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  رقم
 مسلسل

 محتـویــات العـــدد
  رقم

 الصفحة

    القوانین: أوالً   
  19  2011لسنة ) 1(قانون الموازنة العامة رقم   .1

  قرارات المجلس التشریعي: ثانیاً 

2.  
ـــس التشـــریعي رقـــم  ـــرار المجل ـــة بالتعـــدیل ب القاضـــي)4/1ع.غ/ 1261(ق مـــنح الثق
 . الوزاري لحكومة الوحدة الوطنیة

27 

3.  
إقرار توصــیات تقریــر بـ القاضــي )4/1ع.غ/ 1262( تشـریعي رقــمقـرار المجلــس ال

لجنــة الموازنــة والشــئون المالیــة حــول مشــروع قــانون الموازنــة العامــة للســنة المالیــة 
 . م باإلجماع مع التعدیالت حسب األصول2011

29 

4.  
ـــم  ـــس التشـــریعي رق ـــرار المجل ـــر لجنـــة ب القاضـــي  )4/1ع.غ/ 1263(ق ـــول تقری قب

 32  .االجتماعیة حول أوضاع األسرى مع التعدیالت باإلجماع التربیة والقضایا

 قرارات مجلس الوزراء: ثالثاً 

5.  
م بشـأن تعـدیل قــرار مجلـس الــوزراء 2008لســنة ) 328(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

  . بشأن نظام معاییر تخصیص األراضي الحكومیة) هـ.إ/و.م/03/27/11(رقم 
37 

6.  
م بشــأن إدارة أمـوال شــركة صــندوق 2009ة لســن) 319(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

 . االستثمار الفلسطیني
39 

7.  
ــم  ــوزراء رق ــع المعلمــین 2010لســنة ) 170(قــرار مجلــس ال م بشــأن اســتیعاب جمی

المفصـولین مــن أعمـالهم فــي دولـة اإلمــارات العربیـة المتحــدة علـى خلفیــة انتمــائهم 
  . السیاسي

42 

8.  
شــیكل  5000بشــأن صـرف مبلـغ  م2010لسـنة ) 171(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

   . شهریًا لتغطیة زیارات المحامین لألسرى في السجون الصهیونیة
44 

9.  

ـــــم  ـــــوزراء رق ـــــس ال ـــــة قطعـــــة أرض 2010لســـــنة ) 172(قـــــرار مجل م بشـــــأن مبادل
صــافیة وصــفاء وســهیال بنــات ســالمة أحمــد أبــو أســد بقطعــة أرض / المواطنــات

     .حكومیة تقع في منطقة دیر البلح

46 

10. 
محمـــد / م بشـــأن تمكـــین المـــواطن2010لســـنة ) 173(رار مجلـــس الـــوزراء رقـــم قـــ

     . مقابل دفع باقي األقساط أرض صالح جودة من وضع یده على قطعة
48 
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11. 
سـامي یوسـف / م بشـأن ترقیـة السـید2010لسـنة ) 174(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

   .A2وطني بدرجة أحمد نوفل للعمل وكیًال مساعدًا في وزارة الداخلیة واألمن ال
50 

12. 
ـــوزراء رقـــم  ـــین الســـید2010لســـنة ) 175(قـــرار مجلـــس ال مصـــطفي / م بشـــأن تعی

   . A4حسني محمود الصواف مستشارًا لوزیر الثقافة بدرجة 
51 

13. 
$ 43,000م بشـــأن اعتمـــاد مبلـــغ 2010لســـنة ) 176(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

ــــ ــــى شــــارع صــــالح ال دین فــــي مدینــــة كموازنــــة خاصــــة بمشــــروع إنشــــاء جزیــــرة عل
 . خانیونس

52 

14. 
رمضان حمـدان / م بشأن ترقیة السید2010لسنة ) 177(قرار مجلس الوزراء رقم 

    .A4الیازوري مدیرًا عامًا في وزارة الداخلیة واألمن الوطني بدرجة 
53 

15. 
مـاهر علـي أبـو / م بشأن ترقیة السـید2010لسنة ) 178(قرار مجلس الوزراء رقم 

    .A4في وزارة الداخلیة واألمن الوطني بدرجة  صبحة مدیرًا عاماً 
54 

16. 
إیـــاد حســـن / م بشـــأن ترقیـــة الســـید2010لســـنة ) 179(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

    .A4حسین أبو هین مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة 
55 

17. 
) $838,899(م بشـأن اعتمـاد مبلـغ 2010لسـنة ) 180(قرار مجلس الوزراء رقم 

   .ضررین من القصف الصهیوني في منطقة أنصاركتعویض للمت
56 

18. 
م بشـــأن الموافقـــة علـــى إبـــرام عقـــد 2010لســـنة ) 181(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  . للمواطنة روال جبران عید) عقد عاریة(انتفاع بشقة سكنیة 
58 

19. 
شـأن تمدیـد عقـود إیجـار الـدفیئات بم 2010لسـنة ) 182(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  60  تأجیر االراضي المكشوفة في مناطق المحررات الزراعیة و 

20. 
م بشـأن زیـادة المبـالغ المسـتوفاة مـن 2010لسـنة ) 183(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  .المحروقات
62 

21. 
ألــــف  50م بشــــأن اعتمــــاد مبلــــغ 2010لســــنة ) 184(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

 .    لتطویر مكاتب البرید) خمسون ألف دوالر فقط(دوالر
64 

22. 
ــ ــم ق ــوزراء رق ــغ ملیــون دوالر 2010لســنة ) 185(رار مجلــس ال م بشــأن اعتمــاد مبل

 . لمشاریع البنیة التحتیة
66 
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23. 
لتغطیـة $ 86,400م بشـأن اعتمـاد مبلـغ 2010لسنة ) 186(قرار مجلس الوزراء رقم 

      . نفقات تسویة أرض مشروع اإلسراء اإلسكاني
68 

24. 
مـن المـادة ) 8(م بشأن تعـدیل الفقـرة رقـم 2010لسنة ) 187(قرار مجلس الوزراء رقم 

   .من نظام مزاولة مهنة الصیدلة في فلسطین) 5(
70 

25. 
عیسـى علـي خلیـل / م بشأن تعیـین السـید2010لسنة ) 188(قرار مجلس الوزراء رقم 

  . النشار مستشارًا لرئیس الوزراء لشؤون المؤسسات األهلیة والخیریة
72 

26. 
) دوالر 35,945(م بشــأن اعتمــاد مبلــغ 2010لســنة  )189(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

   . لتجهیز قاعات الحاسوب بمركز الحاسوب الحكومي
73 

27. 
) شـیكل 65,175(م بشـأن اعتمـاد مبلـغ 2010لسـنة ) 190(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

    . لصالح مراكز التدریب االجتماعیة التابعة لوزارة الشؤون االجتماعیة
75 

28. 
م بشـأن ضـریبة الشـراء علـى   المركبـات 2010لسنة ) 191(ء رقم قرار مجلس الوزرا

     . الواردة من الجانب الصهیوني
77 

29. 
م بشــأن تشــكیل لجنــة تثمــین لألراضــي 2010لســنة ) 192(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

      . المخصصة للمشاریع اإلسكانیة
79 

30. 
د الوفـاء لفلسـطین فـي م بشأن اعتماد عه2010لسنة ) 193(قرار مجلس الوزراء رقم 
       . طابور الصباح الیومي

81 

31. 
م بشأن اعتماد توصیات اللجنة الخاصة 2010لسنة ) 194(قرار مجلس الوزراء رقم 

        .لدراسة الرتب والترقیات العسكریة في وزارة الداخلیة واألمن الوطني
82 

32. 
ـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  أرض  م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة2010لســـنة ) 195(ق

حكومیـــة لصـــالح جمعیـــة البســـمة لتأهیـــل ورعایـــة معـــاقي الشـــلل الـــدماغي إلقامـــة 
 .        مركز العالج الطبیعي ومقر للجمعیة

84 

33. 
ـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2010لســـنة ) 196(ق

 . حكومیة لصالح جمعیة السالمة الخیریة إلقامة مركز العالج الطبیعي
86 

34. 
ـــرار مجلـــس م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2010لســـنة ) 197(الـــوزراء رقـــم  ق

  . حكومیة لصالح الجمعیة اإلسالمیة فرع خانیونس إلقامة روضة أطفال نموذجیة
88 

35. 
ـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2010لســـنة ) 198(ق

ــیظ القــرآن الكــریم إلقامــة مدرســتین ومعهــد  حكومیــة لصــالح جمعیــة الصــحابة لتحف
  . رعيش

90 
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36. 
ــــوزراء رقــــم  ــــس ال ــــرار مجل ــــادة مســــاحة األرض 2010لســــنة ) 199(ق م بشــــأن زی

الحكومیة المخصصة لصالح وزارة األوقـاف والشـؤون الدینیـة إلقامـة مركـز التقـوى 
  . اإلسالمي

92 

37. 
ــــوزراء رقــــم  ــــس ال ــــرار مجل ــــادة مســــاحة األرض 2010لســــنة ) 200(ق م بشــــأن زی

شباب والریاضة إلنشاء إستاد الملك المغربـي الحكومیة المخصصة لصالح وزارة ال
 . محمد السادس

94 

38. 
ـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2010لســـنة ) 201(ق

ـــة واألمـــن الـــوطني إلقامـــة مجمـــع األجهـــزة األمنیـــة  ـــة لصـــالح وزارة الداخلی حكومی
 . بمحافظة رفح

96 

39. 
ـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  ص قطعـــة أرض م بشـــأن تخصـــی2010لســـنة ) 202(ق

  . حكومیة لصالح بلدیة غزة إلقامة محطة میاه للصرف الصحي
98 

40. 
م بشــأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء رقــم 2010لسـنة ) 203(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

م القاضـــــي بتخصـــــیص قطعـــــة أرض حكومیـــــة 2010لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/8/165/11(
 . مشاریع زراعیةلصالح هیئة األعمال الخیریة اإلماراتیة الستخدامها في 

100 

41. 
مـــازن / م بشـــأن تمكـــین المواطنـــان2010لســـنة ) 204(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

ــة  ــد علــى قطعــة أرض حكومی ــد العزیــز مــن وضــع الی ــاء عــوض عب ومصــطفي أبن
 . مقابل مبلغ مالي

102 

42. 
عـدنان عیسـى / م بشـأن تمكـین المـواطن2010لسـنة ) 205(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

 . ضع یده على قطعة أرض حكومیة مقابل مبلغ ماليمحمد سالم من و 
104 

43. 
م بشـــأن إحالـــة مشـــروع قـــانون اآلثـــار 2010لســـنة ) 206(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .الفلسطیني إلى المجلس التشریعي لإلقرار
106 

44. 
م بشــأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء رقــم 2010لسـنة ) 207(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

م بشــأن المصــادقة علــى نظــام معــاییر تخصــیص 2007لســنة ) هـــ.إ/و.م/3/27/11(
   . األراضي الحكومیة

107 

45. 
م بشـــأن اســـتغالل األراضـــي المعروفـــة 2010لســـنة ) 208(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

    . باسم األراضي الیهودیة إلقامة المشاریع اإلسكانیة الحكومیة
109 

46. 
لیـــات التعامـــل مـــع الـــدراجات م بشـــأن آ2010لســـنة ) 209(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/159/11(الناریـــــة المحتجـــــزة وفـــــق قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
110 
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47. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــالغ التعـــویض 2010لســـنة ) 210(قـــرار مجل ـــة مب م بشـــأن تغطی

     . المستحقة للمواطنین المتضررین من القصف الصهیوني
112 

48. 
م بشــأن صــرف عــالوة عجــز مــالي 2010لســنة ) 211( قــرار مجلــس الــوزراء رقــم

      . لموظفي مكاتب البرید) المانكو(
114 

49. 
م بشــــأن اعتبــــار رخــــص آبــــار المیــــاه 2010لســــنة ) 212(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

       . الساریة صالحة إلعادة ترمیم أو نقل آبار المیاه المتضررة
116 

50. 
لغـــاء قـــرارات الســـید2010لســـنة ) 213(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  / م بشـــأن ســـحب وإ

فــریح أبــو مـــدین القاضــیة بتخصــیص قطـــع أراضــي حكومیــة مـــن أرض القســیمة رقـــم 
 ). 707(من القطعة رقم ) 56(

118 

51. 
م بشــــأن تمدیــــد العمــــل بقــــرار مجلــــس 2010لســــنة ) 214(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

دیون المترتبــة م بشــأن تخفــیض الــ2009لســنة ) هـــ.إ/و.م/01/132/11(الــوزراء رقــم 
 %. 50على المركبات العمومیة بنسبة 

120 

52. 
م بشــــأن اعتمــــاد آلیــــات عمــــل مكتــــب 2010لســــنة ) 215(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

          . الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني
122 

53. 
) $450,000(م بشـــأن اعتمـــاد مبلــــغ 2010لســـنة ) 216(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

الواقع ما بین مفترق دیر الـبلح شـماًال ومفتـرق المطـاحن جنوبـًا لمشروع صیانة الجزء 
 . من طریق صالح الدین

124 

54. 
م بشــأن تعــدیل قــرار مجلــس الــوزارء 2010لســنة ) 217(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

) $838,899(م بشـــأن اعتمـــاد مبلـــغ 2010لســـنة ) هــــ.إ/و.م/01/175/11(رقــم 
            منطقة أنصاركتعویض للمتضررین من القصف الصهیوني في 

126 

55. 
ــــم  ــــوزراء رق ــــس ال ــــرار مجل ــــغ الشــــهري 2010لســــنة ) 218(ق ــــادة المبل م بشــــأن زی

  . المخصص لصرفه من المستحقات المالیة للموظفین المدنیین والعسكریین
128 

56. 
ــم  ــوزراء رق حمــاد محمــود / م بشــأن نقــل الســید2010لســنة ) 219(قــرار مجلــس ال
   . الزراعة للعمل بوزارة الحكم المحلي عبد الجواد الرقب من وزارة

130 

57. 
صـبحي عبـد / م بشـأن انتـداب السـید2010لسـنة ) 220(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

الفتــاح أبـــو رضــوان مـــن وزارة الشـــؤون االجتماعیــة لـــوزارة الحكــم المحلـــي وتكلیفـــه 
 . برئاسة بلدیة رفح

131 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

58. 
محمـد بـدر عبـد / السـید م بشـأن نقـل2010لسـنة ) 221(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

     . السالم صیام من وزارة التربیة والتعلیم العالي لوزارة الشباب والریاضة
132 

59. 
) $30,000(م بشــأن صــرف مبلــغ 2010لســنة ) 222(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

   . الستكمال تنفیذ مشروع میدان الحریة
133 

60. 
ة صرف رواتـب مـوظفي م بشأن إعاد2010لسنة ) 223(قرار مجلس الوزراء رقم 

     .وزارة الداخلیة واألمن الوطني المبتعثین للدراسة في الخارج
135 

61. 
م بشــأن تشــكیل لجنــة لمتابعــة ملــف 2010لســنة ) 224(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

      .أمین عدنان أبو وردة وشركاؤه/ المدعو
138 

62. 

مجلــس الــوزراء م بشـأن تعــدیل قـرار 2010لســنة ) 225(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 
م بشــــــأن تخصــــــیص قطعــــــة أرض 2009لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/08/124/11(رقـــــم 

ــدعم الحریــات وحقــوق اإلنســان  ــة ل ــة التركی ــة لصــالح مؤسســة اإلغاث  IHHحكومی
      . إلنشاء مقر للمؤسسة

140 

63. 
ـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  م بشـــأن تعـــدیل قـــرار مجلـــس 2010لســـنة ) 226(ق

ـــم  ـــوزراء رق م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة 2008لســـنة ) ـهـــ.إ/و.م/11/85/11(ال
 . أرض حكومیة لصالح جریدة الرسالة إلنشاء مقر للجریدة

142 

64. 
ـــــم  ـــــوزراء رق ـــــس ال ـــــرار مجل ـــــة قطعـــــة أرض 2010لســـــنة ) 227(ق م بشـــــأن مبادل

 144       . جمیل سلیمان ترزي بقطعة أرض حكومیة تقع في مدینة الزهراء/ المواطن

65. 
لغــاء قــرار مجلــس 2010ســنة ل) 228(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  م بشــأن ســحب وإ

م بشـــأن مبادلـــة قطعـــة أرض 2010لســـنة ) هــــ.إ/و.م/12/158/11(الـــوزراء رقـــم 
         . المواطن فهمي إبراهیم أبو سعد بقطعة أرض حكومیة واقعة في مدینة غزة

146 

66. 

م بشـأن تعــدیل قـرار مجلــس الــوزراء 2010لســنة ) 229(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 
م المتعلـق بتخصـیص أرض مدینـة النزهـة 2007لسـنة ) هــ.إ/و.م/3/37/11(رقم 

وجــزء مــن القطعــة ) 1776(مــن أراضــي مدینــة بیــت الهیــا جــزء مــن القطعــة رقــم 
)1745 .(          

148 

67. 
ـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2010لســـنة ) 230(ق

            .ي بمدینة رفححكومیة لصالح وزارة الصحة إلقامة المستشفي المغرب
150 

ـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  .68  152م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2010لســـنة ) 231(ق



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

 . حكومیة لصالح وزارة الداخلیة إلقامة مركز شرطة تل اإلسالم بمدینة غزة

69. 
ـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2010لســـنة ) 232(ق

  مة مبني دوائر األحوال المدنیة بمدینة غزة حكومیة لصالح وزارة الداخلیة إلقا
154 

70. 
م بشـأن تخصـیص قطعـة أرض حكومیـة 2010لسنة ) 233(قرار مجلس الوزراء رقم 

 . لصالح وزارة الداخلیة إلقامة مركز شرطة جبالیا بالمنطقة الشمالیة
156 

71. 
 /م بشـأن مبادلـة قطعـة أرض المـواطنین2010لسـنة ) 234(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

 . اسامة ومازن أبناء سلیم راغب زمو بقطعة أرض حكومیة تقع في منطقة خانیونس
158 

72. 
م بشـــأن اعتمـــاد توصـــیات لجنـــة إزالـــة 2010لســـنة ) 235(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

   . التعّدیات على األراضي الحكومیة بمنطقة رفح
160 

73. 
) $50,000(م بشــــأن اعتمــــاد مبلـــــغ 2010لســــنة ) 236(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

    ). 9D(لصالح وزارة األشغال العامة واإلسكان لشراء بلدوزر 
162 

74. 
م بشأن اعتماد منحة دولة رئیس الـوزراء 2010لسنة ) 237(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .للبلدیات في قطاع غزة) دوالر 468.000(بقیمة 
164 

75. 
ألطبـاء األخصـائیین م بشأن إبرام عقود ل2010لسنة ) 238(قرار مجلس الوزراء رقم 

 . براتب مقطوع
166 

76. 
م بشــأن إحالــة مشـــروع قــانون الموازنـــة 2010لســـنة ) 239(قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم 

 م إلى المجلس التشریعي لإلقرار 2011العامة لسنة 
168 

77. 
م بشـأن المصـادقة علـى هیكلیـة مؤسسـة 2010لسـنة ) 240(قرار مجلس الـوزراء رقـم 
 . مىإدارة وتنمیة أموال الیتا

169 

78. 
م بشــأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء رقــم 2010لسـنة ) 241(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

بشــأن تخصــیص قطعــة أرض حكومیــة إلنشــاء  2008لســنة ) هـــ.إ/و.م/11/85/11(
 . مقر لجریدة الرسالة

170 

79. 
م بشــأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء رقــم 2010لسـنة ) 242(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

بشــأن تخصــیص قطعــة أرض حكومیــة لصــالح  2009لســنة ) هـــ.إ/و.م/4/138/11(
 .  میاه بلدیات الساحل

172 

80. 
م بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة من 2010لسنة ) 243(قرار مجلس الوزراء رقم 

    .أراضي مدینة غزة لصالح وزارة الداخلیة إلقامة مبني األحوال المدنیة
174 

81. 
م بشـأن تخصـیص قطعـة أرض حكومیـة 2010ة لسن) 244(قرار مجلس الوزراء رقم 

لصالح وزارة السـیاحة واآلثـار فـي مدینـة رفـح بهـدف التنقیـب وحمایـة اآلثـار الموجـودة 
176 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

 . بالمدینة

82. 
م بشـأن تخصـیص قطعـة أرض حكومیـة 2010لسنة ) 245(قرار مجلس الوزراء رقم 

  . لصالح بلدیة خانیونس إلقامة مقبرة إسالمیة
178 

83. 
م بشــأن مبادلـة قطعــة األرض المملوكــة 2010لســنة ) 246(لــوزراء رقـم قـرار مجلــس ا

بكر سالم مسعود دغمش بمدینة غزة، شارع المغربي بقطعـة أرض حكومیـة / للمواطن
 .   تقع في مدینة غزة، تل اإلسالم

180 

84. 
م بشـــأن إحالـــة مشـــروع قـــانون بتعـــدیل 2010لســـنة ) 247(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

م المعـــــدل ألحكـــــام قـــــانون تشـــــكیل 2005لســـــنة ) 2(قـــــانون رقـــــم مـــــن ال) 35(المـــــادة 
 . م2001لسنة ) 5(المحاكم النظامیة رقم 

182 

85. 
) $10,000(م بشــــأن صــــرف مبلــــغ 2010لســــنة ) 248(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  .شهریًا للخدمات الطبیة العسكریة
183 

86. 
یــب فعالیـــات م بشــأن تشــكیل لجنــة لترت2010لســـنة ) 249(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

    . الفرقان بالذكرى الثانیة لحر 
185 

87. 
م بشأن تشكیل لجنة الشؤون االقتصادیة 2010لسنة ) 250(قرار مجلس الوزراء رقم 

   . والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمة
187 

88. 
م عامــًا 2011م بشــأن إعتمــاد عــام 2010لســنة ) 251(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

    . للشباب
189 

 191     .م بشأن تعیین قضاة محاكم صلح2010لسنة ) 252(مجلس الوزراء رقم قرار  .89

90. 
) $10,000(م بشــأن اعتمــاد مبلــغ 2010لســنة ) 253(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

      . لمقترح جائزة القدس
193 

91. 
م بشــأن احالــة مشــروع قــانون جــواز 2010لســنة ) 254(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

       . المجلس التشریعي لإلقرار السفر الفلسطیني إلى
195 

92. 
م بشأن تمدید عمل اللجنة الخاصـة لحـل 2010لسنة ) 255(قرار مجلس الوزراء رقم 

 .        في محافظة رفح) محمد تركي حجازي وشحدة عودة حجازي(قضیة 
196 

93. 
ــم  م بشــأن اســتقطاع مــا نســبته واحــد 2010لســنة ) 256(قــرار مجلــس الــوزراء رق

          .الراتب األساسي للموظفین العسكریین لصالح وزارة الداخلیة بالمائة من
198 

م بشــــأن صــــرف مكافــــأة مالیـــــة 2010لســــنة ) 257(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم  .94
200 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

           .هـ1431لإلداریین الممیزین العاملین في موسم الحج لعام 

95. 
مقتـــرح الخـــاص م بشـــأن اعتمـــاد ال2010لســـنة ) 258(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

           ). إعمار رغم الدمار(بفعالیات إحیاء الذكرى الثانیة لحرب الفرقان 
202 

96. 
ــم  ــات التأدیبیــة ا الئحــةبشــأن  م2010لســنة  )259(قــرار مجلــس الــوزراء رق لعقوب

 . المالیة الموقعة على العسكریین وصندوق الجزاءات واالنضباطیة
204 

97. 
م بشأن ضوابط وشروط اإلعالنات والمسابقات 2011ة لسن) 1(قرار مجلس الوزراء رقم 

 . الداخلیة لوظائف الفئة األولى
227 

98. 
ــــوزراء رقــــم  ــــس ال م بشــــأن نظــــام المكافــــآت والحــــوافز 2011لســــنة ) 2(قــــرار مجل
 . لموظفي القطاع العام المدني

230 

99. 
م بشــأن تشــكیل لجنــة لدراســة ملــف 2011لســنة ) 3(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . م.ع.ین لالستثمار العقاري مشركة فلسط
236 

100. 
م بشــأن اعتمــاد ســلفة مالیــة بقیمــة 2011لســنة ) 4(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

ـــدیم ) 15,700( ـــي مشـــروع تق دوالر لـــوزارة األشـــغال العامـــة واإلســـكان للبـــدء ف
 . الخدمات الهندسیة الالزمة إلعادة تأهیل برج األندلس

238 

101. 
م بشـأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء 2011 لسـنة) 5(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

م بشــأن زیــادة المبــالغ المســتوفاة مــن 2010لســنة ) هـــ.إ/و.م/1/176/11(رقــم 
 . المحروقات

240 

102. 
م بشـأن زیـادة عـدد النسـخ الصـادرة عـن 2011لسـنة ) 6(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

              . صحیفة الرأي الحكومیة بمقدار ألف نسخة إضافیة
242 

103. 
ـــ ـــم ق فرصـــة عمـــل  500م بشـــأن اعتمـــاد 2011لســـنة ) 7(رار مجلـــس الـــوزراء رق

 . جدیدة لبرنامج التشغیل المؤقت
244 

104. 
م بشـأن عــودة األطبــاء المســتنكفین فــي 2011لســنة ) 8(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . الخدمات الطبیة العسكریة للعمل
245 

105. 

