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 سئيس اللجىت التىفيزيت لمىظمت التحشيش الفلسطيىيت
 سئيس السلطت الوطىيت الفلسطيىيت

 .بعذ اإلطالع على مششوع القاوون المقذم مه مجلس الوصساء، وعلى ما عشضه وصيش التخطيط والتعاون الذولي
 .وبىاء على موافقت المجلس التششيعي

 :أصذسوا القاوون التالي
  

 (1)المادة 
 تعشيفاث

ٌغا٠اخ ذغث١ك أحىاَ ٘زا اٌمأْٛ ٠ىْٛ ٌٍىٍّاخ ٚاٌعثاساخ اٌرا١ٌح اٌّعأٟ اٌّخصصح ٌٙا أدٔاٖ ِا ٌُ ذذي اٌمش٠ٕح عٍٝ خالف 

 :رٌه
 .ٚصاسج اٌرخغ١ظ ٚاٌرعاْٚ اٌذٌٟٚ :الوصاسة

 .ٚص٠ش اٌرخغ١ظ ٚاٌرعاْٚ اٌذٌٟٚ :الوصيش

 .اٌشٙاداخ تّخرٍف أٔٛاعٙا سٛاء وأد ع١ٍّح أٚ أحٛاي شخص١ح أٚ اٌعمٛد ٚاالذفال١اخ اٌرجاس٠ح ٚاٌفٛاذ١ش ٚشٙاداخ إٌّشأ أٚ أٞ ِحشس سسّٟ آخش :الوثائق

إعادة 

 :التصذيق

 .ِصادلح اٌٛصاسج عٍٝ خاذُ ٚذٛل١ع اٌّخرص١ٓ فٟ اٌثعثاخ اٌذتٍِٛاس١ح ٚاٌمٕص١ٍح أٚ اٌعىس

  
 (2)المادة 

ٌح١ٓ إصذاس اٌعٍّح اٌفٍسغ١ٕ١ح ذسرٛفٟ اٌٛصاسج أٚ اٌثعثاخ اٌذتٍِٛاس١ح أٚ اٌمٕص١ٍح اٌفٍسغ١ٕ١ح ٌذٜ إصذاس٘ا اٌٛثائك أٚ 

 :اٌرصذ٠ك ع١ٍٙا اٌشسَٛ اٌّذسجح أدٔاٖ تاٌذٚالس األِش٠ىٟ أٚ ِا ٠عادٌٙا تعٍّح اٌذٌٚح اٌّض١فح ٚفمًا ٌّا ٠ٍٟ
 الذول األجىبيت الذول العشبيت ووع الوثيقت متسلسل

      

1

. 

 10 5 اٌشٙاداخ اٌع١ٍّح ٚٚثائك األحٛاي اٌشخص١ح ٚحسٓ اٌسٍٛن ٚأ٠ح ٚثائك أخشٜ   

      

2

. 

 5 2 صٛسج عثك األصً  

      

3

. 

 30 20 اٌىفاٌح أٚ اٌٛواٌح أٚ ٚث١مح اٌرعٙذ أٚ اٌعمٛد   

      

4

. 

 (الذول العشبيت واألجىبيت) اٌفٛاذ١ش اٌرجاس٠ح  

 5 500-1اٌفاذٛسج اٌرٟ ل١ّرٙا ِٓ  أ  

 25 5000-501اٌفاذٛسج اٌرٟ ل١ّرٙا ِٓ  ب  

 50 50000-5001اٌفاذٛسج اٌرٟ ل١ّرٙا ِٓ  ج  

 75 100000-50001اٌفاذٛسج اٌرٟ ل١ّرٙا ِٓ  د  

 100 500000-100001اٌفاذٛسج اٌرٟ ل١ّرٙا ِٓ  هـ  

 150 فّا فٛق- 500001اٌفاذٛسج اٌرٟ ل١ّرٙا ِٓ  و  

                                                                                                                                                       

                                      
 (3)المادة 

ِٓ ٘زا اٌمأْٛ عٓ أ٠ح ٚث١مح سثك اسر١فاء اٌشسُ عٕٙا ِٓ لثً اٌٛصاسج  (2)ال ذسرٛفٝ اٌشسَٛ إٌّصٛص ع١ٍٙا فٟ اٌّادج 

 .فٟ ِشوض٘ا أٚ ِٓ لثً اٌثعثاخ اٌذتٍِٛاس١ح أٚ اٌمٕص١ٍح عٕذ ذمذ٠ّٙا إلعادج اٌرصذ٠ك ٌذٜ أٞ ِٕٙا
                                                                                                                                                       

                                      
 (4)المادة 

 :ِٓ ٘زا اٌمأْٛ (2)ِٓ اٌّادج  (1،2،3)ذعفٝ ِٓ اٌشسَٛ إٌّصٛص ع١ٍٙا فٟ اٌثٕٛد.        أ
  .اٌٛثائك اٌخاصح تأتٕاء اٌشٙذاء ٚاٌحاالخ االجرّاع١ح .1



اٌٛثائك اٌّمذِح ِٓ أعضاء اٌسٍه اٌذتٍِٛاسٟ أٚ اٌمٕصٍٟ األجأة، سٛاء السرعّاٌُٙ اٌخاص أٚ السرعّاي  .2

  .ذاتع١ُٙ ششط اٌّعاٍِح تاٌّثً
 .٠صذس اٌٛص٠ش اٌرع١ٍّاخ اٌالصِح ٌإلعفاء.         ب

                                                                                                                                                       

                                      
 (5)المادة 

 .تٕاء عٍٝ ذٕس١ة ِٓ اٌٛص٠ش ٠صذس ِجٍس اٌٛصساء اٌمشاساخ ٚاٌٍٛائح اٌالصِح ٌرٕف١ز أحىاَ ٘زا اٌمأْٛ
                                                                                                                                                       

                                      
 (6)المادة 

 .٠ٍغٝ وً ِا ٠رعاسض ٚأحىاَ ٘زا اٌمأْٛ
                                                                                                                                                       

                                      
 (7)المادة 

٠ٚعًّ تٗ تعذ ثالث١ٓ ٠ِٛا ِٓ ذاس٠خ ٔششٖ فٟ . عٍٝ ج١ّع اٌجٙاخ اٌّخرصح، وً ف١ّا ٠خصٗ، ذٕف١ز أحىاَ ٘زا اٌمأْٛ

 .اٌجش٠ذج اٌشس١ّح
  

  ميالديت2001 /1  /30صذس بمذيىت غضة بتاسيخ 
  هجشيت1421 رو القعذة 5الموافق 

  
 ياسش عشفاث

 سئيس اللجىت التىفيزيت لمىظمت التحشيش الفلسطيىيت
 سئيس السلطت الوطىيت الفلسطيىيت

 


