقممار مممن العقمماقير ال .2

سممممنة ل 437 مر رقممممم اللطبمممم  بمممما 1936نة اقير ال طممممرة لسمممم العقمممم ن مممممن قممممانو 
1972. 

 لذلك
 قرار 

يمام ممن تمارمخ عشمر ات الق ائاة خالل فس  للسلطاهال  لتسلام نقررت اللركلة ام
همات لساذ اللقت مة القمانون  برقم  عمن تلم  التهلمة، وتكلامي ا م رار  تنشر ه ا الق

وبرممال اخخممارك بمم ل ،  جممونكو  الل تمممة بممالاخا علامم  وعلممة  مم  مممن يعلممم مكممان
المممة واجمممراء ارًا ممممن وجمممه العد للمممدة رممميتم اعتخمممارك فممم فسممم  خمممالل تلممم  اعمممدم تسممملام ن

 اا.اكلت  غاابمر
الممرف اللرلامة، ومعلم    فم  احمد  الررملاة او ار فم  السرممدةالقمر  يمير نشر ه ا

  نات اللركلة حسا ا  ول.عالعلة باب ركن اللتهم ولوحة إ 

 سيون انرئيس محكمة بداية خ
 ة د النبيعما /االستاذ

 اثخات مشروعيته.تقديم ع ره و  و أ دقائهقاربه أاللتهم يسوز  حد أ ر ح وربرال تع  /مالحظة
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 قرار امهال 
 رمضان محمود فيصل  فيصل  /المتهمإلم 

 بداية خانيونس  2017 –  892رقم   /القضية الجزائية يف

لعممام دك مممن النائمما اام ضمم تهمم أنمم  أيهمما اللممتهم اللمم  ور أعمماله قممد تممم توجاممه ا يممث ح
 بتهلة:

 .36/ع222، 22م  راك خ.ة القت  با رتمراول .1
 .36ع  98م  خ.كان عام اللشاجرة ف  م .2
 .36ع  89م  حل  اناة مؤذية خ. .3

 لذلك
 رار ق

تمارمخ  ممنهال  لتسلام نفس  للسلطات الق ائاة خالل عشمر ايمام ملركلة اقررت ال
، وتكلامي السهمات عمن تلم  التهلمة برقم   نشر ه ا القرار  ت ماذ اللقت مة القمانون

ال ل ، وبرمم ارك بمم  م مكممان وجممونك اخخمم علامم  وعلممة  مم  مممن يعلمم لل تمممة بممالاخا ا
المممة واجمممراء د وجمممه العك فمممارًا ممممن ة رممميتم اعتخمممار اللمممد  عمممدم تسممملام نفسممم  خمممالل تلممم 

 مراكلت  غااباا.
  علم السرممدة الررملاة او فم  احمد  الممرف اللرلامة، وم  يمير نشر ه ا القمرار فم 

  ول.اللركلة حسا ا هم ولوحة إعالنات ة باب ركن اللتعل

 اية خان يونسبدرئيس محكمة 
 ة لنبيستاذ / عماد ااال

 تقديم ع ره واثخات مشروعيته. هأ دقائ ود أقاربه ألتهم يسوز  حور الر ح برال تع  /مالحظة
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 ار امهال قر 
 ر جز هللا أبو محمد سعيد عبد  /إلم المتهم

 سبداية خانيون   2018 –  602رقم   /يةالقضية الجزائ في

اتهممام ضممدك مممن النائمما العممام قممد تممم توجاممه  هم اللمم  ور أعممالهحيممث أنمم  أيهمما اللممت
 :بتهلة

 .36ع  23 ،287، 288م  تراك خ.السلا با ر .1
 .36ع  249م  ا عتداء با رتراك خ. .2

 لذلك
 رار ق

ام ممن تمارمخ اة خالل عشمر ايم ق ائاللتسلام نفس  للسلطات قررت اللركلة امهال  
لسهمات هلمة، وتكلامي ابرقم  عمن تلم  الت اذ اللقت مة القمانون  ا القرار  ت م نشر ه

 ، وبرممال لخممارك بمم  ان وجممونك اخ مم  مممن يعلممم مكمم وعلممة الل تمممة بممالاخا علامم  
اجمممراء ك فمممارًا ممممن وجمممه العدالمممة و ار عمممدم تسممملام نفسممم  خمممالل تلممم  اللمممدة رممميتم اعتخممم 

 .مراكلت  غااباا
لم  الممرف اللرلامة، ومع لاة او فم  احمد ر فم  السرممدة الررم نشر ه ا القمرا يمير

 عالنات اللركلة حسا ا  ول.للتهم ولوحة إ علة باب ركن ا

 خان يونسمحكمة بداية   رئيس
 ة ماد النبيع /ستاذاال

 ه.و أ دقائه تقديم ع ره واثخات مشروعيتأقاربه أ حدر ح ور اللتهم يسوز  برال تع  /مالحظة
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 قرار امهال 
 عرز ابراهيم الشاالمتهم / محمود ع  إلم

 يونسبداية خان 2011  –181ية / رقم   في القضية الجزائ

النائمما العممام  نم ضممدك ممم توجاممه اتهمما ر أعمماله قممد تمممللمم  و حيممث أنمم  أيهمما اللممتهم ا
 بتهلة:

( ممممن 42فقمممرة أ،  23، 2، 1م ) خ. ش"جلممما جمممواهر م مممدرة ممممن نممموع "حشممما .1
 .م1966( لسنة 19)رقم ت الل دراقانون 

، 37، 2، 1م ) اش" بقممممد التعممماط  خ.درة ممممن نممموع "حشممم حامممازة جمممواهر م ممم  .2
 .م1962( لسنة 19ل درات رقم )( من قانون ال42

 كلذل
 قرار 

م نفس  للسلطات الق ائاة خالل عشمر ايمام ممن تمارمخ ال  لتسلللركلة امهاقررت ا
لسهمات تهلمة، وتكلامي ا  التلم القمانون  برقم  عمن ه ا القرار  ت ماذ اللقت مة  شرن

وبرممال نك اخخممارك بمم ل ،  مم  مممن يعلممم مكممان وجممو اخا علامم  وعلممة الل تمممة بممال
 ءة واجمممراوجمممه العدالممم  خمممارك فمممارًا ممممنم اعتام نفسممم  خمممالل تلممم  اللمممدة رممميتعمممدم تسمممل

 مراكلت  غااباا.

رلامة، ومعلم  ررملاة او فم  احمد  الممرف اللاليمير نشر ه ا القمرار فم  السرممدة 
 ا ا  ول.عالنات اللركلة حساللتهم ولوحة إ ركن ب علة با

 نسمحكمة بداية خان يو   رئيس
 ة النبي عماد /االستاذ

 واثخات مشروعيته. هديم ع ر أ دقائه تق وحد أقاربه أسوز  ر ح ور اللتهم يبرال تع  /ةمالحظ
 