نـــدین الثـــاني عشـــر م بشـــأن تعـــدیل الب2011لســـنة ) 9(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
م بشــأن تعرفــة 2004لســنة ) 223(والثالــث عشــر مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

ــد  عوائــد وأجــور التــرددات وحــرف ومهــن االتصــاالت وتكنولوجیــا المعلومــات والبری
 . السریع

246 
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106. 
ــــم  ــــوزراء رق ــــس ال م بشــــأن تخصــــیص قطعــــة أرض 2011لســــنة ) 10(قــــرار مجل

دة االجتماعیة إلنشاء مصنع تعلیـب وتجمیـد حكومیة باإلیجار لصالح جمعیة النج
 . الخضراوات

250 

107. 
م بشــأن تخصــیص قطعــة أرض 2011لســنة ) 11(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 -لجنـة اإلصـالح اإلسـالمیة–حكومیة باإلیجار لصالح رابطة علمـاء فلسـطین 
           . إلنشاء مقر للجان اإلصالح

252 

108. 
م بشــأن تخصــیص قطعــة أرض 2011لســنة ) 12(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

            .حكومیة باإلیجار لصالح شركة إیلیاء الطیبة إلنشاء محطة بنزین
254 

109. 
م بشــأن تخصــیص قطعــة أرض 2011لســنة ) 13(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

حكومیـة باإلیجــار لصــالح مصــلحة میــاه بلــدیات الســاحل إلنشــاء كــراج وورشــة 
 . لصیانة اآللیات ووسائل النقل

256 

110. 
م بشــأن تخصــیص قطعــة أرض 2011لســنة ) 14(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 -حـــي الســـمامقة–حكومیـــة باإلیجـــار لصـــالح وزارة األوقـــاف والشـــؤون الدینیـــة 
 . إلنشاء مسجد

258 

111. 
م بشــأن تخصــیص قطعــة أرض 2011لســنة ) 15(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

ـــــب التركیـــــة إلنشـــــاء م IHHحكومیـــــة باإلیجـــــار لصـــــالح منظمـــــة  ركـــــز لتركی
  . األطراف الصناعیة

260 

112. 
م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض حكومیـــة 2011لســـنة ) 16(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

   . لصالح وزارة الشؤون االجتماعیة إلنشاء ملعب لمركز اجتماعي بیت الهیا
262 

113. 
م بشــأن تعــدیل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2011لســنة ) 17(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

م بشــأن تخصــیص قطعــة أرض حكومیــة لبلدیــة 2008لســنة ) هـــ.إ/و.م/06/81/11(
 . النصر بمدینة رفح إلنشاء بئر میاه

264 

114. 
عـــامر هاشـــم / م بشـــأن تمكـــین المـــواطن2011لســـنة ) 18(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  . الجبیري من وضع یده على قطعة أرض حكومیة مقابل مبلغ مالي
266 

115. 
م بشـــأن نقــل منفعـــة التخصـــیص لقطعـــة 2011لســـنة  )19(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقــم 

   . نادیة أبو حویج إلنشاء منزل سكني/ األرض الحكومیة باإلیجار لصالح المواطنة
268 

116. 
م بشــأن تخصــیص قطعــة أرض حكومیــة 2011لســنة ) 20(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  . لصالح وزارة الصحة والمجلس الطبي إلنشاء مقر لكل منهما
270 
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117. 
م بشــأن تخصــیص قطعــة أرض حكومیــة 2011لســنة ) 21(جلــس الــوزراء رقــم قــرار م

 .  باإلیجار لصالح بلدیة غزة إلنشاء مكب للنفایات الصلبة
272 

118. 
م بشــأن تخصــیص قطعــة أرض حكومیــة 2011لســنة ) 22(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 . باإلیجار لصالح بلدیة جبالیا النزلة إلنشاء خزان میاه للبلدیة
274 

119. 
م بشـأن اسـتخدام قطعـة األرض الحكومیـة 2011لسـنة ) 23(ر مجلس الوزراء رقـم قرا

  .من قبل بلدیة غزة من أراضي غزة الكتیبة إلنشاء حدیقة خضراء
276 

120. 
مــــن المــــادة ) ج(م بشـــأن تعــــدیل الفقــــرة 2011لســــنة ) 24(قـــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

حــة التنفیذیــة لقــانون م بالالئ2005لســنة ) 45(مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ) 129(
 . م1998لسنة ) 4(الخدمة المدنیة رقم 

278 

121. 
) $1,150,000(م بشـــأن اعتمـــاد مبلـــغ 2011لســـنة ) 25(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

    . لمشروع تأهیل وتطویر شارع جمال عبد الناصر
280 

122. 
) $200,000(م بشــــأن اعتمــــاد مبلـــــغ 2011لســــنة ) 26(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

 . ط میاهلمشروع خ
282 

123. 
) $500,000(م بشــــأن اعتمــــاد مبلـــــغ 2011لســــنة ) 27(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

 . لمشروع تأهیل وتطویر شارع صالح الدین
284 

124. 
) $800,000(م بشــأن اعتمــاد مبلــغ 2011لســنة ) 28(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

   .لمشروع تأهیل وتطویر شارع الریاض بمدینة غزة
286 

125. 
) $100,000(م بشــأن اعتمــاد مبلــغ 2011لســنة ) 29(زراء رقــم قــرار مجلــس الــو 

  .لمشروع صیانة میناء الصیادین بمدینة غزة
288 

126. 
) $200,000(م بشــأن اعتمــاد مبلــغ 2011لســنة ) 30(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

    .میاه عادمة نقل لتنفیذ وصالت
290 

127. 
وع قـانون المسـؤولیة م بشأن إحالة مشر 2011لسنة ) 31(قرار مجلس الوزراء رقم 

    . الطبیة الفلسطیني إلى المجلس التشریعي لإلقرار
292 

128. 
م بشأن إحالة مشروع الهیكل التنظیمي لدیوان 2011لسنة ) 32(قرار مجلس الوزراء رقم 

   .   الرقابة المالیة واإلداریة إلى المجلس التشریعي لإلقرار واالعتماد
294 

129. 
ــم  عنصــر مــن ) 68(م بشــأن اســتبدال 2011لســنة ) 33(قــرار مجلــس الــوزراء رق

ــد علــى  ــوطني بأخــذ جدی ــة واألمــن ال العناصــر المنتهیــة خــدماتهم فــي وزارة الداخلی
       . نفس الشاغر الوظیفي

295 
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130. 
) $100(م بشـــــأن اعتمـــــاد مبلـــــغ 2011لســـــنة ) 34(قــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

     .للعاملین في سلك التعلیم كمنحة من رئیس الوزراء
296 

131. 
م بشــأن تعــدیل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 2011لســنة ) 35(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

م بشـأن تمدیـد عمـل اللجنـة الخاصـة لحـل قضـیة 2010لسـنة ) هـ.إ/و.م/1/186/11(
 . في محافظة رفح) محمد تركي حجازي وشحدة عودة حجازي(

297 

132. 
ص شـــركات م بشـــأن الســـماح بتـــرخی2011لســـنة ) 36(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

جدیدة لتقدیم خدمات النفاذ للنطـاق العـریض وخـدمات االتصـال عبـر بروتوكـوالت 
 .  )Voice Over Ip(االنترنت 

299 

133. 
م بشـــأن تعیـــین قضـــاة فـــي المحـــاكم 2011لســـنة ) 37(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .الشرعیة االبتدائیة
301 

134. 
نــــة أنشـــــطة م بشـــــأن خطــــة ومواز 2011لســــنة ) 38(قــــرار مجلــــس الـــــوزراء رقــــم 

  ).م2011(وفعالیات اللجنة الوطنیة العلیا لعام الشباب 
303 

135. 

ــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم  م بشــــأن اعتمــــاد توزیــــع حصــــیلة 2011لســــنة ) 39(ق
اإلیــرادات التــي تجبــى عــن طریــق الســلطة التنفیذیــة لصــالح الهیئــات المحلیــة عــن 

  .  م31/12/2010م وحتى 01/01/2010الفترة الممتدة ما بین 
305 

136. 
م بشــأن العفــو الخــاص عــن المحكــوم 2011لســنة ) 40(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

    .أحمد محمد جمعة قنن/ علیه
308 

137. 
ــم  ــادة مســاحة مبادلــة أرض 2011لســنة ) 41(قــرار مجلــس الــوزراء رق م بشــأن زی

    .بكر سالم مسعود دغمش بأرض حكومیة/ المواطن
310 

138. 
ــــم  ــــوزراء رق ــــس ال ــــرار مجل ــــة  م2011لســــنة ) 42(ق ــــة الوطنی بشــــأن تشــــكیل اللجن
     .لمكافحة التسمم بالرصاص

312 

139. 
م بشأن تعدیل قرار مجلس الـوزراء رقـم 2011لسنة ) 43(قرار مجلس الوزراء رقم 

) اإلنترنـــت(م بشـــأن النفـــاذ إلـــى الشـــبكة العالمیـــة 2004لســـنة ) ق.أ/و.م/12/10(
     .والبرید اإللكتروني عبر مركز الحاسوب الحكومي

314 

140. 
م بشــــأن إحالــــة مشــــروع قــــانون حقــــوق 2011لســــنة ) 44(رار مجلــــس الــــوزراء رقــــم قــــ

      .المؤلف والحقوق المجاورة إلى المجلس التشریعي إلقراره حسب األصول
316 

141. 
م بشأن اعتماد الخطة الوطنیـة للتحـرر 2011لسنة ) 45(قرار مجلس الوزراء رقم 

   .م2013 – 2011 من التبغ في فلسطین والخطة التشغیلیة عن األعوام
317 
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142. 
ــــم  ــــرار مجلــــس الــــوزراء رق ــــل تخــــزین الســــوالر 2011لســــنة ) 46(ق م بشــــأن تموی

    .المصري الالزم لتشغیل محطة تولید الكهرباء
318 

143. 
م بشــأن تمدیــد العمــل بقــرار مجلـــس 2011لســنة ) 47(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

% 5مـا نسـبته  م بشـأن اسـتقطاع2007لسـنة ) هـ.إ/و.م/01/31/11(الوزراء رقم 
     .من إجمالي الراتب للموظفین

319 

144. 
م بشــأن دمـج وزارتــي العمـل والشــؤون 2011لسـنة ) 48(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

      .االجتماعیة في وزارة واحدة
321 

145. 
م بشــأن تخفــیض بــدل تغییــر لوحــات 2011لســنة ) 49(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

       %.50التمییز بنسبة 
322 

146. 
ــوزراء رقــم قــرار مج قامــة 2011لســنة ) 50(لــس ال ــات تنظــیم دخــول وإ م بشــأن آلی

        األجانب في قطاع غزة
323 

147. 
م بشـأن تفعیـل المجلـس األعلـى للـدفاع 2011لسنة ) 51(قرار مجلس الوزراء رقم 

        .المدني
325 

148. 
بشـأن تشـكیل لجنـة لدراسـة أوضـاع  م2011لسـنة ) 52(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  نیین النازحین من لیبیا إلى مصر      الفلسطی
327 

149. 
ــوزراء رقــم  ) $50,000(بشــأن صــرف مبلــغ  م2011لســنة ) 53(قــرار مجلــس ال

  إلجراء اإلصالحات الالزمة على شارع هارون الرشید بمنطقة میناء غزة       
328 

150. 
ــم  ــوزراء  م2011لســنة ) 54(قــرار مجلــس الــوزراء رق بشــأن تعــدیل قــرار مجلــس ال

ــــاء 2010لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/1/183/11(رقــــم  ــــرام عقــــود عمــــل األطب م بشــــأن إب
         .األخصائیین براتب مقطوع

330 

151. 
ــم  ــوزراء  م2011لســنة ) 55(قــرار مجلــس الــوزراء رق بشــأن تعــدیل قــرار مجلــس ال
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 355  )63(بشأن إحیاء ذكرى النكبة  م2011لسنة ) 71(قرار مجلس الوزراء رقم  .167
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   2011لسنة ) 1(رقم ) م2011(قانون الموازنة العامة للسنة المالیة 
  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة 
، )61(، )41(، )36(بعد االطالع على القـانون األساسـي وتعدیالتـه وال سـیما المـواد 

  ،منه) 90(
  ،م1998لسنة ) 7(وعلى أحكام قانون تنظیم الموازنة العامة والشئون المالیة رقم 

  ،منه) 74(، )71(وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي وال سیما المادتان 
  ،وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء

  ،م28/03/2011وبناًء على ما اقره المجلس التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ 
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 2003مـن القـانون األساسـي لسـنة ) 41(وبعد أن أصـبح القـانون مصـدرًا بقـوة المـادة 
  ،وتعدیالته

  ،باسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطیني
  :صدر القانون التالي

  
  )1(المادة 

ویعمــل بــه اعتبــارًا ) م2011(ســمى هــذا القــانون قــانون الموازنــة العامــة للســنة المالیــة 
  .م01/04/2011من 

  
  )2(المادة 

لالثنــــى ) المحافظـــات الجنوبیـــة(تقـــدر إیـــرادات ونفقــــات الســـلطة الوطنیـــة الفلســــطینیة 
  :م بما یلي31/12/2011عشر شهرًا المنتهیة بتاریخ 

  ملیون شیكل  2329             اإلیرادات العامة ومصادر التمویل          -1
  ملیون شیكل  431                            اإلیرادات المحلیة      -أ

  ملیون شیكل  1442         المنح والمساعدات لدعم الموازنة     -ب
  ملیون شیكل  456        قدرة لتمویل النفقات التطویریة  المنح الم-ج
  0    سداد القروض                                       -د

  ملیون شیكل  2329               النفقات العامة وصافي اإلقراض         -2
  ملیون شیكل  1873               النفقات الجاریة والرأسمالیة       -أ

  ملیون شیكل   456                  النفقات التطویریة             -ب
  

  )3(المادة 
ملیــون شــیكل ویســتخدم هــذا ) 1897(تقــدر مصــادر التمویــل فــي هــذا القــانون بمبلــغ 

  .العجز المبلغ لتمویل
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  )4(المادة 

مـــن ) 1(مـــن الفقـــرة ) ج(تخصـــص المـــنح والمســـاعدات الخارجیـــة المقـــدرة فـــي البنـــد 
ملیــون شــیكل لتغطیــة النفقــات التطویریــة المبینــة فــي ) 456(أعــاله بمبلــغ ) 2(المــادة 
أعـــاله وال یجـــوز اإلنفـــاق إال بالقـــدر الـــذي ) 2(مـــن المـــادة ) 2(مـــن الفقـــرة ) ب(البنـــد 

  .یتحقق منها
  

  )5(لمادة ا
  االقتراض

ال یجــوز اللجــوء إلــى االقتــراض مــن صــندوق التــامین والمعاشــات أو ســلطة النقــد  - أ
 .م2011الفلسطینیة لتمویل تنفیذ الموازنة خالل السنة المالیة 

ال یجوز اللجوء إلى االقتراض بفوائد ربویة بأي حـال مـن األحـوال مـن أي جهـة   -  ب
 .كانت سواء داخلیة أو خارجیة

 
  )6(المادة 

مــــن القــــانون األساســــي المعــــدل للســــلطة ) 92(بمــــا ال یتعــــارض مــــع أحكــــام المــــادة 
مــــن هــــذا القــــانون یحظــــر كشـــــف ) 5(مــــن المــــادة " ب"الوطنیــــة الفلســــطینیة والفقــــرة 

ملیـون دوالر خــالل  160حسـابات وزارة المالیـة لـدى القطـاع المصــرفي بمـا یزیـد عـن 
  .2011عام 

  
  )7(المادة 

ال یجـوز ألي مركـز مسـؤولیة ، من هـذا القـانون) 6(المادة  بما ال یتعارض مع أحكام
وردت موازنتــه فـــي هـــذا القـــانون االقتـــراض أو الســحب علـــى المكشـــوف مـــن أي بنـــك 

  .محلي أو مؤسسة مالیة
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  )8(المادة 

تــــورد جمیــــع اإلیــــرادات والمســــاعدات والمــــنح ومصــــادر التمویــــل األخــــرى التــــي یــــتم 
  .وحد في وزارة المالیةالحصول علیها إلى حساب الخزینة الم

  
  )9(المادة 

یـتم اإلنفـاق مـن المخصصـات المرصـودة فـي هـذا القـانون بنـاًء علـى أوامـر مالیـة  - أ
عامة أو خاصة مصدقة من وزیر المالیة وبموجب حـواالت مالیـة شـهریة صـادرة 
، عــن اإلدارة العامــة للموازنــة العامــة وفــق األصــول وبحســب تــوفر المــوارد المالیــة

لق بالنفقات الرأسمالیة یكـون الصـرف علیهـا بنـاًء علـى موافقـة مسـبقة أما فیما یتع
  .من وزیر المالیة

یجـوز إصـدار حـواالت مالیـة بمخصصـات أكثـر مـن شـهر واحـد للنفقـات الجاریــة  -  ب
ـــــوفرت أســـــباب خاصـــــة لتجـــــاوز مخصصـــــات . أو الرأســـــمالیة أو التطویریـــــة إذا ت

 .الشهر الواحد

في فصـل وزارة أو هیئـة مـا بـوزارة  إذا أنیط تنفیذ أي عمل وردت مخصصاته - ج
أو جهة رسمیة أخرى یجـوز نقـل صـالحیة اإلنفـاق مـن المخصصـات الـواردة 
فـي الحوالـة المالیـة المصـدقة إلـى المسـئول عـن اإلنفـاق فـي الـوزارة أو الهیئـة 

 .أو الجهة الرسمیة األخرى بموافقة وزیر المالیة

لهـــا مخصصـــات فـــي  یجــوز عقـــد أي نفقـــة أو صـــرف أي ســـلفة لــم یرصـــد ال -د
ذا اقتضــــت المصــــلحة العامــــة صــــرف نفقــــات إضــــافیة فیتوجـــــب  هــــذا القــــانون وإ

 .إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف یأخذ نفس دورة هذا القانون

یجــــــوز اســــــتعمال المخصصــــــات الــــــواردة فــــــي الحــــــواالت المالیــــــة لغیــــــر  ال -هـــــــ
 .ة في هذه الحواالتاألغراض المحددة لها وال یجوز تجاوز المخصصات الوارد
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یجـــوز االلتـــزام بـــأي مبلـــغ یزیـــد عـــن المخصصـــات الـــواردة فـــي الحـــواالت ال  -و
الصــادرة بموجــب أحكــام هــذا القــانون أو طــرح عطــاء أي مشــروع تزیــد كلفتــه عــن 
المخصصات المرصودة له في هذا القانون إال بموافقة مجلـس الـوزراء بنـاًء علـى 

أن ینظــر إلــى المخصصــات المقــرة فــي  تنسـیب وزیــر المالیــة وبصــفة عامــة یجــب
هــــذا القــــانون علــــى أنهـــــا المبــــالغ القصــــوى ویجـــــب أال تتجــــاوز النفقــــات الفعلیـــــة 

 .للمخصصات الصادرة بحواالت مالیة

یجــوز صــرف أي مبلــغ مــن المخصصــات المرصــودة ألي مركــز مســئولیة ال  -ز
 .إال بعد توقیع المفوض باإلنفاق عن ذلك المركز

اءات المركزیــة طــرح أي عطــاء مهمــا كانــت قیمتــه إال ال یجــوز للجــان العطــ - ح
بعـــد التأكـــد مـــن تـــوفر المخصصـــات المالیـــة الالزمـــة وبموجـــب مســـتند التـــزام 

 .مالي مصدق من مدیر عام الموازنة العامة

یجوز فتح حسابات أمانات من المخصصـات المرصـودة فـي هـذا القـانون ال  -ط
 .إال بموافقة وزیر المالیة

ــــى حســــاب مخصصــــات أي یجــــوز صــــرف ر  ال -ي ــــد عل اتــــب أي موظــــف جدی
مركــــــز مســــــؤولیة إال بعــــــد صــــــدور قــــــرار تعیینــــــه مــــــن دیــــــوان المــــــوظفین العــــــام 

ـــه مـــن قبـــل وزیـــر المالیـــة بنـــاًء علـــى تنســـیب مـــن  وتخصـــیص االعتمـــاد المـــالي ل
  .الوزیر المختص

  )10(المادة 
الیــة یــتم اإلنفــاق مــن مخصصــات االحتیاطــات المالیــة المرصــودة فــي فصــل وزارة الم

  .بقرار من وزیر المالیة
  )11(المادة 

یـــتم اإلنفـــاق مـــن مخصصـــات النفقـــات التطویریـــة المرصـــودة فـــي فصـــل وزارة المالیـــة 
  .بقرار من وزیر المالیة

  )12(المادة 
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یـتم اإلنفــاق مــن مخصصــات النفقــات العامـة المرصــودة فــي فصــل وزارة المالیــة بقــرار 
  .من وزیر المالیة

  )13(المادة 
اق مـن مخصصـات صـندوق الرعایـة االجتماعیـة المرصـودة فـي فصــل وزارة یـتم اإلنفـ

العمل بقرار من مجلس الوزراء بناء علـى تنسـیب مـن وزیـر العمـل واعتمـاد مـن وزیـر 
  .المالیة

  )14(المادة 
یجــوز نقــل المخصصــات مــن مــواد النفقــات الجاریــة إلــى مــواد النفقــات الرأســمالیة  -أ 

لیـــة وبنـــاء علـــى تنســـیب مـــن مـــدیر عــــام فـــي الفصـــل ذاتـــه بقـــرار مـــن وزیـــر الما
  .الموازنة وال یجوز النقل بالعكس

ال یجـــــوز نقــــــل المخصصــــــات مــــــن الرواتـــــب واألجــــــور والعــــــالوات الــــــواردة فــــــي  - ب 
في النفقـات الجاریـة ألي مجموعـة أخـرى أو بـالعكس باسـتثناء ) 100(المجموعة 

والـى  من النفقات التحویلیة كما ال یجـوز نقـل أي مخصصـات مـن) 401(المادة 
الرواتـــب واألجـــور الـــواردة فـــي النفقـــات الرأســـمالیة مـــن المـــواد األخـــرى فـــي هـــذه 

 .النفقات

-203-202-201(ال یجــــوز النقـــــل مـــــن المخصصــــات الـــــواردة تحـــــت المـــــواد  -ج 
ــــواردة فــــي المجموعــــة ) 204-205 ) 401(ومــــن مخصصــــات المــــادة ) 200(ال

نفقـات الجاریـة فـي فصـول ال) 400(الـواردة فـي المجموعـة –الضمان االجتماعي 
 .ویجوز النقل فیما بینها والیها

ال یجوز النقل من البنود المتخصصة التي تخصص ألنشـطة وبـرامج معینـة إلـى  - د 
 .بنود أخرى اقل منها أهمیة

مــــــــن هــــــــذه المــــــــادة یجــــــــوز نقــــــــل ) د، ج، ب، أ(مـــــــع مراعــــــــاة أحكــــــــام الفقــــــــرات  - ه 
المالیــة المخصصــات مــن مــادة إلــى مــادة أخــرى فــي الفصــل ذاتــه بموافقــة وزیــر 

 .بناء على تنسیب مدیر عام الموازنة
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یتم نقل المخصصـات المرصـودة فـي موازنـة أي مركـز مسـئولیة ألي موظـف یـتم  -و 
وموافقة ذلك المركـز بشـكل مباشـر مـن ، نقله بناء على طلب الجهة المنقول إلیها

  .قبل اإلدارة العامة للموازنة العامة إلى الجهة المنقول إلیها
  

  )15(المادة 
  .جوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إال بقانونال ی
  

  )16(المادة 
مـــــــن هـــــــذا القـــــــانون یجـــــــوز نقـــــــل ) 15-14(علـــــــى الـــــــرغم ممـــــــا ورد فـــــــي المـــــــادتین 

 -النفقـات العامـة (المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر مـن فصـل وزارة المالیـة 
  .بناء على موافقة وزیر المالیة) االحتیاطات المالیة

  
  

  )17(المادة 
یــــتم تحدیـــــد تشـــــكیالت الوظـــــائف للـــــوزارات والهیئـــــات والجهـــــات الرســـــمیة المرصـــــودة 

فــي أي فصــل مــن فصــول النفقــات الجاریــة فــي ) 100(مخصصــاتها فــي المجموعــة 
هـــذا القـــانون بنـــاء علـــى كشـــف لكـــل فصـــل والـــذي یحـــدد عـــدد الوظـــائف ومســـمیاتها 

یة المفعـــول وال یجـــوز أن وفئاتهـــا ودرجاتهـــا أو رواتبهـــا وفـــق أحكـــام التشـــریعات الســـار 
یتجـــاوز عـــدد مـــوظفي كـــل مركـــز مســـئولیة عـــدد الوظـــائف المحـــددة بموجـــب الكشـــف 

  .المرفق بهذا القانون
  

  )18(المادة 
یـــتم التعیـــین علـــى الشـــواغر بنـــاء علـــى تنســـیب مـــن الـــوزیر المخـــتص وبموافقـــة وزیـــر 

  .2011المالیة وینحصر ذلك في شواغر 
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  )19(المادة 

المترتبــة علــى العمــل بنظــام الســاعات اإلضــافیة ویــتم العمــل  إیقــاف صــرف البــدالت
  :على استبداله بما یلي

  .نظام الوردیات - أ
في حـاالت تعـذر العمـل بنظـام الوردیـات یـتم مـنح الموظـف یـوم إجـازة مقابـل كـل  -  ب

 .وذلك باإلضافة إلى اإلجازات الرسمیة، ساعات عمل إضافي) 7(

 .لمختص وموافقة وزیر المالیةویستثنى من ذلك ما صدر بقرار من الوزیر ا - ج
 

  )20(المادة 
تعتبـر جـداول اإلیـرادات والنفقـات وجـدول الوظــائف لكـل مركـز مسـئولیة الملحقـة بهــذا 

  .القانون جزء ال یتجزأ منه
  

  )21(المادة 
تتــولى اإلدارة العامـــة للموازنــة بـــوزارة المالیـــة مراقبــة ومتابعـــة تنفیــذ المخصصـــات فـــي 

  .بالصالحیات المنوطة بالجهات الرسمیة األخرى هذا القانون دون اإلخالل
  )22(المادة 

  .مجلس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ أحكام هذا القانون
  

  )23(المادة 
یقتصــر تطبیــق األحكــام الــواردة فــي هــذا القــانون علــى الموازنــة العامــة للســنة المالیــة 

2011.  
  
  .ةـمیالدی 28/04/2011:خـدر بتاریـص
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  .هجریة 1432/ادي االولىجم/ 24:الموافق
  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                          
  

 
   

  
  
  
  
  
  
  

  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع الثالث والعشرون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م 10/03/2011یوم الخمیس 
  

  )4/1ع.غ/ 1261(قرار رقم 
المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني فـــي جلســـته األولـــى ـ االجتمـــاع الثالـــث والعشـــرون 

  م10/03/2011المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  

  :أخذًا بعین االعتبار
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ــــة رئــــیس الــــوزراء للتصــــویت علــــى الثقــــة / الطلــــب المقــــدم مــــن األخ - إســــماعیل هنی
  .لتعدیل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنیةبا
  .من القانون األساسي المعدل) 79/4،3(والمادة ) 68/1(أحكام نص المادة  -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -
  
  : ررــیق 

  -:طنیة للوزراء التالیة أسماؤهممنح الثقة بالتعدیل الوزاري لحكومة الوحدة الو 
  وزیرًا للصحة باسم نعیم محمد نعیم                         / األخ -1
  حمد محمد عوض                     وزیرًا للتخطیط والخارجیةأمحمد / األخ -2
  عالء الدین عادل محمد الرفاتي               وزیرًا لالقتصاد الوطني/ األخ -3
  حمد إبراهیم عبد اهللا المدهون               وزیرًا للشباب والثقافةم/ األخ -4
  
  
         وزیرًا لشئون األسري    عطا اهللا عبد العال محمد أبو السبح        / األخ -5

  والمحررین والقدس والالجئین                                                  
  وزیرًا لألوقاف والشئون الدینیة               بصالح حسین سلیمان الرق/ األخ -6
  وزیرة شؤون المرأة    جمیلة عبد اهللا طه الشنطي/ األخت  -7
                 
  

  احمــد بحــر. د    محمود الرمحي. د
  النائب األول    أمین سر

  لرئیس المجلس التشریعي    المجلس التشریعي
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  المجلس التشریعي الفلسطیني

  الدورة غیر العادیة الرابعة 
  االجتماع الرابع والعشرون -الجلسة االولى 

  المنعقدة في مدینتي رام اهللا و غزة
  )اجتماع خاص(

  م2011/ 28/03 االثنین یوم
  )4/1ع.غ/ 1262(قرار رقم 

  
  
  

ــــى  ــــس التشــــریعي الفلســــطیني فــــي جلســــته األول االجتمــــاع الرابــــع والعشــــرون  –المجل
  .م28/3/2011رام اهللا وغزة یوم االثنین الموافق  المنعقدة في مدینتي
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  :بعین االعتبار أخذاً 
  .م المقدم من الحكومة2011خطاب الموازنة العامة للسنة المالیة  -
تقریــر لجنــة الموازنــة والشــئون المالیــة لمشــروع قــانون الموازنــة العامــة للســنة  -

 .م2011المالیة 

 .أحكام النظام الداخلي -

 .واألخوات أعضاء المجلس نقاش وتوصیات األخوة -
  

  :ررـــیق
قبــول تقریــر لجنــة الموازنــة والشــئون المالیــة حــول مشــروع قــانون الموازنــة العامــة  :أوالً 

  .م باإلجماع مع التعدیالت حسب األصول2011للسنة المالیة 
إقـــرار توصـــیات تقریـــر لجنـــة الموازنــــة والشـــئون المالیـــة حـــول مشـــروع قــــانون  :ثانیـــاً 

مع التعدیالت حسـب األصـول لتكـون م باإلجماع 2011للسنة المالیة  ةالموازنة العام
  :كالتالي

  
  

نفـذ مـن قـرار المجلـس التشـریعي رقـم الطلب إلى الحكومة بتطبیق البنود التي لم ت -1
 :وهي م2010حول قانون الموازنة العامة للسنة المالیة  )4/1ع .غ/1231(

الــذي أقــره المجلــس  م2008 لســنة) 9(اإلســراع بتطبیــق قــانون تنظــیم الزكــاة رقــم  -أ 
  .التشریعي الفلسطیني

 .وضع رؤیة واضحة بشأن أموال التامین والمعاشات الخاصة بموظفي الدولة  - ب 
 .تفعیل الصندوق الفلسطیني لتعویضات مصابي حوادث الطرق -ج 

 .وضع رؤیة واضحة لضبط كافة المساعدات والهبات والمنح العینیة - د 

 :الطلب إلى الحكومة القیام بالتالي -2

ـــــدیمها للمجلـــــس التشـــــریعي الفلســـــطیني  - أ ـــــة وتق ــداد الخطـــــة اإلســـــتراتیجیة للدول إعـــ
  .للمصادقة علیها وفقًا للقانون
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أن یكــــون تعزیــــز اإلیــــرادات لــــیس علــــى حســــاب المــــواطن العــــادي وذوي الــــدخل  -  ب
 .بل على أصحاب الدخل المرتفع من القطاعات االقتصادیة كافة، المحدود

 .ألصول واالغاثات ضمن الموازنةرصد كل التبرعات والمساعدات من ا -  ت

تزوید المجلـس التشـریعي بتقریـر شـامل بخصـوص التبرعـات والمسـاعدات الـواردة  -  ث
 .ومناحي التصرف فیها، بأنواعها كأصول واغاثات

ــــة مــــن   - ج ــــس التشــــریعي بتقریــــر شــــامل حــــول مــــا تجبیــــه وزارة الداخلی تزویــــد المجل
ن رواتــب كافــة المــوظفین ومــا تجبیــه الحكومــة مــ، موظفیهــا ومــن النــواب والــوزراء

 %).5بنسبة (لصالح العمال 

ـــدیات وأوجـــه   - ح تزویـــد المجلـــس التشـــریعي بتقریـــر عـــن األمـــوال التـــي صـــرفتها للبل
 .وأوجه دعمها لمشاریع البنیة التحتیة ومشاریع االعمار واإلسكان، صرفها

تزویـــــد المجلـــــس التشـــــریعي بتقریـــــر عـــــن أوضـــــاع المـــــوظفین غیـــــر المســـــكنین   - خ
طبیعیـــة والمطلوبـــة وعـــالوة المدرســـین المعلـــن عنهـــا لتقیـــیم ذلـــك فـــي والترقیـــات ال

 .ضوء الموازنة

إحداثیــة بمــا فیهــا  2000م إلــى 2011تقلــیص االحــداثات الوظیفیــة للســنة المالیــة  -3
إحداثیــة وذلـك بهـدف االرتقــاء  200االحـداثات المطلوبـة لـوزارة المالیــة التـي تبلـغ 

 :ة أن تتم ضمن المعاییر التالیةشریط. بمستوى التحصیل االیرادي المطلوب
 .توفیر الغطاء المالي ألي احداثات جدیدة . أ

أن تحـــدد االحـــداثات بنـــاًء علـــى دراســـة احتیاجـــات تعـــدها وزارتـــي التخطـــیط  . ب
  .والمالیة معاً 

تشــكیل لجنــة مــن المجلــس التشــریعي والحكومــة لدراســة ملــف العــاملین علــى بنــد  -4
  .وأولویات الدولة البطالة وجدولة استیعابهم وفقًا الحتیاجات

ملیــون دوالر لینســجم  22زیــادة مخصصــات قطــاع الخــدمات االجتماعیــة بمبلــغ  -5
شـــریطة أن توجـــه هـــذه الزیـــادة لـــدعم ، خطـــاب الموازنـــة مـــع األرقـــام الـــواردة فیهـــا

 .األسر الفقیرة وشریحة العمال
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موظـــف مــن الـــوزارات للعمـــل كــإداریین فـــي المحــاكم النظامیـــة لحـــاجتهم  50نقــل  -6
 .لذلكالملحة 

م باإلجمــــاع مــــع 2011إقــــرار مشــــروع قــــانون الموازنــــة العامــــة للســــنة المالیــــة  :ثالثــــاً 
  .التعدیالت حسب األصول

م حســـب األصـــول 2011نشـــر مشـــروع قـــانون الموازنـــة العامـــة للســـنة المالیـــة  :رابعـــاً 
  .وفور إصداره

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني

  الدورة غیر العادیة الرابعة
  االجتماع الخامس والعشرون –الجلسة األولى 

  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة
  م 16/4/2011یوم السبت  

  )4/1ع.غ/ 1263(قرار رقم 
جلســته األولــى ـ االجتمــاع الخــامس و العشــرون المجلــس التشــریعي الفلســطیني فــي 

  م16/04/2011المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم السبت الموافق 
  

  :أخذًا بعین االعتبار
  

تقریــــر لجنــــة التربیــــة والقضــــایا االجتماعیــــة حــــول أوضــــاع األســــرى فــــي الســــجون  -
  .الصهیونیة

  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  : ریقــر 

  احمــد بحــر. د    محمود الرمحي. د
  النائب األول    أمین سر

  لرئیس المجلس التشریعي    عيالمجلس التشری
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قبــــول تقریــــر لجنــــة التربیــــة والقضــــایا االجتماعیــــة حــــول أوضــــاع األســــرى  مــــع  :أوالً 
  .التعدیالت باإلجماع

إقرار توصیات تقریـر لجنـة التربیـة والقضـایا االجتماعیـة حـول أوضـاع األسـرى  :ثانیاً 
  -:لتكون كالتالي

  
  

المطالبـــة بتشـــكیل محكمـــة خاصـــة لمحاكمـــة مجرمـــي الحـــرب اإلســـرائیلیین علـــى  .1
جــرائم الحــرب التــي تُرتكــب بحــق األســرى الفلســطینیین والنــواب المنتخبــین فــي ســجون 
االحـتالل وبحـق الشـعب الفلسـطیني وأرضـه ومقدسـاته، وذلـك إعمـاًال لمـا أكـدت علیـه 

ـــان  ـــة التـــي انعقـــدت فـــي عمّ م، ومـــا أكـــد علیـــه 2001مـــارس  -مقـــررات القمـــة العربی
كمــة خاصـــة لمحاكمـــة مجرمـــي الرؤســاء العـــرب مـــن ضــرورة العمـــل علـــى تشـــكیل مح

  .الحرب اإلسرائیلیین من أجل تحقیق العدالة الدولیة
مطالبــة البرلمانـــات العربیــة واألوروبیـــة والدولیــة بالـــدعوة إلــى عقـــد جلســة طارئـــة  .2

ـــیة األســــــرى الفلســــــطینیین والنــــــواب المنتخبــــــین فــــــي ســــــجون االحــــــتالل،  لبحــــــث قضـــ
رائیلي بحقهم، والعمل علـى إصـدار واالنتهاكات الجسیمة التي یمارسها االحتالل اإلس

تشــریعات وطنیــة فــي بلــدانهم لمالحقــة قــادة االحــتالل اإلســرائیلي علــى جــرائم الحــرب 
التــي تُرتكــب بحــق الشــعب الفلســطیني وأســراه، والطلــب مــن حكومــاتهم وضــع قضــیة 
األســــرى الفلســــطینیین ضــــمن أجنــــدتهم، والقیــــام بحملــــة دبلوماســــیة واســــعة فــــي كافــــة 

ــــة المحافــــل الدول ــــات العربی ــــة البرلمان ــــدفاع عــــن قضــــیة األســــرى، وكــــذلك مطالب ــــة لل ی
  .واإلسالمیة

الطلـــب إلـــي جامعـــة الـــدول العربیـــة ومنظمـــة المـــؤتمر اإلســـالمي بوضـــع قضـــیة  .3
یـالء قضـیة األسـرى  األسرى الفلسطینیین في سجون االحتالل على رأس أولویـاتهم، وإ

 .یة والقانونیة األهمیة التي تستحقالفلسطینیین بأبعادها اإلنسانیة واألخالقیة والوطن

الطلـــــــب إلـــــــي المجموعـــــــة العربیـــــــة واإلســـــــالمیة بطـــــــرح قضـــــــیة آالف األســـــــرى  .4
الفلســطینیین فــي ســجون االحــتالل اإلســرائیلي، ومــن بیــنهم نــواب المجلــس التشــریعي، 
علـــى أجنـــدة مجلـــس األمـــن الـــدولي والجمعیـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة ومجلـــس حقـــوق 
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ـــى احتـــرام أحكـــام اتفاقیـــات اإلنســـان بجنیـــف، بهـــدف  ـــار االحـــتالل اإلســـرائیلي عل إجب
دانته على جرائم الحرب التي تُمارس بحقهـم، وللمطالبـة  جنیف في معاملة األسرى، وإ

  .بإنهاء معاناتهم اإلنسانیة
م 1949المطالبـة بعقـد اجتمـاع طـارئ للـدول الموقعـة علـى اتفاقیـات جنیـف لعـام  .5

م ـــــي یُ ارســـــها االحـــــتالل اإلســـــرائیلي بحـــــق األســـــرى لبحـــــث االنتهاكـــــات الجســـــیمة الت
الفلسطینیین، وذلك إعماًال ألحكام اتفاقیات جنیف التي تؤكد بنصوص صریحة علـى 

فــي جمیــع الظــروف " وكفالــة احترامهــا " تعهــدات تلــك الــدول بــاحترام تلــك االتفاقیــات 
ـن یقتـرف أو یـأم ر واألحوال، وتؤكـد علـى وجـوب فـرض عقوبـات جزائیـة فّعالـة تجـاه مَ

  .  باقتراف انتهاكات جسیمة التفاقیات جنیف
ــــة واإلقلیمیــــة ومؤسســــات حقــــوق  .6 ــــات والمنظمــــات الدولی ــــي كافــــة الهیئ ــــب إل الطل

اإلنســان بتبنــي قضــیة األســرى الفلســطینیین والنــواب المنتخبــین فــي ســجون االحــتالل، 
قامة الدعاوى القضـائیة علـى تلـك الجـر  ائم وتوثیق جرائم الحرب التي تُقترف بحقهم، وإ

أمام المحاكم األوروبیة التي تختص بالنظر في االنتهاكات الجسیمة التفاقیات جنیف 
ســبانیا والنــرویج  ــن بینهــا المحــاكم الجنائیــة فــي كــل مــن بریطانیــا وكنــدا وبلجیكــا وإ وم
وسویســــرا وغیرهــــا مــــن الــــدول األوروبیــــة التــــي تأخــــذ باالختصــــاص العــــالمي والوالیــــة 

مجرمــــي الحـــرب اإلســــرائیلیین، خصوصــــًا فــــي ظــــل القضـــائیة الشــــاملة فــــي محاكمــــة 
التقصــــیر الممـــــنهج الـــــذي تمارســــه بعـــــض المؤسســـــات الدولیــــة فـــــي قضـــــیة األســـــرى 

  .ومطالبهم العادلة وعلى رأسهم ممثل فلسطین في األمم المتحدة 
المطالبــــة بــــإطالق فعالیــــات منظمــــة ومتواصــــلة ومســــیرات احتجــــاج واســــعة فــــي  .7

واألوروبیــــــة بمبــــــادرات مــــــن القــــــوى واألحــــــزاب مختلــــــف الــــــدول العربیــــــة واإلســــــالمیة 
واالتحادات والنقابات والجمعیات ومختلف مؤسسات المجتمـع المـدني لتحریـك الشـارع 
العربي واإلسالمي والعـالمي دفاعـًا عـن قضـیة آالف األسـرى الفلسـطینیین ومـن بیـنهم 

نهـاء النواب المنتخبین وللمطالبـة بـإطالق سـراحهم مـن سـجون االحـتالل اإلسـرائیلي  وإ
 . معاناتهم
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الطلـب إلــي وزارة األســرى بوضــع خطــة شــاملة تشــمل كــل الــوزارات بهــدف تفعیــل  .8
 ةقضـــیة األســـرى محلیـــًا مـــن خـــالل تنظـــیم المـــؤتمرات والنـــدوات واللقـــاءات الجماهیریـــ

ــــات  ــــة والجمعی وتفعیــــل مؤسســــات المجتمــــع المــــدني والمؤسســــات اإلعالمیــــة والحقوقی
مرجعیات الدینیة والعلماء المخلصین، وتنظیم سلسة الخیریة والشخصیات المرموقة وال

مســـتمرة مـــن اللقـــاءات والنـــدوات والبـــرامج المختلفـــة بالتعـــاون مـــع الســـفارات واألقلیـــات 
 .العربیة واإلسالمیة بالخارج

علـى غـرار المسـابقة اإلبداعیـة لألفــالم التسـجیلیة نصـرة لقضـیة األسـرى؛ الطلــب  .9
داعیـــــة باللغــــــة اإلنجلیزیــــــة ألفضــــــل قصــــــیدة، إلـــــي وزارة األســــــرى بتنظــــــیم مســــــابقة إب

وأقصوصـــــــة، ومقالـــــــة، وشـــــــعار، ورســـــــالة، وفـــــــالش، وأنشـــــــودة، وأغنیـــــــة، وخـــــــاطرة، 
 .وكاریكاتیر، ولوحة، كلها باللغة اإلنجلیزیة

وكـذلك منظمـة الصـحة العالمیـة ومنظمـات حقـوق نطالب هیئة الصـلیب األحمـر  .10
ي فیمـــا یتعلـــق بمعانـــاة األســـرى بتكثیـــف جهودهـــا باتجـــاه أداء دورهـــا اإلنســـان اإلنســـان

 .وخاصة المرضى والمعزولین

إنهــاء الســلطة فــي  الطلــب إلــي فصــائل المقاومــة الفلســطینیة أن تتمســك بضــرورة .11
غالق ملف االعتقال السیاسي، اللذان  الضفة سیاسة التنسیق األمني مع االحتالل، وإ

 .أضَّرا بمشروعنا الوطني عامة، وقضیة األسرى خاصة

صائل المقاومة الفلسطینیة تشكیل جبهة مقاومة موحدة ومجموعـات الطلب إلي ف .12
ــــین، وتبقــــي كــــل  ــــر األســــرى والمعتقل عســــكریة مختصــــة تكــــون مهمتهــــا الرئیســــة تحری
الخیــــارات والوســــائل مفتوحــــة أمامهــــا، مــــع التركیــــز علــــى خیــــار أســــر جنــــود العــــدو 

 .بالمثل ومستوطنیه بهدف مبادلتهم بأسرانا، فهو خیار مشروع من باب المعاملة

تمسـك بشـروطها المشـروعة إلجـراء صـفقة الفلسـطینیة الالمقاومـة  نؤكد على قوى .13
كبـــر عــدد ممكــن مــن ذوي األحكــام العالیــة والمرضـــى أتبــادل مشــرفة یفــرج فیهــا عــن 

 .لدیها اإلسرائیلي األسیر والنساء مقابل الجندي

 ،المیـــةعاإل هـــاحمالتالطلـــب إلـــي وزارة اإلعـــالم ومؤسســـاته الفلســـطینیة تكثیـــف  .14
ظهــــار عدالــــة قضــــیتهم وأنهــــم اعتقلــــوا ظلمــــًا وعــــدواناً لــــدفاع عــــن األســــرىل خــــالل  ، وإ
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الصــهیوني  حــتاللفضــح جــرائم اال، و مـدافعتهم عــن أرضــهم ودیــنهم وعرضــهم وشـرفهم
 .ضدهم من أصناف العذاب واإلرهاب الجسدي والفكري هوما یمارسبحقهم، 

میــة هادفــة حــول قضــیة األســرى وضــع مــادة علالطلــب إلــي وزارة التربیــة والتعلــیم  .15
فـي المنهــاج المدرســي، ترفــع مــن شــأنهم، وترســخ حقــوقهم المشــروعة، وتبقــي قضــیتهم 

 .حیَّة حاضرة في نفوس أجیال الشعب الفلسطیني

الطلــب إلـــي وزارة الثقافـــة إقامـــة متحـــف إلحیــاء الـــذاكرة یخـــتص بقضـــیة األســـرى  .16
لكــل المجــرمین الــذین قمعــوا ویضــم كــل مــا یتعلــق بالتــاریخ المتعلــق باألســرى ویوثــق 

 .الحركة األسیرة

الطلـــب إلـــي البرلمانـــات العربیـــة والدولیـــة، خاصـــة لجانهـــا البرلمانیـــة المختصـــة  .17
بحقــــوق االنســــان؛ أن یولــــوا االهتمــــام بقضــــیة األســــرى عامــــة، والنــــواب المختطفــــین 
خاصة، وندعوهم لعقد مؤتمر برلماني دولي بخصـوص قضـیة األسـرى عامـة والنـواب 

 .اصةمنهم خ

دعوة الحكومة لزیادة االهتمام باألسـرى المحـررین وعوائـل أسـرانا البواسـل وتـذلیل  .18
الصـعاب لهــم وتلبیــة مطــالبهم العاجلــة والمشــروعة، واالهتمــام بصــرف مكرمــة اإلفــراج 
ومنحة التعلیم الجامعي للمحررین في غزة طبقًا لبرنامج التأهیـل، والتـي حـرمتهم منهـا 

  .السلطة في الضفة
وى ومؤسســـات شـــعبنا الفلســـطیني فـــي الـــداخل والخـــارج إلـــى المزیـــد مـــن دعـــوة قـــ .19

الفعالیــــات المســــتمرة للتضــــامن مــــع أســــرانا فــــي خطــــواتهم النضــــالیة القادمــــة، ودعــــم 
 .صمودهم

                 
  احمــد بحــر. د    محمود الرمحي. د

  النائب األول    أمین سر
  لرئیس المجلس التشریعي    المجلس التشریعي
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  م2008لسنة ) 328(قرار مجلس الوزراء رقم 

  ) هـ.إ/و.م/03/27/11(بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن نظام معاییر تخصیص األراضي الحكومیة 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  ،سلطة األراضيوبناًء على تنسیب 
  ،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیاً 

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
وبعد االطالع على نظام معاییر تخصیص األراضي الحكومیـة والمصـادق علیـه فـي 

  ، 2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(القرار رقم 
المنعقـدة بمدینـة غـزة  الواحـدة والخمسـینالوزراء فـي جلسـته وبناًء على ما أقره مجلس 

  م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/03/51/11(تحت رقم ) 04/03/2008(بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة 

مــــن نظــــام ) شــــروط تتعلــــق بــــاإلجراءات(مــــن ) 6(تعــــدیل المــــادة رقــــم الموافقــــة علــــى 
س الـــوزراء رقـــم معـــاییر تخصـــیص األراضـــي الحكومیـــة المصـــادق علیـــه بقـــرار مجلـــ

لغیـــر الجهـــات الحكومیـــة فـــإن التخصـــیص : لیصـــبح كالتـــالي) هــــ.إ/و.م/03/27/11(
مــن قیمــة % 1یكـون تخصــیص منفعـة ولــیس ملكیـة ویكــون إیجــار بقیمـة ال تقــل عـن 
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مـن قیمــة األرض للمؤسســات الغیـر ربحیــة مــع % 0,5األرض للمؤسسـات الربحیــة، و
  . قد للمؤسسات الربحیةمن قیمة الع% 5إضافة زیادة سنویة قیمتها 

  
  
  
  )2(مادة 
، ویعمــل بـــه اعتبــارًا مـــن كـــل فیمــا یخصـــه علــى الجهــات المختصـــة تنفیــذ هـــذا القــرار
  .تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2008لسنة  مارس 04صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1429من عام  صفرمن  السادس والعشرین     
  

  إسماعیل هنیة
  وزراءرئیس مجلس ال
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  م2009لسنة ) 319(قرار مجلس الوزراء رقم 
  إدارة أموال شركة صندوق االستثمار الفلسطیني بشأن 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

ســــــاري المفعـــــول فــــــي المحافظــــــات  1964لســــــنة  12وعلـــــى قــــــانون الشــــــركات رقـــــم 
   الشمالیة،

ســــــاري المفعـــــول فــــــي المحافظــــــات  1929لســــــنة  18وعلـــــى قــــــانون الشــــــركات رقـــــم 
  الجنوبیة، 

  بشأن تنظیم الموازنة العامة والشئون المالیة،  1998لسنة  7وعلى قانون رقم 
  ، 2004لسنة  13وعلى قانون هیئة سوق رأس المال رقم 

شــكیل صــندوق وبعــد االطــالع علــى كافــة المراســیم الرئاســیة بشــأن إنشــاء وتعــدیل وت
  االستثمار الفلسطیني، 

  وعلى عقد التأسیس والنظام الداخلي للشركة،
  ،توصیات اللجنة الوزاریة لدراسة موضوع االستثمار الفلسطینيوبناًء على 

  ،اً على الصالحیات المخولة لنا قانونوبناًء 
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقـدة بمدینـة  الثانیـة عشـر بعـد المئـةسـته وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء فـي جل
  .م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/04/112/11(تحت رقم ) 09/06/2009(غزة بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
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یشــكل مجلــس إدارة مؤقــت إلدارة أمــوال شــركة صــندوق االســتثمار الفلســطیني مكــون 
النحــو مــن خمســة أعضــاء مــن أصــحاب االختصــاص مــن مــوظفي الفئــة العلیــا علــى 

  : التالي
  رئیساً   ممثال عن وزارة المالیة  .1
  عضواً   ممثال عن وزارة االقتصاد الوطني  .2
 عضواً   ممثال عن وزارة العدل  .3

 عضواً   ممثال عن وزارة الداخلیة  .4

 عضواً   ممثال عن وزارة االتصاالت  .5

  
  )2(مادة 

  : یمارس المجلس المهام واالختصاصات اآلتیة
للشــركة وفقــًا للقــوانین واألنظمــة المعمــول بهــا فــي  تصــویب الوضــع القــانوني .1

  . فلسطین
 . تقییم السیاسات واالستثمارات واإلشراف علیها .2

 . لقیام بجمیع األعمال التي تكفل سیر العمل لغایات الشركةا .3

 .  استقطاب المستثمرین من الخارج لفلسطین .4

ة أنـــــواع التصــــرف بــــاألموال المنقولـــــة وغیــــر المنقولـــــة التابعــــة للشـــــركة بكافــــ .5
التصرفات بما فیها البیع والشراء والتعاقد مع أي مؤسسات محلیـة أو إقلیمیـة 

 أو دولیة تحمل ذات االختصاص وكافة أنواع التصرفات القانونیة

  . تمثیل الشركة أمام كافة الجهات الرسمیة المحلیة والدولیة .6
  
  ) 3(المادة 

  أحكام انتقالیة 
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ل والموجـودات التابعـة للشـركة سـواء یقوم مجلس اإلدارة بحصر كافـة األصـو  .1
  .المنقولة وغیر المنقولة وكافة ممتلكاتها

یعتبــر مجلــس اإلدارة الســابق مــنحًال ویقــوم مجلــس اإلدارة المشــكل وفقــًا لهــذا  .2
 . القرار بكافة صالحیات وأعمال مجلس اإلدارة للشركة

نــًا تعتبــر كافــة التصــرفات التــي یقــوم بهــا مجلــس اإلدارة المنحــل باطلــة بطال .3
مطلقًا ویتحمل أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعـین ومنفـردین المسـؤولیة المدنیـة 

 . ر هذا القرارادصرفات التي یقوم بها من تاریخ إصوالجنائیة عن كافة الت

تمنح الجهات كافة واألشخاص مدة أقصـاها أسـبوع إلبـالغ المجلـس المؤقـت  .4
 هرأس مــال هــذبأیــة أمــوال أو أســهم أو ســندات تعــود للشــركة وتــدخل ضــمن 

 . الجهات أو األشخاص

  
  )4(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2009لسنة  یونیو 09صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1430من عام  جمادي اآلخرة 16              
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2010لسنة ) 170(قرار مجلس الوزراء رقم 
استیعاب جمیع المعلمین المفصولین من أعمالهم في دولة اإلمارات العربیة بشأن 

  المتحدة على خلفیة انتمائهم السیاسي 
  مجلس الوزراء

  یالته،وتعد م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  ،تنسیب رئیس الوزراءوبناًء على 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
دة بمدینــة المنعقــ ئــةاالســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

  .م2010لسنة ) هـ.إ/و.م/03/170/11(تحت رقم ) 03/08/2010(غزة بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
تحـدة فـي دولـة اإلمـارات العربیـة الم استیعاب جمیع المعلمین المفصولین من أعمالهم

علــى خلفیـــة انتمـــائهم السیاســـي علـــى الكــادر المـــدني للمـــوظفین الحكـــومیین فـــي وزارة 
  .التعلیم العالي، حسب مؤهالتهم العلمیة وخبراتهم العملیةالتربیة و 

  
  ) 2(المادة 

یـــتم اســـتیعاب المعلمـــین المفصـــولین بالتنســــیق بـــین األمانـــة العامـــة لمجلـــس الــــوزراء 
  . ووزارة التربیة والتعلیم العالي ودیوان الموظفین العام
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  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2010لسنة  ویولی 20صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من شعبان 08                     
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2010لسنة ) 171(قرار مجلس الوزراء رقم 
شیكل شهریًا لتغطیة زیارات المحامین لألسرى في  5000صرف مبلغ بشأن 

  السجون الصهیونیة  
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2004لسنة ) 14(وعلى قانون دعم األسرى في السجون االسرائلیة رقم 

  م، 2004لسنة ) 19(وعلى قانون األسرى والمحررین رقم 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة،  
المنعقـد ) 14(توصیات اللجنة اإلداریة الوزاریـة الدائمـة فـي اجتماعهـا رقـم وبناًء على 

  ،م02/08/2010بتاریخ 
  ،مخولة لنا قانوناً لى الصالحیات الوبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  ئــةاوالســبعون بعــد الم ةالثانیــوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/172/11(تحـــــت رقـــــم ) 17/08/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

شـــــهریًا لتغطیـــــة زیـــــارات ) شـــــیكل فقـــــط خمســـــة آالف(شـــــیكل  5000صـــــرف مبلـــــغ 
المحــامین لألســرى فــي الســجون الصــهیونیة، علــى أن تــتم عملیــة الصــرف بالتنســیق 
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بــین وزارة األســرى والمحــررین ووزارة المالیــة، ووفــق األصــول المعمــول بهــا فــي وزارة 
  . المالیة

  
  
  ) 2(المادة 

القـرار، ویعمـل بـه  هـذا أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2010لسنة  أغسطس 17صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل رمضانمن  07                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2010لسنة ) 172(قرار مجلس الوزراء رقم 
صافیة وصفاء وسهیال بنات سالمة أحمد / مبادلة قطعة أرض المواطناتبشأن 

  أبو أسد بقطعة أرض حكومیة تقع في منطقة دیر البلح   
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  عثماني،وعلى قانون األراضي ال
 تقریــر فــي الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــةاللجنــة اجتمــاع توصــیات وعلــى 

  ،م28/07/2010المنعقد بتاریخ ) 41(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقــدة  ئــةاوالســبعون بعــد الم ةالثانیــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته وبنــ
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/04/172/11(تحـــــت رقـــــم ) 17/08/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
ســـالمة ســـهیال بنـــات و صـــافیة وصـــفاء / مبادلـــة قطعـــة األراض المملوكـــة للمواطنـــات

) 42(ئنة في منطقـة دیـر الـبلح، وهـي جـزء مـن أرض القسـیمة رقـم أحمد أبو أسد الكا
ألــــف متــــر مربــــع، بقطعــــة األرض ) 2م1000(ومســــاحتها ) 138(مــــن القطعــــة رقــــم 
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) 2356(مـــن القطعـــة رقـــم ) 5(الحكومیـــة الواقعـــة فـــي جـــزء مـــن أرض القســـیمة رقـــم 
  . ألف ومائة وأربعة وخمسون من أراضي منطقة دیر البلح) 2م1154(ومساحتها 

  
  ) 2(المادة 

تمامهــا حســب ) 1(تكلیــف ســلطة األراضــي بــإجراء عملیــة المبادلــة فــي المــادة رقــم  وإ
  . األصول المعمول بها

  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2010لسنة  أغسطس 17غزة بتاریخ  صدر في مدینة

  هـ1431عام ل من رمضان 07                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  
  
  

  م2010لسنة ) 173(قرار مجلس الوزراء رقم 
مقابل  أرض محمد صالح جودة من وضع یده على قطعة/ تمكین المواطنبشأن 

  دفع باقي األقساط    
  لوزراءمجلس ا

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني،
توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر وعلــى 

  ،م28/07/2010المنعقد بتاریخ ) 41(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقــدة  ئــةاوالســبعون بعــد الم ةالثانیــوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/05/172/11(تحـــــت رقـــــم ) 17/08/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
تمكــین المـــواطن محمـــد صـــالح جـــودة مـــن وضـــع یـــده علـــى قطعـــة األرض الحكومیـــة 

والواقعـــة فـــي جـــزء مـــن أرض  -خمســـمائة وأربـــع أمتـــار–) 2م504(البـــالغ مســـاحتها 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

مــن أراضــي مدینــة جبالیــا مقابــل دفــع ) 978(مــن القطعــة رقــم ) 1470(القســیمة رقــم 
  . قساط دفعة واحدة حسب تخمین األرضاأل

  
  ) 2(المادة 

  . حسب األصول المعمول بها بإتمام المعاملةتكلیف سلطة األراضي 
  )3(المادة 
  یلغي كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار 

  
  )4(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  على الجهات المختصة
  .اریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من ت

  
  م2010لسنة  أغسطس 17صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من رمضان 07                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 174(قرار مجلس الوزراء رقم 
عمل وكیًال مساعدًا في وزارة سامي یوسف أحمد نوفل لل/ ترقیة السیدبشأن 

    A2الداخلیة واألمن الوطني بدرجة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  ،وزارة الداخلیة واألمن الوطنيوبناًء على تنسیب 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  ئــةاالثالثــة والســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/07/173/11(تحـــــت رقـــــم ) 24/08/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

سامي یوسف أحمد نوفل للعمل وكیًال مساعدًا فـي وزارة الداخلیـة واألمـن / السیدترقیة 
   .A2الوطني بدرجة 

  ) 2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  على الجهات المختصة

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  م2010لسنة  غسطسأ 24صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من رمضان 14                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2010لسنة ) 175(قرار مجلس الوزراء رقم 

مصطفي حسني محمود الصواف مستشارًا لوزیر الثقافة / تعیین السیدبشأن 
    A4بدرجة 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003لمعدل لسنة بعد االطالع على القانون األساسي ا

  وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر الثقافة،

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقــدة  ئــةاة والســبعون بعــد المالثالثــوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/08/173/11(تحـــــت رقـــــم ) 24/08/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
    A4مصطفي حسني محمود الصواف مستشارًا لوزیر الثقافة بدرجة / تعیین السید

  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیذ -فیما یخصه كلٌ  –كافة  على الجهات المختصة
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  م2010لسنة  أغسطس 24صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من رمضان 14                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2010لسنة ) 176(قرار مجلس الوزراء رقم 

كموازنة خاصة بمشروع إنشاء جزیرة على شارع $ 43,000غ اعتماد مبلبشأن 
  صالح الدین في مدینة خانیونس 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  والئحته التنفیذیة، 2000لسنة ) 5(وعلى قانون المرور رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً عوبناًء 
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

ئــة المنعقــدة االرابعــة والســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
لســـنة ) هــــ.إ/و.م/01/174/11(تحـــت رقـــم ) 31/08/2010(مدینـــة غـــزة بتـــاریخ فـــي 

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
كموازنــة خاصــة بمشــروع  )ثالثــة وأربعــون ألــف دوالر فقــط($ 43,000 اعتمــاد مبلــغ

، فـي المنطقـة الممتـدة مـن إنشاء جزیرة على شـارع صـالح الـدین فـي مدینـة خـانیونس
  . مبنى المجمع اإلسالمي شماًال وحتى مفترق بني سهیال جنوباً 

  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

القـرار، ویعمـل بـه هـذا  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  على الجهات المختصة
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2010لسنة  أغسطس 31صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من رمضان 21                         

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2010لسنة ) 177(قرار مجلس الوزراء رقم 
مدان الیازوري مدیرًا عامًا في وزارة الداخلیة واألمن رمضان ح/ ترقیة السیدبشأن 

    A4الوطني بدرجة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  لوطني،وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن ا
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  ئــةاالرابعــة والســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/174/11(تحـــــت رقـــــم ) 31/08/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

رمضــان حمــدان الیــازوري مــدیرًا عامــًا فــي وزارة الداخلیــة واألمــن / بشــأن ترقیــة الســید
    A4الوطني بدرجة 

  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  على الجهات المختصة
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2010لسنة  أغسطس 31صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من رمضان 21                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2010لسنة ) 178(قرار مجلس الوزراء رقم 

ماهر علي أبو صبحة مدیرًا عامًا في وزارة الداخلیة واألمن / ترقیة السیدبشأن 
    A4الوطني بدرجة 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003لى القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع ع

  وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقــدة  ئــةاالرابعــة والســبعون بعــد الما أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته وبنــاًء علــى مــ
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/04/174/11(تحـــــت رقـــــم ) 31/08/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
مـــدیرًا عامـــًا فـــي وزارة الداخلیـــة واألمـــن  مـــاهر علـــي أبـــو صـــبحة/ بشـــأن ترقیـــة الســـید

   .A4الوطني بدرجة 
  )2(ادة الم



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  على الجهات المختصة
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2010لسنة  أغسطس 31صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من رمضان 21                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2010لسنة ) 179(قرار مجلس الوزراء رقم 

إیاد حسن حسین أبو هین مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / ترقیة السیدبشأن 
A4    

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  التنفیذیة،وتعدیالته والئحته  1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقــدة  ئــةاالرابعــة والســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة  )هــــــ.إ/و.م/05/174/11(تحـــــت رقـــــم ) 31/08/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
    A4إیاد حسن حسین أبو هین مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / ترقیة السید

  
  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  على الجهات المختصة
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2010لسنة  أغسطس 31مدینة غزة بتاریخ صدر في 

  هـ1431عام ل من رمضان 21                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2010لسنة ) 180(قرار مجلس الوزراء رقم 

كتعویض للمتضررین من القصف الصهیوني )  $838,899(مبلغ  اعتماد بشأن
  في منطقة أنصار 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003الع على القانون األساسي المعدل لسنة بعد االط

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة،  

  تنسیب وزارة األشغال العامة واإلسكان،وبناًء على 
  ،اً لى الصالحیات المخولة لنا قانونوبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقـدة  ئـةاالخامسـة والسـبعون بعـد الموبناًء على ما أقره مجلس الوزراء فـي جلسـته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/175/11(تحـــــت رقـــــم ) 21/09/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

الثـــــون ألفـــــًا وثمانمائـــــة وتســـــعة ثمانمائـــــة وثمانیـــــة وث –) $838,899(اعتمـــــاد مبلـــــغ 
كتعـــویض للمتضـــررین مـــن القصـــف الصـــهیوني فـــي منطقـــة  –وتســـعون دوالر فقـــط 

   -:أنصار، وذلك على النحو التالي
وتســعة وتســعون دوالر  وثمانمائــة ثمانیــة عشــر ألفــاً  –) $18,899(اعتمــاد مبلــغ  .1

  . لتكالیف صیانة األضرار اإلنشائیة –فقط 
لتعـــویض  –ثمانمائـــة وعشـــرون ألـــف دوالر فقـــط  –) $820,000(اعتمـــاد مبلـــغ  .2

  .  خسائر وأضرار في األثاث
  
  
  ) 2(المادة 
حســب اآللیــات المعمـول بهــا فــي وزارة ) 1(یـتم صــرف المبلــغ المعتمـد فــي المــادة رقـم 

  . المالیة وبالتنسیق مع وزارة األشغال العامة واإلسكان
  

  )3(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -صـهفیمـا یخ كـلٌ –كافـة  على الجهات المختصة

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2010لسنة  من سبتمر 21صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل شوالمن  12                            

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 181(قرار مجلس الوزراء رقم 
للمواطنة روال ) عقد عاریة(الموافقة على إبرام عقد انتفاع بشقة سكنیة  بشأن

  جبران عید 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
وعلــى أحكــام مجلــة األحكــام العدلیــة الســیما البــاب الثالــث مــن الكتــاب الســادس منهــا 

  لعاریة،المتعلق با
م بشــــأن بیـــــع وتــــأجیر العقـــــارات 2008لســــنة ) 1(وعلــــى قــــرار وزیـــــر اإلســــكان رقـــــم 

  والوحدات المملوكة للوزارة،  
  تنسیب وزارة األشغال العامة واإلسكان،وبناًء على 

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

المنعقـدة  ئـةاالخامسـة والسـبعون بعـد المزراء فـي جلسـته وبناًء على ما أقره مجلس الو 
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/02/175/11(تحـــــت رقـــــم ) 21/09/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
د، فـــي الشـــقة للمواطنـــة روال جبـــران عیـــ) عقـــد عاریـــة(إبـــرام عقـــد انتفـــاع بشـــقة ســـكنیة 

الــدور  -عمــارة زقــوت–كان عبــاد الــرحمن اقعــة فــي مشــروع إســالســكنیة الحكومیــة الو 
  . الرابع باتجاه غربي

  
  
  
  
  ) 2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  على الجهات المختصة
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2010لسنة  من سبتمر 21صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من شوال 12                            
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 182(قرار مجلس الوزراء رقم 
تمدید عقود إیجار الدفیئات الزراعیة وتأجیر االراضي المكشوفة في مناطق  بشأن

  المحررات 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003لمعدل لسنة بعد االطالع على القانون األساسي ا
  تنسیب وزیر المالیة،وبناًء على 

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقـدة  الخامسـة والسـبعون بعـد المائـةوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء فـي جلسـته 
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/175/11(تحـــــت رقـــــم ) 21/09/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )1(مادة ال
في منطقـة المحـررات لـنفس المسـتأجرین وبـنفس  تمدید عقود إیجار الدفیئات الزراعیة

  . لمدة عشر سنوات إضافیة شروط العقود السابقة
  
  ) 2(المادة 

ــــــأجیر األراضــــــي  ــــــف االدارة العامــــــة للمحــــــررات باتخــــــاذ االجــــــراءات الالزمــــــة لت تكلی
لمكشــوفة داخــل منــاطق المحــررات لمــدة تعــادل مــدة تــأجیر الــدفیئات وبــنفس شــروط ا

  .تأجیر الدفیئات
  
  
  
  
  ) 3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـٌل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2010لسنة  سبتمرمن  21صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من شوال 12                            
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 183(قرار مجلس الوزراء رقم 
  زیادة المبالغ المستوفاة من المحروقات   بشأن

  مجلس الوزراء
  ،وتعدیالته م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة،  

م بشــأن الیــات 2009لســنة ) هـــ.إ/و.م/04/130/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  تنظیم وضبط المحروقات الواردة من الجانب المصري، 

  ارة المالیة،تنسیب وز وبناًء على 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقـدة  ئـةاالسادسـة والسـبعون بعـد الموبناًء على ما أقره مجلس الـوزراء فـي جلسـته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/176/11(تحـــــت رقـــــم ) 28/09/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(ادة مال
علـى كـل لتـر وقـود، ) فقط هأغور  30(زیادة المبالغ المستوفاة من المحروقات بإضافة 
  ). فقط هأغور  60(بحیث یصبح إجمالي الزیادة على أسعار الوقود 

  
  ) 2(المادة 

مـن هـذا القـرار ألغـراض مشـاریع البنیــة ) 1(تخصـیص المبـالغ المسـتوفاة وفـق المـادة 
   . التحتیة

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )3(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  الجهات المختصة على

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةم01/10/2010اعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  ربمن سبتم 28صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من شوال 19                            

  
  إسماعیل هنیة

  اءرئیس مجلس الوزر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 184(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لتطویر مكاتب البرید   ) خمسون ألف دوالر فقط(ألف دوالر 50اعتماد مبلغ بشأن 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1998لسنة ) 7(رقم وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة 
  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة،  

  تنسیب وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات،وبناًء على 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقـدة  ئـةان بعـد المالسادسـة والسـبعو وبناًء على ما أقره مجلس الـوزراء فـي جلسـته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/02/176/11(تحـــــت رقـــــم ) 28/09/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

التابعـة  لتطـویر مكاتـب البریـد) خمسـون ألـف دوالر فقـط( ألف دوالر 50اعتماد مبلغ 
  .لوزارة االتصاالت وتكنولوجبا المعلومات

  
  )2(المادة 

لیـات المعمـول بهـا فـي وزارة المالیـة اآلعلـى مراحـل حسـب  المعتمـد غیتم صـرف المبلـ
  . وبالتنسیق مع وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )3(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  على الجهات المختصة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  ربمن سبتم 28في مدینة غزة بتاریخ  صدر
  هـ1431عام ل من شوال 19                            

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 185(قرار مجلس الوزراء رقم 
     اعتماد مبلغ ملیون دوالر لمشاریع البنیة التحتیة بشأن 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة  بعد

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة،  

  تنسیب رئیس الوزراء،وبناًء على 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،لى مقتضیات المصلحة العامةوبناًء ع

المنعقـدة  ئـةاالسادسـة والسـبعون بعـد الموبناًء على ما أقره مجلس الـوزراء فـي جلسـته 
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/176/11(تحـــــت رقـــــم ) 28/09/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
      زة في قطاع غ مبلغ ملیون دوالر لمشاریع البنیة التحتیةاعتماد 

  )2(المادة 
شـــرع فـــي تنفیـــذ هـــذه المشـــاریع بحـــد أقصـــى خـــالل شـــهرین مـــن تـــاریخ صـــدور هـــذا  ُ ی

  . القرار
  

  )3(المادة 
یتم صرف المبلغ المعتمد حسب اآللیات المعمول بها في وزارة المالیة وبالتنسیق مع 

  . وزارة الحكم المحلي فور البدء في تنفیذ المشاریع
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )4(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  المختصةعلى الجهات 

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  ربمن سبتم 28صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من شوال 19                            

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 186(قرار مجلس الوزراء رقم 
لتغطیة نفقات تسویة أرض مشروع اإلسراء $ 86,400اعتماد مبلغ بشأن 

     اإلسكاني  
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998 لسنة) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة واإلسكان،  
  شغال العامة،تنسیب وزارة األوبناًء على 

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

دة المنعقـ ئـةاوالسـبعون بعـد الم بعةالسـاوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/177/11(تحـــــت رقـــــم ) 05/10/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
لتغطیـــة نفقــــات  )ســـتة وثمـــانون ألفــــًا وأربعمائـــة دوالر فقـــط( $86,400اعتمـــاد مبلـــغ 

       .تسویة أرض مشروع اإلسراء اإلسكاني
  )2(المادة 
ب اآللیـات المعمـول بهـا فـي وزارة المالیـة یتم صـرف المبلـغ المعتمـد علـى مراحـل حسـ
  . وبالتنسیق مع وزارة األشغال العامة واإلسكان

  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )3(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  على الجهات المختصة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  توبرأكمن  05صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من شوال 26                            

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 187(قرار مجلس الوزراء رقم 
من نظام مزاولة مهنة الصیدلة في ) 5(من المادة ) 8(تعدیل الفقرة رقم بشأن 

  فلسطین  
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003الع على القانون األساسي المعدل لسنة بعد االط
  م،2004لسنة ) 20(وعلى قانون الصحة العامة رقم 
بشــأن المصـــادقة علـــى نظـــام ) هــــ.إ/و.م/2/37/10(وعلــى قـــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

  .مزاولة مهنة الصیدلة
  وبناًء على تنسیب وزیر الصحة،

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقـدة  ئـةاالسـابعة والسـبعون بعـد الموبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/177/11(تحـــــت رقـــــم ) 05/10/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
مــن نظــام مزاولــة مهنــة الصــیدلة ) 5(مــن المــادة ) 8(تعــدیل الفقــرة رقــم الموافقــة علــى 

، وذلــك )هـــ.إ/و.م/2/37/10(المصـادق علیــه بقــرار مجلـس الــوزراء رقـم  فـي فلســطین
ــــارة  ــــة، ویســــتثني مــــن تقــــدیم الفحــــص خریجــــو كلیــــات "بحــــذف عب التنســــیق مــــع النقاب

أن یجتـــاز : "، لتصـــبح الفقـــرة علـــى النحـــو التـــالي"الصـــیدلة فـــي الجامعـــات الفلســـطینیة
    ". مهنة المقرر الذي تعقد الوزارةفحص مزاولة ال

  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  من أكتوبر 05صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل شوالمن  26                            

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 188(قرار مجلس الوزراء رقم 
عیسى علي خلیل النشار مستشارًا لرئیس الوزراء لشؤون / تعین السیدبشأن 

  المؤسسات األهلیة والخیریة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  وبناًء على تنسیب رئیس الوزراء،

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقــدة  ئــةابعــد المالثامنــة والســبعون وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
لـــرئیس الـــوزراء لشـــؤون كمستشـــار  للعمـــل عیســـى علـــي خلیـــل النشـــار/ ن الســـیدیتعیـــ

  . A1بدرجة  المؤسسات األهلیة والخیریة
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من أكتوبر 12صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 189(قرار مجلس الوزراء رقم 
لتجهیز قاعات الحاسوب بمركز الحاسوب ) دوالر 35,945(اعتماد مبلغ بشأن 

  الحكومي  
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  والمؤسسات العامة، وعلى النظام المالي للوزارات 
  وبناًء على تنسیب وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، 

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقــدة  ئــةاالثامنــة والســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/02/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
خمســــة وثالثـــون ألفـــًا وتســــعمائة وخمســـة وأربعــــون  – )دوالر 35,945(اعتمـــاد مبلـــغ 

 التـــــدریب لتجهیـــــز قاعـــــات لصـــــالح وزارة االتصـــــاالت وتكنولوجیـــــا المعلومـــــات -دوالر
  . الحاسوب بمركز الحاسوب الحكومي

  
  )2(المادة 

عمـــول بهـــا فـــي وزارة المالیـــة المعتمـــد حســـب األصـــول واآللیـــات الم تم صـــرف المبلـــغیـــ
  . نسیق مع وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلوماتتوبال

  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )3(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  على الجهات المختصة

  .یة، وینشر في الجریدة الرسمصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  من أكتوبر 12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 190(قرار مجلس الوزراء رقم 
التابعة لصالح مراكز التدریب االجتماعیة ) شیكل 65,175(اعتماد مبلغ بشأن 

  لوزارة الشؤون االجتماعیة   
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، 

  عیة، وبناًء على تنسیب وزیر الشؤون االجتما
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  ئــةاالثامنــة والســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
خمســة وســتون ألفــًا ومائــة وخمســة وســبعون شــیكًال  – )شــیكل 65,175(اعتمــاد مبلــغ 

لصـــالح مراكـــز التـــدریب االجتماعیـــة التابعـــة لـــوزارة الشـــؤون االجتماعیـــة لمـــدة  -فقـــط 
  . تسعة شهور سنویاً 

  
  )2(المادة 

یــــتم صـــــرف جـــــزء مـــــن المبلـــــغ المعتمــــد كبـــــدل مواصـــــالت ومكافـــــآت لجمیـــــع الطلبـــــة 
صالح مراكز التدریب وجلب معدات جدیدةویخصص باقي الم   . بلغ لتطویر وإ

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )3(المادة 
نســیق تعمــول بهــا فــي وزارة المالیــة وبالالمیــتم صــرف المبلــغ المعتمــد حســب األصــول 

  . الشؤون االجتماعیةمع وزارة 
  

  )4(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  على الجهات المختصة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهًا من تاریخ اعتبار 
  

  م2010لسنة  من أكتوبر 12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 191(قرار مجلس الوزراء رقم 
  كبات الواردة من الجانب الصهیوني    ضریبة الشراء على المر بشأن 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  م وتعدیالته، 1929لسنة ) 11(وعلى قانون الجمارك رقم 
م، بشـأن تخفـیض 2005لسـنة ) ق.أ/و.م/12/19/09(وعلى قرار مجلس الوزارء رقـم 

ــــى المركبــــات الجدیــــدة والمســــتعملة الخصوصــــي المســــتوردة مــــن . ضــــریبة الشــــراء عل
  الخارج، 

  وبناًء على تنسیب األمانة العامة، 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  ئــةاالثامنــة والســبعون بعــد المفــي جلســته وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/04/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

ــــــواردة بأســــــماء المســــــتوردین الفلســــــطینین بخصــــــوص اعتمــــــاد  ــــــة ال ــــــات الجمركی البیان
ریبیة، وذلـــك لمـــدة ســـتة المركبـــات المســـتوردة وعـــدم تحصـــیل أي فـــروق جمركیـــة وضـــ

  ). م12/10/2010(شهور ابتداًء من تاریخ 
  

  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  على الجهات المختصة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  من أكتوبر 12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 192(قرار مجلس الوزراء رقم 
  تشكیل لجنة تثمین لألراضي المخصصة للمشاریع اإلسكانیة     بشأن 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  وتعدیالته، 1274وعلى قانون األراضي العثماني لسنة 

  ، 1947لسنة ) 34(وعلى قانون مثمني األراضي رقم 
  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 

  ، وزارة األشغال العامة واإلسكانوبناًء على تنسیب 
  ،اً لى الصالحیات المخولة لنا قانونوبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  ئــةاالثامنــة والســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/05/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

سـكانیة برئاسـة امـة المشـاریع اإلومیـة المخصصـة إلقتشكل لجنة تثمین لألراضي الحك
لطة األراضــــي ووزارة المالیــــة العامــــة واإلســــكان وعضــــویة كــــًال مــــن ســــوزارة األشــــغال 

  . ووزارة الحكم المحلي
  )2(المادة 

   . تستعین اللجنة بمن تراه مناسبًا من خبراء التثمین
  

  )3(المادة 
دهـــــا والعمـــــل تقـــــوم اللجنـــــة برفـــــع توصـــــیات التثمـــــین لـــــرئیس ســـــلطة األراضـــــي العتما

  . بموجبها



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )4(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  من أكتوبر 12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 193(قرار مجلس الوزراء رقم 
  اعتماد عهد الوفاء لفلسطین في طابور الصباح الیومي      بشأن 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  تعلیم، وبناًء على تنسیب وزیر التربیة وال
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  ئــةاالثامنــة والســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/06/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

اعتماد عهد الوفاء لفلسطین في جمیع المدارس الحكومیـة وغیـر الحكومیـة مـن خـالل 
  . طابور الصباح الیومي

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  على الجهات المختصة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  من أكتوبر 12 صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 194(قرار مجلس الوزراء رقم 
اعتماد توصیات اللجنة الخاصة لدراسة الرتب والترقیات العسكریة في وزارة بشأن 

  الداخلیة واألمن الوطني      
  الوزراء مجلس

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

م بشــــأن تشــــكیل لجنــــة 2008لســــنة ) ـهــــ.إ/و.ر/61/11(وعلــــى قــــرار رئــــیس الــــوزراء 
  خاصة لدراسة الرتب والترقیات العسكریة في وزارة الداخلیة، 

ـــاًء علـــى توصـــیات اللجنـــة الخاصـــة لدراســـة الرتـــب والترقیـــات العســـكریة فـــي وزارة  وبن
  الداخلیة، 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  ئــةاالثامنــة والســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/07/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010( بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

ـــــــــاریخ یالتقیاعتمـــــــــاد  ـــــــــًا مـــــــــن ت ـــــــــة إداری ـــــــــوزارة الداخلی ـــــــــات العســـــــــكریة ب مـــــــــات والترقی
، وذلـــــــك وفقــــــــًا )01/05/2011(، واعتمادهـــــــا مالیـــــــًا مـــــــن تـــــــاریخ )م01/10/2010(

عســــكریة بــــوزارة الداخلیــــة واألمــــن للكشــــوفات المقدمــــة مــــن لجنــــة الرتــــب والترقیــــات ال
   . الوطني

  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )2(المادة 
بموجـــب (وقـــف جمیـــع الترقیـــات العســـكریة العادیـــة المســـتحقة باســـتنفاذ المـــدة القانونیـــة 

جــــة أســــماؤهم ضــــمن الكشــــوفات واالســــتثنائیة للعســــكریین المدر ) االســــتحقاق القــــانوني
  .المرفقة

  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -یخصـه كـُل فیمـا–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من أكتوبر 12صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 195(م قرار مجلس الوزراء رق
تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح جمعیة البسمة لتأهیل ورعایة معاقي بشأن 

  الشلل الدماغي إلقامة مركز العالج الطبیعي ومقر للجمعیة       
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11( بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم الوزراء مجلسوعلى قرار 

  م، 2007لسنة 
بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر اللجنــة الخاصــة  اجتمــاع علــى توصــیاتو 

  ،27/09/2010بتاریخ ) 43(اجتماعها رقم 
  للجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   وبناًء على تنسیب ا

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقــدة  ئــةاالثامنــة والســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/08/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
ئتـــان وخمســـون ام –) 2م250(تخصـــیص قطعـــة األراض الحكومیـــة البـــالغ مســـاحتها 

مــــن ) 717(مــــن القطعــــة رقــــم ) 111(الواقعــــة فــــي أرض القســــیمة رقــــم  -متــــرًا مربعــــاً 
لصـــالح جمعیـــة البســـمة لتأهیـــل ورعایـــة معـــاقي الشـــلل  -التفـــاح–أراضـــي مدینـــة غـــزة 
  . امة مركز العالج الطبیعي ومقر للجمعیةالدماغي بغرض إق

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )2(المادة 
تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ

  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من أكتوبر 12صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 196(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح جمعیة السالمة الخیریة إلقامة مركز بشأن 
  الج الطبیعي الع

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 
   م،2007لسنة 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  ،27/09/2010بتاریخ ) 43(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  ئــةاالثامنــة والســبعون بعــد المقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته وبنــاًء علــى مــا أ

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/09/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

 -ألـــف مترمربـــع –) 2م1000(ض الحكومیـــة البـــالغ مســـاحتها تخصـــیص قطعـــة األر 
مــــن أراضــــي مدینـــــة ) 88(ن القطعــــة رقــــم مــــ) 17(الواقعــــة فــــي أرض القســــیمة رقــــم 

  . نشاء مركز العالج الطبیعيبغرض إ السالمة الخیریةلصالح جمعیة  خانیونس
  
  
  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ
  

  )3(المادة 
رار، ویعمـل بــه هـذا القـ أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  من أكتوبر 12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 197(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

خصیص قطعة أرض حكومیة لصالح الجمعیة اإلسالمیة فرع خانیونس تبشأن 
  إلقامة روضة أطفال نموذجیة 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

) هــ.إ/و.م/3/27/11(جلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم وعلى قرار م
  م، 2007لسنة 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  ،22/08/2010بتاریخ ) 42(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،المخولة لنا قانوناً لى الصالحیات وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  ئــةاالثامنــة والســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/10/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

 -ألـــف مترمربـــع –) 2م1000(لبـــالغ مســـاحتها ض الحكومیـــة اتخصـــیص قطعـــة األر 
مـــن أراضـــي محافظـــة ) 89(مـــن القطعـــة رقـــم ) 17(الواقعـــة فـــي أرض القســـیمة رقـــم 

فـــرع خـــانیونس بغـــرض إقامـــة روضـــة أطفـــال –خـــانیونس لصـــالح الجمعیـــة االســـالمیة 
  . نموذجیة

  
  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

تمامه حسب ا   . ألصولتكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ
  

  )3(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  من أكتوبر 12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        

  
  یةإسماعیل هن

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 198(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح جمعیة الصحابة لتحفیظ القرآن بشأن 
  الكریم إلقامة مدرستین ومعهد شرعي 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1942لسنة ) 6(راضي العمومیة رقم وعلى قانون األ
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 
  م، 2007لسنة 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  ،27/09/2010بتاریخ ) 43(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  الثامنــة والســبعون بعــد المئــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/11/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

 -ســتة دونمـــات –) دونمـــات 6(تخصــیص قطعـــة األراض الحكومیــة البـــالغ مســاحتها 
مــــن أراضــــي ) 1778(مــــن القطعــــة رقــــم ) 21، 24(الواقعــــة فــــي أرض القســــیمة رقــــم 

ــــة الصــــحابة لتحفــــیظ القــــرآن الكــــریم بغــــرض إقامــــة ــــا لصــــالح جمعی ــــة بیــــت الهی  مدین
  . مدرستین ومعهد شرعي

  
  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ
  

  )3(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  من أكتوبر 12ة بتاریخ صدر في مدینة غز 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 199(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

ن زیادة مساحة األرض الحكومیة المخصصة لصالح وزارة األوقاف والشؤوبشأن 
  اإلسالمي  التقوى الدینیة إلقامة مركز

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 
  م، 2007لسنة 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  ،27/09/2010بتاریخ ) 43(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  ئــةاالثامنــة والســبعون بعــد الممــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته  وبنــاًء علــى

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/12/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

 زیــادة مســـاحة األرض الحكومیـــة المخصصـــة لصــالح وزارة األوقـــاف والشـــؤون الدینیـــة
لتصـــبح المســـاحة  –مائـــة وأربعـــة وعشـــرین متـــرًا مربعـــاً ن و ألفـــی –) 2م2124(بإضـــافة 
مـــــن نفـــــس أرض القســـــیمة رقـــــم  -أربعـــــة آالف واثنـــــین مترمربـــــع–) 2م4002(الكلیـــــة 

)68/D ( مــن القطعــة رقــم)بغــرض -الشــیخ رضــوان–مــن أراضــي مدینــة غــزة ) 978 
  .اإلسالمي إقامة مركز التقوى

  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

تمامه حسب األصولتكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات ا   . لتخصیص وإ
  

  )3(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  من أكتوبر 12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431م عال من ذي القعدة 05                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 200(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

زیادة مساحة األرض الحكومیة المخصصة لصالح وزارة الشباب والریاضة بشأن 
  إلنشاء إستاد الملك المغربي محمد السادس

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003ة بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسن

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 
  م، 2007لسنة 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  ،22/08/2010بتاریخ ) 42(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  ئــةاالثامنــة والســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــ ـــــاریخ بمدین لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/13/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(ة غـــــزة بت
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

بإضــافة  الشــباب والریاضــةزیــادة مســاحة األرض الحكومیــة المخصصــة لصــالح وزارة 
ســبعة  –) دونمــاً  47(لتصــبح المســاحة الكلیــة  – ســبعة وعشــرین دونمــاً –) دونمــاً  27(

مــــن ) 2366(مــــن القطعــــة رقــــم ) 3(أرض القســــیمة رقـــم  مــــن نفــــس -وأربعـــین دونمــــاً 
  إستاد الملك المغربي محمد السادسإقامة  بغرض رفحأراضي مدینة 

  
  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ
  

  )3(المادة 
یعمـل بــه هـذا القـرار، و  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  من أكتوبر 12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 201(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة الداخلیة واألمن الوطني إلقامة تخصیص بشأن 
  مجمع األجهزة األمنیة بمحافظة رفح 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

) هــ.إ/و.م/3/27/11(ى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم وعل
  م، 2007لسنة 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  ،22/08/2010بتاریخ ) 42(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،صالحیات المخولة لنا قانوناً لى الوبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  ئــةاالثامنــة والســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/14/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

ــــة البــــالغ مســــاحتها تخصــــیص قطعــــة األرض ال ــــم 12(حكومی اثنــــا عشــــر دونمــــًا ) دون
مــن أراضـــي محافظـــة ) 2365(مـــن القطعــة رقـــم ) 1(الواقعــة فـــي أرض القســیمة رقـــم 

  . رفح لصالح وزارة الداخلیة ألقامة مجمع األجهزة األمنیة برفح
  
  
  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ
  

  )3(ادة الم
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  من أكتوبر 12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        

  
  إسماعیل هنیة

  الوزراء رئیس مجلس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 202(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة غزة إلقامة محطة میاه للصرف بشأن 
  الصحي 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 
  م، 2007لسنة 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  ،27/09/2010بتاریخ ) 43(اجتماعها رقم 

  ة بتخصیص األراضي الحكومیة،   وبناًء على تنسیب اللجنة الخاص
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  ئــةاالثامنــة والســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/15/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

مائـة وثالثـة وثالثـون  –) 2م133(تخصیص قطعة األرض الحكومیة البالغ مسـاحتها 
مــن ) 1375(مــن القســیمة رقــم ) 123/69(متــرًا مربعــًا الواقعــة فــي أرض المقســم رقــم 

لصـــالح بلدیـــة غـــزة  -الشـــیخ رضـــوان–مـــن أراضـــي مدینـــة غـــزة ) 978(القطعـــة رقـــم 
  . لصرف الصحيبغرض إنشاء محطة میاه ل

  
  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

تمامه حسب األصول إیجارة تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص   . وإ
  

  )3(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  من أكتوبر 12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 203(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

م 2010لسنة  )هـ.إ/و.م/8/165/11(تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم بشأن 
الح هیئة األعمال الخیریة اإلماراتیة القاضي بتخصیص قطعة أرض حكومیة لص

  الستخدامها في مشاریع زراعیة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
  ،م2010لسنة ) هـ.إ/و.م/8/165/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

) هــ.إ/و.م/3/27/11(وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معـاییر التخصـیص رقـم 
  م، 2007لسنة 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  ،22/08/2010بتاریخ ) 42(اجتماعها رقم 

  راضي الحكومیة،   وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األ
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  ئــةاالثامنــة والســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/16/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

لســــنة  )هــــ.إ/و.م/8/165/11(الـــوزارء رقـــم مـــن قـــرار مجلـــس ) 1(تعـــدیل المـــادة رقـــم 
 100(تخصـــیص قطعـــة األرض الحكومیـــة البـــالغ مســـاحتها : لتصـــبح كالتـــالي 2010
مــن ) 89(مــن القطعــة رقــم ) 17(الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم  -مائــة دونــم–) دونــم



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

عمـال الخیریـة اإلماراتیـة بهـدف اسـتخدامها أراضي محافظة خانیونس لصـالح هیئـة األ
  . في مشاریع زراعیة

  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من أكتوبر 12صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 204(قرار مجلس الوزراء رقم 
مازن ومصطفي أبناء عوض عبد العزیز من وضع الید / تمكین المواطنانبشأن 

  على قطعة أرض حكومیة مقابل مبلغ مالي 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003ى القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع عل
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  ،27/09/2010بتاریخ ) 43(اجتماعها رقم 
  لجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   وبناًء على تنسیب ال

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقــدة  ئــةاالثامنــة والســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت ســـــنة ل) هــــــ.إ/و.م/17/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
مـــازن ومصــطفي أبنــاء عـــوض عبــد العزیــز مـــن وضــع الیــد علـــى / تمكــین المواطنــان

والواقعــة فــي  -ســتون متــرًا مربعــاً –) 2م60(قطعــة األرض الحكومیــة البــالغ مســاحتها 
 –مــن أراضـي مدینـة غــزة ) 703(مـن القطعـة رقـم ) 88(جـزء مـن أرض القسـیمة رقــم 

  . مقابل مبلغ مالي حسب قیمة األرض –لسرایا الرمال مفرق ا
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )2(المادة 
أعـاله وتنفیـذ إجـراءات ) 1(تكلیف سلطة األراضي بتثمین األرض المذكورة في المادة 

تمامها حسب األصول   . نقلها وإ
  

  )3(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهتاریخ  اعتبارًا من
  

  م2010لسنة  من أكتوبر 12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 205(قرار مجلس الوزراء رقم 
محمد سالم من وضع یده على قطعة أرض عدنان عیسى / بشأن تمكین المواطن

  حكومیة مقابل مبلغ مالي 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
یص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــ

  ،27/09/2010بتاریخ ) 43(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقــدة  ئــةاعون بعــد المالثامنــة والســبوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/18/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
مــــن وضــــع یــــده علــــى قطعــــة األرض  ســــالمعــــدنان عیســــى محمــــد / تمكــــین المــــواطن

والواقعــة فــي جــزء مــن أرض  -ســتون متــرًا مربعــاً –) 2م60(الحكومیــة البــالغ مســاحتها 
مقابــل  –التفــاح –مــن أراضــي مدینــة غــزة ) 723(مــن القطعــة رقــم ) 46(لقســیمة رقــم ا

  . مبلغ مالي حسب قیمة األرض
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )2(المادة 
أعـاله وتنفیـذ إجـراءات ) 1(تكلیف سلطة األراضي بتثمین األرض المذكورة في المادة 

تمامها حسب األصول   . نقلها وإ
  

  )3(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  من أكتوبر 12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 206(ء رقم قرار مجلس الوزرا
  إحالة مشروع قانون اآلثار الفلسطیني إلى المجلس التشریعي لإلقرار بشأن 

  مجلس الوزراء
والسـیما المــادة  وتعدیالتـه م2003بعـد االطـالع علـى القـانون األساسـي المعـدل لسـنة 

  ،منه) 70(
  وبناًء على تنسیب وزارة السیاحة واآلثار،   

  ،مخولة لنا قانوناً لى الصالحیات الوبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقــدة  ئــةاالثامنــة والســبعون بعــد الموبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/19/178/11(تحـــــت رقـــــم ) 12/10/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
  . ه حسب األصولإلقرار سطیني إلى المجلس التشریعي إحالة مشروع قانون اآلثار الفل

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  من أكتوبر 12صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 05                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2010لسنة ) 207(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

م بشأن 2007لسنة ) هـ.إ/و.م/3/27/11(تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم بشأن 
  المصادقة على نظام معاییر تخصیص األراضي الحكومیة  

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003ساسي المعدل لسنة بعد االطالع على القانون األ

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

م بشـأن المصـادقة 2007لسـنة ) هــ.إ/و.م/3/27/11(قرار مجلـس الـوزراء رقـم وعلى 
  على نظام معاییر تخصیص األراضي الحكومیة وتعدیالته،  

  ،   سلطة األراضينسیب وبناًء على ت
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقـدة  ئـةاوالسـبعون بعـد الم التاسـعةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/179/11(تحـــــت رقـــــم ) 19/10/2010(بمدین
  .م2010

  :یليقرر ما 
  )1(مادة ال

م بشـأن المصـادقة 2007لسـنة ) هــ.إ/و.م/3/27/11(تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
، وذلــك بإضــافة مــادة جدیــدة للقــرار علــى نظــام معــاییر تخصــیص األراضــي الحكومیــة

  : تنص على
علـى جمیـع الجهـات الحكومیـة وغیـر الحكومیـة المسـتفیدة مـن تخصیصـات األراضــي "

 )هــــ.إ/و.م/3/27/11(ماقبـــل صـــدور قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم الحكومیـــة فـــي الفتـــرة 
     ". م تصویب أوضاعها وفق أحكام هذا القرار2007لسنة 

  
  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من أكتوبر 19ة بتاریخ صدر في مدینة غز 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 11                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 208(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

استغالل األراضي المعروفة باسم األراضي الیهودیة إلقامة المشاریع بشأن 
  میة   اإلسكانیة الحكو 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م وتعدیالته،1274وعلى قانون األراضي العثماني لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  ،   األمانة العامةوبناًء على تنسیب 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقـدة  ئـةاوالسـبعون بعـد الم التاسـعةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/02/179/11(تحـــــت رقـــــم ) 19/10/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

ســــلطة األراضــــي باســــتغالل  تكلیــــف وزارة األشــــغال العامــــة واإلســــكان بالتنســــیق مــــع
  . األراضي المعروفة باسم األراضي الیهودیة إلقامة المشاریع اإلسكانیة الحكومیة

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  م2010لسنة  من أكتوبر 19خ صدر في مدینة غزة بتاری
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 11                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2010لسنة ) 209(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

بشأن آلیات التعامل مع الدراجات الناریة المحتجزة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 
   م   2010لسنة ) هـ.إ/و.م/01/159/11(

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  ،م والئحته التنفیذیة2000لسنة ) 5(المرور رقم وعلى قانون 
  ،م وتعدیالته2001لسنة ) 3(اإلجراءات الجزائیة رقم وعلى قانون 

آلیـــة بشـــأن  م2010لســنة ) هــــ.إ/و.م/01/159/11(الـــوزراء رقــم وعلــى قـــرار مجلــس 
      التعامل مع الدراجات الناریة والمركبات غیر القانونیة، 

  ،   وزیر النقل والمواصالتوبناًء على تنسیب 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
عقـدة المن ئـةاوالسـبعون بعـد الم التاسـعةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/179/11(تحـــــت رقـــــم ) 19/10/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

ــــة التعامــــل مــــع  اعتمــــاد التوصــــیات المقدمــــة مــــن وزارة النقــــل والمواصــــالت حــــول آلی
) هـــ.إ/و.م/01/159/11(الــدراجات الناریــة المحتجــزة وفــق قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  : هي كالتالي، و م2010لسنة 
تقوم وزارة الداخلیة واألمـن الـوطني بالتنسـیق مـع وزارة النقـل والمواصـالت بإعـداد  .1

كشـــــوفات متكاملـــــة لجمیـــــع الـــــدراجات الناریـــــة المحتجـــــزة، تشـــــتمل علـــــى بیانـــــات 
  . حل وزمان الحجزمالدراجات الناریة واسم قائدها أو مالكها وعنوانه و 

یـــز لجمیـــع الـــدراجات الناریـــة المحتجـــزة تقـــوم النیابـــة العامـــة بإعـــداد محاضـــر تحر  .2
 . وفق الكشوفات المرفوعة إلیها من وزارة الداخلیة واألمن الوطني



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

تتــولى النیابــة العامــة عملیــة إعــداد لــوائح االتهــام ضــد قائــدي ومــالكي الــدراجات  .3
الناریة محل الحجز كل علـى حـدا ومـن ثـم یـتم التصـرف بهـا قانونـًا باإلحالـة إلـى 

 . المحكمة المختصة

 .یتم تنفیذ القرارت الصادرة من المحاكم بهذا الشان وفقًا لما تقرره .4

إلدارة العامــــة للنقــــل الحكــــومي عملیــــة بــــاتتــــولي وزارة النقــــل والمواصــــالت ممثلــــة  .5
التصــــرف بالــــدرجات الناریــــة المصــــادرة وفــــق القــــانون واألصــــول وبالتنســــیق مــــع 

  .   الجهات المختصة
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–فـة كا علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من أكتوبر 19صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 11                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 210(زراء رقم قرار مجلس الو 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

بشأن تغطیة مبالغ التعویض المستحقة للمواطنین المتضررین من القصف 
  الصهیوني    

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،2008لسنة ) 6(وعلى قانون حمایة المقاومة الفلسطینیة رقم 
  م،1998لسنة ) 7(نة العامة والشؤون المالیة رقم وعلى قانون تنظیم المواز 

  وبناًء على تنسیب رئیس الوزراء،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقـدة  ئـةاوالسـبعون بعـد الم التاسـعةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/04/179/11(تحـــــت رقـــــم ) 19/10/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
ـــــالغ المســـــتحقة لتعـــــویض المـــــواطنین  ـــــث المب تتكفـــــل الحكومـــــة الفلســـــطینیة بســـــداد ثل

لحـــق بممتلكـــاتهم فـــي ســـیاق اســـتهدافه متضـــررین مـــن القصـــف الصـــهیوني الـــذي یال
مؤسســـات الخیریـــة واألهلیـــة للمقاومـــة وصـــمود الشـــعب الفلســـطیني علـــى ان تتكفـــل ال

  .بتسدید باقي المبالغ المستحقة
   

  
  
  
  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من أكتوبر 19صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 11                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 211(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

      لموظفي مكاتب البرید ) المانكو(صرف عالوة عجز مالي بشأن 
  مجلس الوزراء

  ته،وتعدیال م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة،

  وبناًء على تنسیب وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً ع وبناًء 

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقـدة  ئـةاوالسـبعون بعـد الم التاسـعةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/05/179/11(تحـــــت رقـــــم ) 19/10/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
، عــالوة عجـز مــالي  -ثمــانون شــیكل فقـط–) شـیكل 80(صـرف مبلــغ  ) مــانكو(شــهریًا

 –مكتــب البریــد (للمــوظفین العــاملین فــي المعــامالت المالیــة فــي اإلدارة العامــة للبریــد 
  . في وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات) الخزینة العامة

   
  
  
  
  
  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من أكتوبر 19صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 11                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة  )212(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

ادة ترمیم أو نقل آبار المیاه اعتبار رخص آبار المیاه الساریة صالحة إلعبشأن 
       تضررة الم

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  ،م2002لسنة ) 3(المیاه رقم وعلى قانون 
ن رســوم خــدمات ورخــص حفــر م بشــأ1998لســنة ) 4(المرســوم الرئاســي رقــم وعلــى 

  ،آبار المیاه في فلسطین
م بشــأن النظــام الــداخلي لســلطة المیــاه 1997لســنة ) 66(القــرار الرئاســي رقــم وعلــى 

  ،الفلسطینیة
  ،   وزیر الزراعةوبناًء على تنسیب 

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقــدة بمدینــة  ائــةبعــد الم الثمــانونقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته وبنــاًء علــى مــا أ
  .م2010لسنة ) هـ.إ/و.م/01/180/11(تحت رقم ) 26/10/2010(غزة بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

ر الســاریة واعتبارهـــا رخصــة صـــالحة إلعــادة تـــرمیم آبـــار یســتمر العمـــل برخصــة البئـــ
لیـــًا مـــن قبـــل االحـــتالل والتـــي یمكـــن تأهیلهـــا فـــي المیــاه المتضـــررة تضـــررًا جزئیـــًا أو ك

  . نفس مكان البئر المتضرر
   

  
  
  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

یســــتمر العمــــل برخصــــة البئــــر الســــاریة واعتبارهــــا رخصــــة صــــالحة لنقــــل آبــــار المیــــاه 
المدمرة علـى أن یـتم إضـافة المعلومـات الجدیـدة علـى نفـس الرخصـة وفقـًا لإلحـداثیات 

  . الجدیدة
  

  )3(المادة 
الك البئر المتضرر جزئیًا أو كلیًا شهادة أضرار صـادرة عـن وزارة الزراعـة تبـین یقدم م

ــــاه  ــــین وزارة الزراعــــة وســــلطة المی ــــة المشــــتركة ب طبیعــــة الضــــرر ونوعــــه، وتقــــوم اللجن
صدار توصیاتها بالخصوص   . بمعاینة البئر وإ

  
  )4(المادة 

لمواصــفات الالزمــة علـى مالــك البئــر المتضــرر تضــررًا جزئیـًا أو كلیــًا الحصــول علــى ا
  . بالخصوص من الجهات المعنیة حسب األصول القانونیة السلیمة

  
  )5(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من أكتوبر 26صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 19                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  م2010لسنة ) 213(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

لغاء قرارات السیدبشأن  أبو مدین القاضیة بتخصیص قطع أراضي  فریح/ سحب وإ
      )   707(من القطعة رقم ) 56(حكومیة من أرض القسیمة رقم 

  لس الوزراءمج
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  ،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

  وبناًء على تنسیب األمانة العامة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،لمصلحة العامةوبناًء على مقتضیات ا
المنعقــدة بمدینــة  الثمــانون بعــد المائــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

  .م2010لسنة ) هـ.إ/و.م/02/180/11(تحت رقم ) 26/10/2010(غزة بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

لغــــاء قــــرارات الســــید  -رئــــیس ســــلطة األراضــــي الســــابق–فــــریح أبــــو مــــدین / ســــحب وإ
مـن القطعـة ) 56(تخصـیص قطـع أراضـي حكومیـة مـن أرض القسـیمة رقـم القاضیة ب

  : لكل من) 707(رقم 
  . ورثة الشهید عبد اهللا أبو ستة .1
 . محي الدین عبد الشافي .2

 . محمود عوض اهللا خلیل .3

  . لمخالفة تلك القرارات لمسوغات القرار اإلداري الصحیح
  
   

  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

د في سجالت الطابو بنـاء علـى القـرارات تكلیف سلطة األراضي بشطب التسجیل الوار 
  . من هذا القرار دون المساس بحقوق الغیر) 1(الموضحة في المادة 

  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من أكتوبر 26خ صدر في مدینة غزة بتاری
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 19                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 214(قرار مجلس الوزراء رقم 
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لسنة ) هـ.إ/و.م/01/132/11(تمدید العمل بقرار مجلس الوزراء رقم بشأن 
      %    50رتبة على المركبات العمومیة بنسبة م بشأن تخفیض الدیون المت2009

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،2000لسنة ) 5(وعلى قانون المرور رقم
  ،م2007لسنة ) هـ.إ/و.م/01/37/11(مجلس الوزراء رقم وعلى قرار 

  ،م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/85/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  ،م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/01/132/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  ،   وزیر النقل والمواصالتوبناًء على تنسیب 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة بمدینــة  ئــةالثمــانون بعــد الماوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

  .م2010لسنة ) هـ.إ/و.م/03/180/11(تحت رقم ) 26/10/2010(غزة بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال
م بشأن 2009لسنة ) هـ.إ/و.م/01/132/11(تمدید العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 

وذلك لمدة سنة  % 50تخفیض الدیون المترتبة على المركبات العمومیة بنسبة 
          .م05/11/2011واحدة تنتهي بتاریخ  میالدیة

  
  
  
  
  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من أكتوبر 26صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 19                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 215(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

      اعتماد آلیات عمل مكتب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني     بشأن 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2000لسنة ) 4(وعلى قانون اإلحصاءات العامة رقم 
بإصـــــــدار لـــــــوائح قـــــــانون  م2005لســـــــنة ) 56(وعلـــــــى قـــــــرار مجلـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم 

  م،2000لسنة ) 4(اإلحصاءات العامة رقم 
بتشــكیل المجلــس االستشـــاري  م2004لســنة ) 198(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  لإلحصاءات الرسمیة،
  التخطیط،    وبناًء على تنسیب وزارة

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقــدة بمدینــة  الثمــانون بعــد المائــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
  .م2010لسنة ) هـ.إ/و.م/04/180/11(تحت رقم ) 26/10/2010(غزة بتاریخ 
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

  : ، وهي كالتالياعتماد آلیات عمل مكتب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني
ــوم وزارة التخطــــیط فــــي قطــــاع غــــزة بتــــوفیر التســــهیالت الالزمــــة لعمــــل طــــواقم  .1 تقــ

  . الجهاز في قطاع غزة
یلتــزم الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطیني بالتعــاون مــع المؤسســات الحكومیــة  .2

ویــدها بكافــة البیانــات الالزمــة لعملهــا، وذلــك وغیــر الحكومیــة فــي قطــاع غــزة وتز 
 . م20004لسنة ) 4(وفق قانون اإلحصاءات العامة رقم 

أعمــال المكتــب  یرفــي غــزة بالصــالحیات الالزمــة لتســی یفــوض مــدیر عــام الجهــاز .3
 ). 2(وتنفیذها وفق ما جاء في البند رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

مكتــــب  یلتـــزم الجهـــاز المركــــزي لإلحصـــاء الفلســــطیني بتـــوفیر جهـــاز ســــیرفر فـــي .4
الجهــاز فــي غــزة یحفــظ علیــه البیانــات األولیــة للمشــاریع اإلحصــائیة، ویقــوم مركــز 

 . لذلك الالزمالحاسوب الحكومي في غزة بالمساعدة في تقدیم الدعم الفني 

لإلحصاء الفلسطیني مـع المؤسسـات الحكومیـة والبلـدیات  يیتعاون الجهاز المركز  .5
ة بتلــك المؤسســات، مــن خــالل فــي قطــاع غــزة فــي تنفیــذ مشــاریع إحصــائیة خاصــ

تقــدیم المســاعدة الفنیــة الالزمــة، وبمــا الیتعــارض مــع البرنــامج اإلحصــائي الســنوي 
           . م2000لسنة ) 4(وقانون اإلحصاءات العامة رقم 

  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةدورهصاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من أكتوبر 26صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 19                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 216(قرار مجلس الوزراء رقم 
الواقع ما بین مفترق دیر لمشروع صیانة الجزء ) $450,000(اعتماد مبلغ بشأن 

      البلح شماًال ومفترق المطاحن جنوبًا من طریق صالح الدین      



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م1998لسنة ) 7(وعلى قانون الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  سسات العامة،وعلى النظام المالي للوزارت والمؤ 
بشـأن اعتمـاد  م2010لسـنة ) هــ.إ/و.م/03/176/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  مبلغ ملیون دوالر لمشاریع البنیة التحتیة، 
  وبناًء على تنسیب وزارة األشغال العامة واإلسكان،   

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقــدة  الثمــانون بعـد المائــةو  الواحـدة نـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســتهوب
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/181/11(تحـــــت رقـــــم ) 02/11/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

لمشــروع صــیانة الجــزء  -أربعمائــة وخمســون ألــف دوالر–) $450,000(مبلــغ اعتمــاد 
مفتـــرق دیـــر الـــبلح شـــماًال ومفتـــرق المطـــاحن جنوبـــًا مـــن طـــرق صـــالح  الواقـــع مـــا بـــین

  . الدین
  

  
  
  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

یــتم صــرف المبلــغ المعتمــد أعــاله علــى دفعــات مــن المبلــغ المخصــص بموجــب قــرار 
لمشــاریع البنیــة التحتیـــة  م2010لســنة ) هــــ.إ/و.م/03/176/11(مجلــس الــوزراء رقــم 

  . شغال العامة واإلسكانوبالتنسیق بین وزارة المالیة ووزارة األ
  

  )3(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  نوفمبرمن  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 217(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة  )هـ.إ/و.م/01/175/11(بشأن تعدیل قرار مجلس الوزارء رقم 
كتعویض للمتضررین من القصف الصهیوني ) $838,899(اعتماد مبلغ بشأن 

      في منطقة أنصار       
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003عد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة ب
  م1998لسنة ) 7(وعلى قانون الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وعلى النظام المالي للوزارت والمؤسسات العامة،

   م2010لسنة ) هـ.إ/و.م/01/175/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  ل العامة واإلسكان،   وبناًء على تنسیب وزارة األشغا

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقــدة  الثمــانون بعـد المائــةو  الواحـدة وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/02/181/11(تحـــــت رقـــــم ) 02/11/2010(بمدین

  .م2010
  :یلي قرر ما

  
  )1(مادة ال

لســـنة  )هـــ.إ/و.م/01/175/11(مـــن قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم ) 1(تعــدیل المــادة رقــم 
ن القصــــــف كتعــــــویض للمتضــــــررین مــــــ) $838,899(م بشـــــأن اعتمــــــاد مبلــــــغ 2010

  : الصهیوني في منطقة أنصار، بحیث تصبح كالتالي
 -رًا فقـــطتســـعة عشـــر ألفـــًا وســـبعمائة وتســـعة عشـــر دوال–) $19,719(اعتمـــاد مبلـــغ "

النحــو كتعــویض للمتضــررین مــن القصــف الصــهیوني فــي منطقــة أنصــار وذلــك علــى 
   -:التالي



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

ثمانیـــة عشـــر ألفـــًا وثمانمائـــة وتســـعة وتســـعون دوالر –) $18,899(اعتمـــاد مبلـــغ  .1
  . لتكالیف صیانة األضرار اإلنشائیة -فقط

ضــرار لتعــویض خســائر وأ –ثمانیــة وعشــرون دوالرًا فقــط –) $820(اعتمــاد مبلــغ  .2
            . في األثاث

  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  نوفمبرمن  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431 عامل من ذي القعدة 25                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 218(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن زیادة المبلغ الشهري المخصص لصرفه من المستحقات المالیة للموظفین 

  المدنیین والعسكریین 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م1998لسنة ) 7(لى قانون الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم وع

  وعلى النظام المالي للوزارت والمؤسسات العامة،
ـــــس الـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجل بشـــــأن  م2010لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/02/162/11(وعل

ألــف شــیكل شــهریًا لصــرفها مــن المســتحقات المالیــة للمــوظفین  300تخصــیص مبلــغ 
  ،  دنیین والعسكریینمال

  وبناًء على تنسیب رئیس الوزراء،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  الثمــانون بعــد المائــة الواحــدة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت ة لســـــن) هــــــ.إ/و.م/03/181/11(تحـــــت رقـــــم ) 02/11/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
المخصــص لصــرفه مــن المســتحقات المالیــة للمــوظفین المــدنیین  زیــادة المبلــغ الشــهري

 م2010لسـنة ) هــ.إ/و.م/02/162/11(والعسكریین بموجب قـرار مجلـس الـوزارء رقـم 
–) شــیكل 500,000(شــهریًا إلــى  -ألــف شــیكل ثالثمائــة–) شــیكل 300,000(مــن 

  . شهریاً  –ل خمسمائة ألف شیك
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  نوفمبرمن  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        

  
  یل هنیةإسماع

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 219(قرار مجلس الوزراء رقم 
حماد محمود عبد الجواد الرقب من وزارة الزراعة للعمل بوزارة / بشأن نقل السید

  الحكم المحلي  
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(الخدمة المدنیة رقم وعلى قانون 

   م2006لسنة ) هـ.إ/و.م/18/22/10(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  وبناًء على تنسیب وزارة الحكم المحلى ووزارة الزراعة،   

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

المنعقــدة  الثمــانون بعـد المائــةو  الواحـدة نـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســتهوب
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/04/181/11(تحـــــت رقـــــم ) 02/11/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
حمــاد محمـــود عبــد الجـــواد الرقـــب مــن وزارة الزراعـــة للعمــل بـــوزارة الحكـــم / نقــل الســـید

    .فس الدرجة الوظیفیةبن المحلي
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  م2010لسنة  نوفمبرمن  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 220(قرار مجلس الوزراء رقم 
صبحي عبد الفتاح أبو رضوان من وزارة الشؤون االجتماعیة / بشأن انتداب السید

  لوزارة الحكم المحلي وتكلیفه برئاسة بلدیة رفح   
  مجلس الوزراء

  عدیالته،وت م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
   م2006لسنة ) هـ.إ/و.م/06/04/10(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  وبناًء على تنسیب وزارة الحكم المحلى ووزارة الشؤون االجتماعیة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،على مقتضیات المصلحة العامةوبناًء 

المنعقــدة  الثمــانون بعـد المائــةو  الواحـدة وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته
ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/05/181/11(تحـــــت رقـــــم ) 02/11/2010(بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
ن االجتماعیــة لــوزارة مــن وزارة الشــؤو  صــبحي عبــد الفتــاح أبــو رضــوان/ انتــداب الســید

     .لمدة سنة من تاریخ القرارالحكم المحلي 
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  م2010لسنة  نوفمبرمن  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 221(قرار مجلس الوزراء رقم 
من وزارة التربیة والتعلیم العالي  صیام محمد بدر عبد السالم/ بشأن نقل السید

  لوزارة الشباب والریاضة    
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003المعدل لسنة  بعد االطالع على القانون األساسي
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  ، م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/01/136/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  وبناًء على تنسیب وزارة الشباب والریاضة ووزارة التربیة والتعلیم العالي،   
  ،یات المخولة لنا قانوناً لى الصالحوبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  الثمــانون بعـد المائــةو  الواحـدة وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/06/181/11(تحـــــت رقـــــم ) 02/11/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

للعمـل بـوزارة  من وزارة التربیة والتعلیم العـالي صیام د السالممحمد بدر عب/ نقل السید
    .الشباب والریاضة بنفس الدرجة الوظیفیة

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  م2010لسنة  نوفمبرمن  02یخ صدر في مدینة غزة بتار 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 222(قرار مجلس الوزراء رقم 
  الستكمال تنفیذ مشروع میدان الحریة  ) $30,000(بشأن صرف مبلغ 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003معدل لسنة بعد االطالع على القانون األساسي ال

  م1998لسنة ) 7(وعلى قانون الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وعلى النظام المالي للوزارت والمؤسسات العامة،

بشـأن صـرف  م2010لسـنة ) هــ.إ/و.م/06/168/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 
  لتنفیذ مشروع میدان الحریة،) $20,000(مبلغ 

  نسیب وزارة األشغال العامة واإلسكان،   وبناًء على ت
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  الثمــانون بعـد المائــةو  الواحـدة وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت ســـــنة ل) هــــــ.إ/و.م/07/181/11(تحـــــت رقـــــم ) 02/11/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
لوزارة األشغال العامـة واإلسـكان  -ثالثون ألف دوالر فقط-) $30,000(صرف مبلغ 

  . الستكمال تنفیذ مشروع میدان الحریة المقرر إنشائه في میناء غزة
  ) 2(المادة 

وزارة یـتم صـرف المبلـغ المعتمـد أعـاله بالتنسـیق بـین وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان و 
  . المالیة، ووفق األصول المعمول بها في وزارة المالیة

  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )3(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  نوفمبرمن  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 223(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن إعادة صرف رواتب موظفي وزارة الداخلیة واألمن الوطني المبتعثین للدراسة 

  في الخارج   
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003اسي المعدل لسنة بعد االطالع على القانون األس
  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

  م1998لسنة ) 7(وعلى قانون الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وعلى النظام المالي للوزارت والمؤسسات العامة،

ـــــس الـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجل بشـــــأن  م2009لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/10/106/11(وعل
  البعثات الدراسیة للموظفیین العمومیین، 

  ة،   یوبناًء على تنسیب لجنة المنح والمساعدات الدراس
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  الثمــانون بعــد المائــة الواحــدة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته

ـــــاریخ  ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/08/181/11(تحـــــت رقـــــم ) 02/11/2010(بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
 المبتعثـین التالیـة أسـماؤهم إعادة صرف رواتب مـوظفي وزارة الداخلیـة واألمـن الـوطني

   .لألكادیمیة السودانیة ولم یتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن
  الرقم المالي  االسم  .م
  1007947  أیمن عادل محمود إسماعیل  .1
  1007502  احمد جبریل أحمد العویطي  .2



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  2002017  وسام محمد جبر المسحال .3
  1007426  إبراهیم سامي إبراهیم أبو العینین .4
  85780  إیاد أحمد محمد الرنتیسي .5

  
  ) 2(المادة 

ثـین للتـدریب إعادة صرف رواتب وزارة الداخلیة واألمـن الـوطني التالیـة أسـماؤهم المبتع
  . في الخارج وذلك لمدة ثالثة شهور من تاریخ صدور هذا القرار

  الرقم المالي  االسم  .م
  2008465  محمد على حسن سالم  .1
  999601  عبد الرحیم إبراهیم عبد الرحیم أحمد  .2
  2001126  عالء طاهر حمدان القدرة  .3
  2000374  باسل سمیر محمد قرموط .4
  1000014  ماد محمد عیسىحأشرف  .5
  2001375  محمد إبراهیم محمد المدهون .6
  1009531  كمال أحمد محمد جودة  .7
  103255  عبد الحمید حسین محمد المقادمة  .8
  103299  نسیم عبد الرازق معیوف العبید  .9

  1009010  صخر محمود خلیل الزقزوق.10
  103289  محمد نصیف عبد العزیز عبد العال.11
  103312  یسري ساكب حسن عطایا.12
  1008664  مزي فتحي أحمد أبو راشد ر .13

  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )3(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  نوفمبرمن  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل دةمن ذي القع 25                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 224(قرار مجلس الوزراء رقم 
  أمین عدنان أبو وردة وشركاؤه    / بشأن تشكیل لجنة لمتابعة ملف المدعو

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  منها،) أ/25(ة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة وعلى الالئح
  م وتعدیالته،2001لسنة ) 3(وعلى قانون اإلجراءات الجزائیة رقم 

  م وتعدیالته،1936لسنة ) 74(وعلى قانون العقوبات رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر االقتصاد الوطني،   

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،ى مقتضیات المصلحة العامةوبناًء عل

الثمــانون بعـد المائــة المنعقــدة و وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الواحـدة 
لســــــنة )هـــــــ.إ/و.م/09/181/11( تحــــــت رقــــــم) 02/11/2010( بمدینــــــة غــــــزة بتــــــاریخ

  .م2010
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

علـى أن  ،وشـركاؤهأمـین عـدنان أبـو وردة / تشكیل لجنة خاصة لمتابعـة ملـف المـدعو
مـن ل مـن وزارة االقتصـاد الـوطني، واألتكون اللجنة برئاسة النیابة العامة وعضـویة كـ

  .االقتصادي بوزارة الداخلیة
   

  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .میة، وینشر في الجریدة الرسصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  نوفمبرمن  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 225(قرار مجلس الوزراء رقم 
م 2009لسنة  )هـ.إ/و.م/08/124/11(تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم بشأن 

مؤسسة اإلغاثة التركیة لدعم  لصالح بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة
      إلنشاء مقر للمؤسسة  IHHالحریات وحقوق اإلنسان 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  ،م1942لسنة ) 6(األراضي العمومیة رقم وعلى قانون 
  عثماني وتعدیالته،وعلى قانون األراضي ال

  م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/08/124/11(رقم وعلى قرار مجلس الوزارء 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م،13/10/2010بتاریخ ) 44(اجتماعها رقم 
  ،   اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیةوبناًء على تنسیب 

  ،حیات المخولة لنا قانوناً لى الصالوبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

الثمــانون بعـد المائــة المنعقــدة و وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الواحـدة 
ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة  )هــــــ.إ/و.م/10/181/11( تحـــــت رقـــــم) 02/11/2010( بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

لســنة ) هـــ.إ/و.م/08/124/11(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  مــن )1(المــادة رقــم  تعــدیل
  : لیصبح كلتالي م2009

 -سـبعمائة متـر مربـع–) 2م700(تخصیص قطعة األرض الحكومیة البالغ مسـاحتها 
أراضي مدینـة غـزة من ) 727(من القطعة رقم ) 463(الواقعة في أرض القسیمة رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

التركیـــة لـــدعم الحریـــات وحقـــوق  اإلنســـانیة مؤسســـة اإلغاثـــة لصـــالح -تـــل اإلســـالم-
      إلنشاء مقر للمؤسسة  IHHاإلنسان 

  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  نوفمبرمن  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 226(قرار مجلس الوزراء رقم 
م بشأن 2008لسنة  )هـ.إ/و.م/11/85/11(بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

       دة لصالح جریدة الرسالة إلنشاء مقر للجریتخصیص قطعة أرض حكومیة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
  ،م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/11/85/11(رقم وعلى قرار مجلس الوزارء 

لخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة ا
  م،13/10/2010بتاریخ ) 44(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعـد المائــة المنعقــدة و واحـدة وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته ال

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/11/181/11( تحـــــت رقـــــم) 02/11/2010( بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
لســـنة ) هــــ.إ/و.م/11/85/11(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  مـــن) 1(المـــادة رقـــم  تعـــدیل
  : لتاليالیصبح ك  م2008

ـــــا ـــــة الب ـــــر  خمســـــمائة–) 2م500(لغ مســـــاحتها تخصـــــیص قطعـــــة األرض الحكومی مت
مـــن أراضـــي ) 729(مـــن القطعـــة رقـــم ) 71(الواقعـــة فـــي أرض القســـیمة رقـــم  -مربـــع

       ).مطبعة وكراج(جریدة الرسالة بغرض إقامة مقر للجریدة  لصالحمدینة غزة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  نوفمبرمن  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 227(قرار مجلس الوزراء رقم 
جمیل سلیمان ترزي بقطعة أرض حكومیة تقع / أرض المواطن بشأن مبادلة قطعة

       في مدینة الزهراء  
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر وعلــى توصــیات اجتمــاع 

  م،13/10/2010بتاریخ ) 44(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

الثمــانون بعـد المائــة المنعقــدة و جلســته الواحـدة وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي 
ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/12/181/11( تحـــــت رقـــــم) 02/11/2010( بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

منطقـــة الالكائنــة فـــي  جمیـــل ســلیمان تـــرزي/ لمـــواطنالمملوكــة ل رضاألمبادلــة قطعـــة 
مـــن ) 35(رض القســـیمة رقـــم الواقعـــة فـــي أ -أرض الحســـاینة -النصـــیرات–الوســـطي 

قطعــة أربعــة آالف ومــائتي متــر مربــع، ب) 2م4200(ومســاحتها ) 2320(القطعــة رقــم 
) 2307(مــــن القطعــــة رقــــم ) 32(رض القســــیمة رقــــم األرض الحكومیــــة الواقعــــة فــــي أ

ثالثـة آالف وثمانمائــة وثالثـة وســبعون متـرًا مربعــًا مـن أراضــي ) 2م3873(ومسـاحتها 
   . مدینة الزهراء



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )2(ادة الم
تمامهـــا حســـب  )1(ف ســـلطة األراضـــي بـــإجراء عملیـــة المبادلــة فـــي المـــادة رقـــم تكلیــ وإ

  . األصول المعمول بها
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  نوفمبرمن  02اریخ صدر في مدینة غزة بت

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 228(قرار مجلس الوزراء رقم 
لغاء قرار مجلس الوزراء رقم و بشأن سحب  لسنة ) هـ.إ/و.م/12/158/11(إ

المواطن فهمي إبراهیم أبو سعد بقطعة أرض  بشأن مبادلة قطعة أرض م2010
          حكومیة واقعة في مدینة غزة 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

  ،م2010لسنة ) هـ.إ/و.م/12/158/11(اء رقم وعلى قرار مجلس الوزر 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م،13/10/2010بتاریخ ) 44(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،مقتضیات المصلحة العامةوبناًء على 

الثمــانون بعـد المائــة المنعقــدة و وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الواحـدة 
ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/13/181/11( تحـــــت رقـــــم) 02/11/2010( بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

ـــــس الـــــوزراء رقـــــم و ســـــحب  لغـــــاء قـــــرار مجل  م2010ة لســـــن) هــــــ.إ/و.م/12/158/11(إ
مبادلــة قطعــة أرض المــواطن فهمــي إبــراهیم أبــو ســعد بقطعــة أرض حكومیــة ب الخــاص

           .واقعة في مدینة غزة
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )2(المادة 
  .بتنفیذ قرار السحب ویلغي أي قرار یتعارض معهف سلطة األراضي تكلی

  
  )3(المادة 

ویعمـل بــه  هـذا القـرار، أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  نوفمبرمن  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 229(قرار مجلس الوزراء رقم 
م المتعلق 2007لسنة  )هـ.إ/و.م/3/37/11( ل قرار مجلس الوزراء رقمتعدیبشأن 

بتخصیص أرض مدینة النزهة من أراضي مدینة بیت الهیا جزء من القطعة رقم 
          ) 1745(وجزء من القطعة ) 1776(

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1942لسنة ) 6(اضي العمومیة رقم وعلى قانون األر 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

  ،م2007لسنة ) هـ.إ/و.م/3/37/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م،13/10/2010بتاریخ ) 44(اجتماعها رقم 
  ة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   وبناًء على تنسیب اللجن

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

الثمــانون بعـد المائــة المنعقــدة و وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الواحـدة 
ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت ة لســـــن) هــــــ.إ/و.م/14/181/11( تحـــــت رقـــــم) 02/11/2010( بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

ـــــــم  ـــــــس الـــــــوزراء ) 1(مـــــــن المـــــــادة رقـــــــم ) 3(تعـــــــدیل الفقـــــــرة رق رقـــــــم مـــــــن قـــــــرار مجل
  :لتصبح كتالي م2007لسنة ) هـ.إ/و.م/3/37/11(
تكــون مــدة التخییــر الــواردة فــي الفقــرة الثانیــة الســابقة مــن هــذا القــرار لمــدة ســنة مــن " 

  ". ع قانونیًا من االنتفاعتاریخ صدور هذا التعدیل ما لم یكن ممنو 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  نوفمبرمن  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 230(قرار مجلس الوزراء رقم 
تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة الصحة إلقامة المستشفي بشأن 

          المغربي بمدینة رفح  
  مجلس الوزراء

  ،وتعدیالته م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(رقـم  بشأن نظام معـاییر التخصـیصوعلى قرار مجلس الوزراء 

  ،م2007لسنة 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م،13/10/2010بتاریخ ) 44(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

الثمــانون بعـد المائــة المنعقــدة و وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الواحـدة 
ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/15/181/11( تحـــــت رقـــــم) 02/11/2010( بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

 -عشـــرون دونمـــاً –) دونـــم 20(صـــیص قطعـــة األرض الحكومیـــة البـــالغ مســـاحتها تخ
مــن أراضــي ) 2361، 2369(مـن القطعــة رقــم ) 1،2(الواقعـة فــي أرض القســیمة رقــم 

صحة بغـرض إقامـة المستشـفي لصالح وزارة ال -غرب المشروع السعودي–مدینة رفح 
  .  المغربي



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )2(المادة 
تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ

  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  نوفمبرمن  02نة غزة بتاریخ صدر في مدی

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 231(قرار مجلس الوزراء رقم 
تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة الداخلیة إلقامة مركز شرطة تل بشأن 

  ة غزة اإلسالم بمدین
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(رقـم  بشأن نظام معـاییر التخصـیص وعلى قرار مجلس الوزراء

  ،م2007لسنة 
توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر وعلــى 

  م،13/10/2010بتاریخ ) 44(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

الثمــانون بعـد المائــة المنعقــدة و لـس الــوزراء فـي جلســته الواحـدة وبنـاًء علــى مـا أقــره مج
ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/16/181/11( تحـــــت رقـــــم) 02/11/2010( بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

ألــــف وخمســــمائة –) 2م1500(صــــیص قطعــــة األرض الحكومیــــة البــــالغ مســــاحتها تخ
مــــن ) 685(مــــن القطعــــة رقــــم ) 144(الواقعــــة فــــي أرض القســــیمة رقــــم  -متــــر مربــــع

لصــالح وزارة الداخلیــة بغــرض إقامــة مركــز شــرطة  -تــل اإلســالم–أراضــي مدینــة غــزة 
  . تل اإلسالم



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )2(المادة 
تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ

  
  )3(المادة 

قـرار، ویعمـل بــه هـذا ال أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  نوفمبرمن  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 232(قرار مجلس الوزراء رقم 
تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة الداخلیة إلقامة مبني دوائر  بشأن

  األحوال المدنیة بمدینة غزة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(رقـم  بشأن نظام معـاییر التخصـیص قرار مجلس الوزراءوعلى 
  ،م2007لسنة 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  م،13/10/2010بتاریخ ) 44(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،حیات المخولة لنا قانوناً لى الصالوبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعـد المائــة المنعقــدة و وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الواحـدة 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/17/181/11( تحـــــت رقـــــم) 02/11/2010( بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
 -خمسـمائة متـر مربـع–) 2م500(حكومیة البالغ مساحتها صیص قطعة األرض التخ

مــن أراضــي مدینــة غــزة ) 728(مــن القطعـة رقــم ) 15(الواقعـة فــي أرض القســیمة رقــم 
  . مبني دوائر األحوال المدنیةلصالح وزارة الداخلیة بغرض إقامة 

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )2(المادة 
تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ

  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  نوفمبرمن  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        
  

  إسماعیل هنیة
  مجلس الوزراءرئیس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة ) 233(قرار مجلس الوزراء رقم 
تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة الداخلیة إلقامة مركز شرطة بشأن 

  جبالیا بالمنطقة الشمالیة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(یة رقم وعلى قانون األراضي العموم

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(رقـم  بشأن نظام معـاییر التخصـیص وعلى قرار مجلس الوزراء

  ،م2007لسنة 
وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 

  م،13/10/2010بتاریخ ) 44(اجتماعها رقم 
  على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   وبناًء 

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

الثمــانون بعـد المائــة المنعقــدة و وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الواحـدة 
ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/18/181/11( تحـــــت رقـــــم) 02/11/2010( بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

 -سـبعمائة متـر مربـع–) 2م700(صـیص قطعـة األرض الحكومیـة البـالغ مسـاحتها تخ
مـن أراضـي جبالیـا النزلـة ) 961(من القطعة رقم ) 49(الواقعة في أرض القسیمة رقم 

  . ةلصالح وزارة الداخلیة بغرض إقامة مركز شرطة جبالیا بالمنطقة الشمالی
  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ
  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010 لسنة نوفمبرمن  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 234(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

اسامة ومازن أبناء سلیم راغب زمو بقطعة / مبادلة قطعة أرض المواطنینبشأن 
  أرض حكومیة تقع في منطقة خانیونس 

  راءمجلس الوز 
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،

  ،م2010لسنة ) هـ.إ/و.م/13/158/11(رقم  وعلى قرار مجلس الوزراء
اضــي الحكومیــة فــي تقریــر وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األر 

  م،13/10/2010بتاریخ ) 44(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

عـد المائــة المنعقــدة الثمــانون بو وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الواحـدة 
ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/19/181/11( تحـــــت رقـــــم) 02/11/2010( بمدین

  .م2010
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

أســــامة ومــــازن أبنــــاء ســــلیم راغــــب زمــــو / ینمبادلــــة قطعــــة األرض المملوكــــة للمــــواطن
قـم مـن القطعـة ر ) 1(الواقعـة فـي أرض القسـیمة رقـم  -الشـعف–الكائنة في مدینة غزة 

ثالثـــــة عشـــــر ألفـــــًا وخمســـــمائة متـــــر مربـــــع، بقطعـــــة ) 2م13500(ومســـــاحتها ) 722(
) 86(مــــــن القطعــــــة رقــــــم ) 8(األرض الحكومیــــــة الواقعــــــة فــــــي أرض القســــــیمة رقــــــم 

مـن  -اثنان وأربعون ألفـًا ومائـة وثمانیـة وثمـانون متـرًا مربعـاً –) 2م42188(ومساحتها 
  . أراضي منطقة خانیونس



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )2(المادة 
تمامهـــ )1(بـــإجراء عملیـــة المبادلــة فـــي المـــادة رقـــم األراضـــي  تكلیــف ســـلطة حســـب  اوإ

  . المعمول بها األصول
  
  )3(المادة 

ــــــوزراء رقــــــم  ــــــرار مجلــــــس ال م بشــــــأن 2010لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/13/158/11(یلغــــــي ق
  . استمالك أرض للمنفعة العامة إلقامة مقبرة إسالمیة بدیلة في أوقات الحرب

  
  )4(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  ختصـةعلـى الجهـات الم
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  نوفمبرمن  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 235(لس الوزراء رقم قرار مج
  اعتماد توصیات لجنة إزالة التعّدیات على األراضي الحكومیة بمنطقة رفح  بشأن 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

بشـــأن تشـــكیل  م2007لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/49/11(رقـــم  الـــوزراء رئـــیسوعلـــى قـــرار 
  ،الة التعدیات على األراضي الحكومیةلجنة إلز 

  لجنة إزالة التعدیات على األراضي الحكومیة بمنطقة رفح،وعلى توصیات 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعـد المائــة المنعقــدة و وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته الواحـدة 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/20/181/11( تحـــــت رقـــــم) 02/11/2010( بمدین
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
تقــوم ســلطة األراضــي بالتنســیق مــع الجهــات المختلفــة لتحدیــد التعــّدیات خــالل  .1

  . األشهر الستة الماضیة
ـــة، ثـــم  .2 تبـــدأ ســـلطة األراضـــي بالتأكـــد مـــن وجـــود إنـــذار ســـابق للمتعـــّدیین باإلزال

 . تصدر قرارات إداریة بإزالة التعّدیات بالتنسیق مع شرطة المحافظة

تكلــف الجهــات المختصــة بالســیطرة التامــة علــى أعمــال البنــاء ومــا شــابه التــي  .3
كل خـاص فـي الفتـرة تحدث في مناطق التعّدیات على األراضـي الحكومیـة وبشـ

 . میس وحتي صباح یوم األحدمن مساء یوم الخ

 : ّدیات ما قبل األشهر الستة الماضیة وفق اآللیات التالیةیتم التعامل مع التع .4

ــــــى المتعــــــّدیین  - أ ـــــوم الجهــــــات المختصــــــة بإتبــــــاع سیاســــــة التضــــــیق عل تقـ
  . والمخالفین للقانون

 .  إنذار االستراحات والعرائش ثم إصدار قرارات إداریة بإزالتها  -  ب



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

ترســــــل ســــــلطة األراضــــــي كشــــــف بأســــــماء المتــــــاجرین باألراضــــــي الحكومیـــــــة  .5
امین للنیابــــة العامــــة لتحریــــك الــــدعاوى الجزائیــــة المباشــــرة ضــــدهم، ویــــتم والمحــــ

 . إشعار مرجعیتهم بذلك

تعـدیل بعـض مـواد یق مع النیابـة العامـة للنظـر فـي تقوم سلطة األراضي بالتنس .6
م بشـــأن إزالـــة التعـــدیات علـــى األراضـــي الحكومیـــة 1960لســـنة  5القـــانون رقـــم 

تعـــّدیین علـــى األراضـــي ومحاكمـــة الم ، وذلـــك لتعقـــب وتجـــریمواألوقـــاف إداریـــاً 
 . الحكومیة

ـــه المــــواطنین إلــــى البــــدائل عــــن التعــــّدیات مــــن خــــالل التنســــیق مــــع وزارة  .7 توجیـ
 . للسكن واإلقامة األشغال العامة واإلسكان بغرض توفیر البدائل القانونیة

  . التأكید على البعد اإلعالمي وأهمیته .8
  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلُ –كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  نوفمبرمن  02صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي القعدة 25                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  م2010لسنة ) 236(قرار مجلس الوزراء رقم 

لصالح وزارة األشغال العامة واإلسكان لشراء ) $50,000(اعتماد مبلغ بشأن 
    ) 9D(بلدوزر 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1998لسنة ) 7(قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم وعلى 
  لي للوزارات والمؤسسات العامة،وعلى النظام الما

  وبناًء على تنسیب وزارة األشغال العامة واإلسكان،
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة وبنــاًء علــى

ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 09/11/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/1/182/11( تحــــــت رق
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
لصـــــالح وزارة األشـــــغال العامـــــة  -خمســـــون ألـــــف دوالراً – )$50,000(اعتمـــــاد مبلـــــغ 

    ) 9D(واإلسكان لشراء بلدوزر 
  

  )2(المادة 
لعامـــة یـــتم صـــرف المبلـــغ المعتمـــد أعـــاله بالتنســـیق بـــین وزارة المالیـــة ووزارة األشـــغال ا

  . واإلسكان وحسب األصول المعمول بها في وزارة المالیة
  

  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  م2010لسنة  نوفمبرمن  09صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي الحجة 03                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 237(قرار مجلس الوزراء رقم 
للبلدیات في ) دوالر 468.000(اعتماد منحة دولة رئیس الوزراء بقیمة بشأن 

  قطاع غزة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003ل لسنة بعد االطالع على القانون األساسي المعد

  م،1997لسنة ) 1(وعلى فانون الهیئات المحلیة رقم 
  م،1998لسنة ) 7(قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم وعلى 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة،
  ،رئیس الوزراءوبناًء على تنسیب 

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة وبنــاًء علــى
ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 09/11/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/2/182/11( تحــــــت رق

  .م2010
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال
أربعمائـة وثمانیـة وسـتون – )دوالر 468.000(اعتماد منحة دولة رئیس الوزراء بقیمـة 

  : على النحو التالي للبلدیات في قطاع غزة -ألف دوالراً 
  . لصالح بلدیة غزة -ثالثمائة وسبعون ألف دوالراً –) $370,000(اعتماد مبلغ  .1
 . لصالح بلدیة غزة -أحد عشر ألف دوالراً –) $11,000(اعتماد مبلغ  .2

 . لصالح بلدیة المغراقة -اً أربعة آالف دوالر –) $4,000(اعتماد مبلغ  .3

 . لصالح بلدیة ام النصر -دوالراً  ثالثة آالف–) $3,000(اعتماد مبلغ  .4

  . لصالح بلدیة جبالیا -ثمانون ألف دوالراً –) $80,000(اعتماد مبلغ  .5
  )2(المادة 

بالتنســیق بــین وزارة المالیــة ووزارة و  حســب األصــول یــتم صــرف المبلــغ المعتمــد أعــاله
   .الحكم المحلي



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  نوفمبرمن  09صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي الحجة 03                        
  

  إسماعیل هنیة
  مجلس الوزراءرئیس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 238(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لألطباء األخصائیین براتب مقطوع عمل إبرام عقودبشأن 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م،2000لسنة ) 7(وعلى قانون العمل رقم 
م بنظــام توظیــف الخبــراء وشــغل 2005لســنة ) 335(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  الوظائف للقیام بأعمال بصفة مؤقتة أو عاضة أو موسمیة،
) 15(وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم 

  م، 03/11/2011المنعقد بتاریخ 
  وبناًء على تنسیب وزارة الصحة،

  ،نوناً لى الصالحیات المخولة لنا قاوبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة وبنــاًء علــى
ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 23/11/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/1/183/11( تحــــــت رق

  .م2010
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

  براتب مقطوع بوزارة الصحة صائیینلألطباء األخعمل الموافقة على إبرام عقود 
  

  
  
  
  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة  من نوفمبر 23صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل حجةمن ذي ال 17                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 239(قرار مجلس الوزراء رقم 
م إلى المجلس التشریعي 2011إحالة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة بشأن 

  لإلقرار 
  مجلس الوزراء



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1999لسنة ) 7(وعلى تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء،
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة وبنــاًء علــى

ــــــ ــــــاریخبمدین ــــــم) 23/11/2010( ة غــــــزة بت لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/2/183/11( تحــــــت رق
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال
ه إلقـــرار م إلـــى المجلـــس التشـــریعي 2011لســـنة إحالـــة مشـــروع قـــانون الموازنـــة العامـــة 

  . حسب األصول
  )2(المادة 

بـه هـذا القـرار، ویعمـل  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من نوفمبر 23صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي الحجة 17                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2010لسنة ) 240(قرار مجلس الوزراء رقم 

  دارة وتنمیة أموال الیتامى المصادقة على هیكلیة مؤسسة إبشأن 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  ،م2005لسنة ) 14(قانون مؤسسة إدارة أموال الیتامى رقم وعلى 
  م وتعدیالته، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

) 15(ائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الد
  م، 03/11/2010بتاریخ  لمنعقدا

  ،القضاء الشرعيوبناًء على تنسیب 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة وبنــاًء علــى
ــــــة غــــــ ــــــاریخبمدین ــــــم) 23/11/2010( زة بت لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/3/183/11( تحــــــت رق

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
  الموافقة على اعتماد هیكلیة مؤسسة إدارة وتنمیة أموال الیتامي 

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -فیمـا یخصـه كـلٌ –كافـة  على الجهات المختصة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، صدورهاعتبارًا من تاریخ 
  م2010لسنة  من نوفمبر 23صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي الحجة 17                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2010لسنة ) 241(قرار مجلس الوزراء رقم 

بشأن  2008لسنة  )هـ.إ/و.م/11/85/11(تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم بشأن 
  تخصیص قطعة أرض حكومیة إلنشاء مقر لجریدة الرسالة 

  مجلس الوزراء



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته، 
بشـان تخصـیص  2008لسـنة  )هــ.إ/و.م/11/85/11(وعلى قرار مجلس الـوزارء رقـم 

  قطعة أرض حكومیة لصالح جریدة الرسالة، 
 )هــ.إ/و.م/3/27/11(معـاییر التخصـیص رقـم نظام وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن 

  وتعدیالته، 2007لسنة 
اجتماعهــا  فـي تقریـر وعلـى توصـیات اللجنـة الخاصـة بتخصــیص األراضـي الحكومیـة

   م،13/10/2010بتاریخ ) 44(رقم 
  ،اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیةوبناًء على تنسیب 

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة وبنــاًء علــى
ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 23/11/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/4/183/11( تحــــــت رق

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
لســـنة ) هــــ.إ/و.م/11/85/11(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  مـــن) 1(المـــادة رقـــم  تعـــدیل
  : لتصبح كالتاليجریدة الرسالة لصالح بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة  2008

رقـم قسـیمة مـن أرض ال) 2م500(البالغ مساحتها تخصیص قطعة األرض الحكومیة "
مــن أراضــي مدینــة غــزة لصــالح جریــدة الرســالة بغــرض ) 729(مــن القطعــة رقــم ) 71(

  ). مطبعة وكراج(إنشاء مقر للجریدة 
  

  )2(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من نوفمبر 23غزة بتاریخ  صدر في مدینة

  هـ1431عام ل من ذي الحجة 17                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 242(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن  2009لسنة  )هـ.إ/و.م/4/138/11(تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم بشأن 

  ومیة لصالح میاه بلدیات الساحل تخصیص قطعة أرض حك
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته، 

خصـیص بشـان ت 2009لسـنة  )هــ.إ/و.م/4/138/11(وعلى قرار مجلس الـوزارء رقـم 
  قطعة أرض حكومیة لصالح میاه بلدیات الساحل، 

 )هــ.إ/و.م/3/27/11(معـاییر التخصـیص رقـم  نظام وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن
  وتعدیالته، 2007لسنة 

وعلـى توصـیات اللجنـة الخاصـة بتخصــیص األراضـي الحكومیـة فـي تقریـر اجتماعهــا 
  م، 01/11/2010بتاریخ ) 45(رقم 

  للجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،وبناًء على تنسیب ا
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة وبنــاًء علــى

ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 23/11/2010( بمدین ة لســــــن) هـــــــ.إ/و.م/5/183/11( تحــــــت رق
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

لســـنة ) هــــ.إ/و.م/4/138/11(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  مـــن) 1(المـــادة رقـــم  تعـــدیل
لتصــبح  لصــالح مصــلحة میــاه الســاحلبشــأن تخصــیص قطعــة أرض حكومیــة  2009
  : كالتالي

رض الواقعـــة فـــي أ) دونـــم 32(تخصـــیص قطعـــة األرض الحكومیـــة البـــالغ مســـاحتها "
مــن القطعــة ) 11(وجــزء مـن القســیمة رقـم ) 2314(مـن القطعــة رقـم ) 3(القسـیمة رقــم 

مـــن أراضـــي ) 2317(مـــن القطعـــة رقـــم ) 23(وجـــزء مـــن القســـیمة رقـــم ) 2316(رقـــم 
  ". إلنشاء محطة معالجة مؤقتة النصیرات

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهن تاریخ اعتبارًا م
  

  م2010لسنة  من نوفمبر 23صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي الحجة 17                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 243(قرار مجلس الوزراء رقم 
اضي مدینة غزة لصالح وزارة الداخلیة تخصیص قطعة أرض حكومیة من أر بشأن 

  إلقامة مبني األحوال المدنیة  
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته، 

 )هــ.إ/و.م/3/27/11(معـاییر التخصـیص رقـم ظام نوعلى قرار مجلس الوزراء بشأن 
  وتعدیالته، 2007لسنة 

وعلـى توصـیات اللجنـة الخاصـة بتخصــیص األراضـي الحكومیـة فـي تقریـر اجتماعهــا 
  م، 13/10/2010بتاریخ ) 44(رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة وبنــاًء علــى

ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 23/11/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/6/183/11( تحــــــت رق
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
رض الواقعــــة فــــي أ) 2م1500(لغ مســــاحتها تخصــــیص قطعــــة األرض الحكومیــــة البــــا

مــــن أراضــــي مدینــــة غــــزة لصــــالح وزارة ) 728(مــــن القطعــــة رقــــم ) 15(القســــیمة رقــــم 
  . ومبني العشائر والتوجیه السیاسيالداخلیة إلقامة مبني األحوال المدنیة والجوازات 

  )2(المادة 
تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ

  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  لى الجهات المختصةع
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  م2010لسنة  من نوفمبر 23صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي الحجة 17                        
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 244(قرار مجلس الوزراء رقم 
تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة السیاحة واآلثار في مدینة رفح بشأن 

  بهدف التنقیب وحمایة اآلثار الموجودة بالمدینة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(ضي العمومیة رقم وعلى قانون األرا



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته، 
 )هــ.إ/و.م/3/27/11(معـاییر التخصـیص رقـم  نظام وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن

  وتعدیالته، 2007لسنة 
وعلـى توصـیات اللجنـة الخاصـة بتخصــیص األراضـي الحكومیـة فـي تقریـر اجتماعهــا 

  م، 01/11/2010بتاریخ ) 45(رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة وبنــاًء علــى
ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 23/11/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/7/183/11( تحــــــت رق

  .م2010
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

 50(البــالغ مســـاحتها  لصـــالح وزارة الســیاحة واآلثـــار حكومیــةتخصــیص قطعـــة أرض 
مـــن أراضـــي ) 2363(مـــن القطعـــة رقـــم ) 31(الواقعـــة فـــي ارض القســـیمة رقـــم ) دونـــم

  . دینةبهدف التنقیب وحمایة اآلثار الموجودة في الم -تل زعرب–رفح مدینة 
  )2(المادة 

تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ
  

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010سنة ل من نوفمبر 23صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي الحجة 17                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 245(قرار مجلس الوزراء رقم 
  تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة خانیونس إلقامة مقبرة إسالمیة بشأن 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003اسي المعدل لسنة بعد االطالع على القانون األس

  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

 )هــ.إ/و.م/3/27/11(معـاییر التخصـیص رقـم نظام وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن 
  وتعدیالته، 2007لسنة 

حكومیـة فـي تقریـر اجتماعهــا وعلـى توصـیات اللجنـة الخاصـة بتخصــیص األراضـي ال
  م، 01/11/2010بتاریخ ) 45(رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
ة المنعقــدة الثمــانون بعــد المائــو  مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة وبنــاًء علــى

ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 23/11/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/8/183/11( تحــــــت رق
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
) دونـم 100(تخصـیص قطعـة أرض حكومیـة لصـالح بلدیـة خـانیونس البـالغ مسـاحتها 

مــن أراضـي مدینــة مدینــة ) 88(مـن القطعــة رقـم ) 17(الواقعـة فــي أرض القسـیمة رقــم 
  . قامة مقبرة إسالمیةخانیونس إل

  
  )2(المادة 

تمامه حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ
  

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة  من نوفمبر 23 صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ1431عام ل من ذي الحجة 17                        

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 246(قرار مجلس الوزراء رقم 
بكر سالم مسعود دغمش بمدینة / مبادلة قطعة األرض المملوكة للمواطنبشأن 

  حكومیة تقع في مدینة غزة، تل اإلسالم   غزة، شارع المغربي بقطعة أرض
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

ریـر اجتماعهــا وعلـى توصـیات اللجنـة الخاصـة بتخصــیص األراضـي الحكومیـة فـي تق
  م، 01/11/2010بتاریخ ) 45(رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة وبنــاًء علــى

ــــــاریخب ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 23/11/2010( مدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/9/183/11( تحــــــت رق
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
الواقعــة فــي جــزء  بكــر ســالم مســعود دغمــش/ مبادلــة قطعــة األرض المملوكــة للمــواطن

شــارع –مـن أراضـي مدینـة غـزة ) 626(مـن القطعـة رقــم ) 59(مـن أرض القسـیمة رقـم 
مبــاني لصــالح وزارة الداخلیــة إلقامــة مركــز شــرطة، وتكــون ومــا علیهــا مــن  -المغربــي

مـــن قطعــة األرض الحكومیــة الواقعـــة فــي جــزء مـــن ) 2م1200(المبادلــة فــي مســاحة 
ــــة غــــزة ) 729(مــــن القطعــــة رقــــم ) 78(أرض القســــیمة رقــــم  تــــل  –مــــن أراضــــي مدین

  .  اإلسالم
  )2(المادة 

تمامه المبادلةتكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات    . حسب األصول اوإ
  

  )3(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2010لسنة  من نوفمبر 23صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1431عام ل من ذي الحجة 17                        

  
  عیل هنیةإسما

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 247(قرار مجلس الوزراء رقم 
م 2005لسنة ) 2(من القانون رقم ) 35(إحالة مشروع قانون بتعدیل المادة بشأن 

  م 2001لسنة ) 5(المعدل ألحكام قانون تشكیل المحاكم النظامیة رقم 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003اسي المعدل لسنة بعد االطالع على القانون األس
  م بشأن تشكیل المحاكم النظامیة وتعدیالته،2001لسنة ) 5(وعلى قانون رقم 

  وبناًء على تنسیب وزارة العدل،



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  ةمــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الرابعــ وبنــاًء علــى
ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 30/11/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/1/184/11( تحــــــت رق

  .م2010
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
م المعــدل 2005لســنة ) 2(مــن القــانون رقــم ) 35(إحالــة مشــروع قــانون بتعــدیل المــادة 

ـــــس ، م2001لســـــنة ) 5(ألحكـــــام قـــــانون تشـــــكیل المحـــــاكم النظامیـــــة رقـــــم  ـــــى المجل إل
   . التشریعي إلقراره حسب األصول

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  م2010لسنة  من نوفمبر 30صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل ي الحجةمن ذ 24                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2010لسنة ) 248(قرار مجلس الوزراء رقم 

  للخدمات الطبیة العسكریة  شهریاً ) $10,000(صرف مبلغ بشأن 
   مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 2005لسنة ) 8(سطینیة رقم الخدمة في قوي األمن الفلوعلى قانون 

  م، 1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  ،الداخلیة واألمن الوطنيوبناًء على تنسیب وزارة 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،صلحة العامةوبناًء على مقتضیات الم
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  الرابعــةمــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته  وبنــاًء علــى

ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 30/11/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/2/184/11( تحــــــت رق
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
 شـــهریًا للخـــدمات الطبیـــة العســـكریة -عشـــرة آالف دوالراً –) $10,000(صـــرف مبلـــغ 

لشـــراء أدویـــة ومعـــدات طبیـــة وتغطیـــة مصـــاریف العـــالج فـــي الـــداخل والخـــارج لجمیـــع 
  . كوادر وزارة الداخلیة واألمن الوطني

  
  )2(المادة 

یتم صرف المبلغ المعتمد أعاله حسب األصـول وبالتنسـیق بـین وزارة الداخلیـة واألمـن 
  . وزارة المالیةو الوطني 

  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من نوفمبر 30صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1431عام ل من ذي الحجة 24                        
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 249(س الوزراء رقم قرار مجل
   الفرقان   بتشكیل لجنة لترتیب فعالیات الذكرى الثانیة لحر بشأن 

   مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  منها، ) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 
  م، 2008لسنة ) 6(ة رقم وعلى قانون حمایة المقاوم



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

بشـأن الـذكرى األولـى  2009لعـام ) هــ.إ/و.م/2/132(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 
  لحرب الفرقان، 

  وبناًء على تنسیب وزارة الثقافة،
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة  لسـته الخامسـةمـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي ج وبنـاًء علـى

ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 13/12/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/1/185/11( تحــــــت رق
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
ــــة لترتیــــب  ــــة لحــــرب الفرقــــان برئاســــة وزارة الثقافــــة فعالیــــات تشــــكیل لجن الــــذكرى الثانی

ة ووزارة األشــــغال العامــــة لإلســــكان وعضــــویة كــــًال مــــن وزارة الداخلیــــة ووزارة الخارجیــــ
  . والمكتب اإلعالمي الحكومي

  
  )2(المادة 

  .  ترفع اللجنة توصیاتها لمجلس الوزراء خالل أسبوعین من تاریخه
  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .دة الرسمیة، وینشر في الجریصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من دیسمبر 13صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1432عام ل من محرم 07                            



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  م2010لسنة ) 250(قرار مجلس الوزراء رقم 

   الدائمة  تشكیل لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریةبشأن 
   مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  منها، ) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 

  ، 2005لسنة  )ق.أ/و.م/05/02/09(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  ، 2008ام لع) هـ.إ/و.م.ر/85/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  ،األشغال العامة واإلسكانوبناًء على تنسیب وزارة 

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة و  الخامسـةما أقره مجلس الـوزراء فـي جلسـته  وبناًء على
ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 13/12/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/2/185/11( تحــــــت رق

  .م2010
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

دمــج لجنــة الشــؤون االقتصــادیة الوزاریــة الدائمــة ولجنــة البنیــة التحتیــة الوزاریــة الدائمــة 
) لجنــة الشــؤون االقتصــادیة والبنیــة التحتیــة الوزاریــة الدائمــة(فــي لجنــة واحــدة تســمي بـــ 

مــن وزیــر التخطـــیط، وزیــر األشـــغال برئاســة وزیــر االقتصـــاد الــوطني، وعضــویة كـــًال 
ـــكان، وزیـــــر المالیـــــة وزیـــــر النقـــــل والموصـــــالت، وزیـــــر الرزاعـــــة، وزیـــــر  العامـــــة واإلســ

  . االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات
  
  
  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .لجریدة الرسمیة، وینشر في اصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  دیسمبرمن  13صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1432عام ل محرممن  07                            



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 251(قرار مجلس الوزراء رقم 
   م عامًا للشباب  2011إعتماد عام بشأن 

   مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  منها، ) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 
  وبناًء على تنسیب وزارة الثقافة ووزارة الشباب والریاضة،



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة و الخامسـة ما أقره مجلس الـوزراء فـي جلسـته  وبناًء على
ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 13/12/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/3/185/11( تحــــــت رق

  .م2010
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

ـــــا برئاســـــة وزارة الشـــــباب والریاضـــــة وعضـــــویة المؤسســـــات  ـــــة وطنیـــــة علی تشـــــكیل لجن
وزارة الداخلیـــة، وزارة الثقافـــة، وزارة التربیـــة والتعلـــیم، وزارة : لیـــة التالیـــةالحكومیـــة واأله

الصحة، وزارة العمل، وزارة المرأة، وزارة األوقـاف والشـؤون الدینیـة، المكتـب اإلعالمـي 
ممثـل عـن المجلـس التشـریعي، ممثـل عـن االتحـادات الطالبیـة، ممثـل عـن  الحكومي،

سســـات األكادیمیـــة، ممثـــل عـــن اتحـــاد المراكـــز المؤسســـات الشـــبابیة، ممثـــل عـــن المؤ 
  . لوضع تصور شامل ألنشطة وفعالیات عام الشباب الثقافیة، وذلك

  
  
  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من دیسمبر 13اریخ صدر في مدینة غزة بت

  هـ1432عام ل من محرم 07                            
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 252(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تعیین قضاة محاكم صلح    

  مجلس الوزراء 
  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م، 2002لسنة ) 1(وعلى قانون السلطة القضائیة رقم 
  وبناًء على تنسیب المجلس األعلى القضاء،

  ،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانوناً 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
قـدة الثمـانون بعـد المائـة المنعو  الخامسـةوبناًء على ما أقره مجلس الـوزراء فـي جلسـته 

ــــــاریخ  ــــــة غــــــزة بت ــــــم ) 13/12/2010(بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/4/185/11(تحــــــت رق
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
  : تعین السادة التالیة أسمائهم فضاة محكمة صلح

  أحمد فوزي محمد أبو نعمة / السید .1
  محمد حمدي السید أبو مصبح/ السید .2
  عبد الحكیم فتحي العبد رضوان/ السید .3
  إیهاب محمد فرحات عرفات /السید .4
  نبیل عبد اهللا راشد الكباریتي / السید .5
  

  )2(المادة 
أعـــاله لفتـــرة تجربـــة مـــدتها عـــام واحـــد مـــن ) 1(یخضـــع القضـــاة المـــذكورین فـــي المـــادة 

  . تاریخ التعیین
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةم01/01/2011من تاریخ  اعتباراً 

  
  م2010لسنة  من دیسمبر 13صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1432عام ل من محرم 07                            
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 253(قرار مجلس الوزراء رقم 
   لمقترح جائزة القدس    ) $10,000(اعتماد مبلغ بشأن 

   مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،2002لسنة ) 4(رقم  العاصمةوعلى قانون 
  م، 2008لسنة ) 2(وعلى قانون تحریم وتجریم التنازل عن القدس رقم 
  م، 1998لسنة ) 7(یة رقم وعلى قانون التنظیم الموازنة العامة والشؤون المال



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

   الي للوزارات والمؤسسات العامة، وعلى النظام الم
  ،وزارة الثقافةوبناًء على تنسیب 

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

دة الثمـانون بعـد المائـة المنعقـ الخامسـةمـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته  وبنـاًء علـى
ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 13/12/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/5/185/11( تحــــــت رق

  .م2010
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

لجـــائزة القـــدس وفقـــًا للمقتـــرح المقـــدم  -عشـــرة آالف دوالراً – )$10,000(اعتمـــاد مبلـــغ 
یـة ووفـق الثقافـة ووزارة المال وزارة من وزارة الثقافة، على أن یـتم الصـرف بالتنسـیق بـین

   . وزارة المالیةاألصول المعمول بها في 
  
  
  
  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من دیسمبر 13صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1432عام ل من محرم 07                            
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 254(قرار مجلس الوزراء رقم 
   احالة مشروع قانون جواز السفر الفلسطیني إلى المجلس التشریعي لإلقرار     بشأن 

   مجلس الوزراء
والسـیما المــادة  یالتـهوتعد م2003بعـد االطـالع علـى القـانون األساسـي المعـدل لسـنة 

  ،منه) 70(
  وبناًء على تنسیب وزارة الداخلیة،

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة و  الخامسـةما أقره مجلس الـوزراء فـي جلسـته  وبناًء على

ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــمتحــــــت ر ) 13/12/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/6/185/11( ق
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

ه حســـب قــرار الفلســـطیني إلــى المجلــس التشــریعي إلاحالــة مشــروع قــانون جــواز الســفر 
        . األصول

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة

  .شر في الجریدة الرسمیة، وینصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2010لسنة  من دیسمبر 13صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من محرم 07                            

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2010لسنة ) 255(قرار مجلس الوزراء رقم 
دة محمد تركي حجازي وشحدة عو (تمدید عمل اللجنة الخاصة لحل قضیة بشأن 

   في محافظة رفح      ) حجازي
   مجلس الوزراء

  ،وتعدیالته م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 2008لسنة ) هـ.إ/و.م/10/88/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  م،2009لسنة ) هـ.إ/و.م/1/139/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  منها،  ) أ/25(زراء السیما المادة وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الو 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  ،رئیس الوزراءوبناًء على تنسیب 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة و  السادسـةما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته  وبناًء على

ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــمتحــــــت ) 28/12/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/1/186/11( رق
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال
) وشـحدة عـودة حجـازيمحمـد تركـي حجـازي (تمدید عمل اللجنة الخاصة لحل قضـیة 

       . م01/03/2011في محافظة رفح حتى تاریخ 
  
  )2(المادة 

تتخذ اللجنة ما یلزم من إجراءات لتحقیـق غایاتهـا بمـا فـي ذلـك تحویـل أي شـخص ذو 
  . القة بالقضیة إلى الجهات المختصة للتحقیق معهع

  
  
  )3(المادة 

تتخذ اللجنة ما یلـزم مـن إجـراءات لحصـر األمـوال التـي جمعهـا محمـد تركـي حجـازي، 
وشـحدة عـودة حجـازي ومـن یثبـت أن لهـم عالقـة بهمـا، بمـا فـي ذلـك الـتحفظ علـى أي 

مسـتحقیها، وتوقـف أي موال منقولة وغیر منقولة والتصرف فیها بغرض إعادتهـا إلـى أ
  . إجراءات أخرى بالخصوص تتناقض مع إجراءات اللجنة

  
  )4(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

تعمـــل اللجنـــة علـــى إنهـــاء هـــذه القضـــیة فـــي المـــدة المحـــدد أعـــاله وتقـــدم تقریـــر شـــامل 
  . لمجلس الوزراء فور انتهائها

  
  )5(المادة 

ویعمـل بـه هـذا القـرار،  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من دیسمبر 28صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1432عام ل من محرم 22                            
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 256(قرار مجلس الوزراء رقم 
ته واحد بالمائة من الراتب األساسي للموظفین العسكریین استقطاع ما نسببشأن 

   لصالح وزارة الداخلیة       
   مجلس الوزراء

  ،وتعدیالته م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
ـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجلـــــس ال م والقـــــرارات 2007لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/1/31/11(وعل

  الالحقة بالخصوص، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  یب وزیر الداخلیة،وبناًء على تنس
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمـانون بعـد المائـة المنعقــدة  مـا أقـره مجلــس الـوزراء فـي جلسـته السادســة وبنـاًء علـى

ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 28/12/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/2/186/11( تحــــــت رق
  .م2010

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

مـــن الراتـــي األساســـي للمـــوظفین العســـكریین %) 1(اســـتقطاع مـــا نســـبته واحـــد بالمائـــة 
م، 31/12/2011م وحتـى تـاریخ 01/01/2011لصالح وزارة الداخلیة بدءا من تـاریخ 

باإلضــافة إلــى نســبة خمســة بالمائــة التــي یــتم اســتقطاعها مــن رواتــب المــوظفین وفــق 
  . م2007لسنة ) هـ.إ/و.م/01/31/11(قرار مجلس الوزراء رقم 

  
  
  
  
  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من دیسمبر 28صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1432م عال من محرم 22                            
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 257(قرار مجلس الوزراء رقم 
صرف مكافأة مالیة لإلداریین الممیزین العاملین في موسم الحج لعام بشأن 

   هـ        1431
   مجلس الوزراء

  ،وتعدیالته م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

بإصـدار الئحـة بـدالت ومصـاریف  2004لسـنة ) 41(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 
  مهمات العمل الرسمیة، 

  وبناًء على تنسیب وزیر األوقاف والشؤون الدینیة،
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً بناًء عو 

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة و  ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السادسـة وبناًء على

ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 28/12/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/3/186/11( تحــــــت رق
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
هــ وفـق 1431افأة مالیـة لإلداریـین الممیـزین العـاملین فـي موسـم الحـج لعـام صرف مك

-%50(توصـــیات وزارة األوقـــاف والشـــؤون الدینیـــة وبنســـب متفاوتـــة تتـــراوح مـــا بــــین 
  . من القیمة المقرة بالئحة بدالت ومصاریف مهمات العمل الرسمیة%) 100

  
  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من دیسمبر 28صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1432عام ل من محرم 22                            
  

  إسماعیل هنیة



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2010لسنة ) 258(قرار مجلس الوزراء رقم 
إعمار (اعتماد المقترح الخاص بفعالیات إحیاء الذكرى الثانیة لحرب الفرقان بشأن 

   )         رغم الدمار
   مجلس الوزراء

  ،وتعدیالته م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 2008لسنة ) 6(وعلى قانون حمایة المقاومة رقم 

م بشــأن الــذكرى 2009لســنة ) هـــ.إ/و.م/2/132/11(راء رقــم وعلــى قــرار مجلــس الــوز 
  األولى لحرب الفرقان، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وبناًء على تنسیب وزارة الثقافة،
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
عقـدة الثمـانون بعـد المائـة المنو  ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السادسـة وبناًء على

ــــــاریخ ــــــة غــــــزة بت ــــــم) 28/12/2010( بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/4/186/11( تحــــــت رق
  .م2010

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
إعمــار رغــم (اعتمــاد المقتــرح الخــاص بفعالیــات إحیــاء الــذكرى الثانیــة لحــرب الفرقــان 

  )          الدمار
  
  
  
  
  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  حكـامأ تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2010لسنة  من دیسمبر 28صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1432عام ل من محرم 22                            
  

  إسماعیل هنیة



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 م2010نة لس )259(قرار مجلس الوزراء رقم 
المالیة الموقعة  وصندوق الجزاءات لعقوبات التأدیبیة واالنضباطیةا الئحةبشأن 

  على العسكریین
  مجلس الوزراء

  ،م وتعدیالته2003لسنة  المعدل بعد االطالع علي القانون األساسي
  م،2005لسنة ) 8(األمن الفلسطینیة رقم  ىوعلي قانون الخدمة في قو 
  م،1979وري لسنة وعلى قانون العقوبات الث

  م،2008لسنة ) 4(وعلى قانون القضاء العسكري رقم 
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  م، ولوائحه التنفیذیة،1998لسنة ) 4(قانون الخدمة المدنیة رقم  ىوعل
  وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني 

  وبناًء علي الصالحیات المخولة لنا قانوناً 
  وبناًء على ما تقتضیه المصلحة العامة 

جلــس الــوزراء فــي جلســته السادســة والثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة بمدینــة غــزة قــرر م
  :ما یلي) م28/12/2010( بتاریخ

  
  الباب األول
  الفصل األول

  )1(مادة 
هــــــذه الالئحــــــة یكــــــون لأللفــــــاظ والعبــــــارات التالیــــــة المعــــــاني أحكــــــام لغایــــــات تطبیــــــق 

  :المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
  .رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة :ئیسالر 

  .لسلطة الفلسطینیةااألمن بصفته رئیس  ىالقائد األعلى لقو  :القائد األعلى
  . القائد العام لقوات األمن الوطني وجیش التحریر الفلسطیني :القائد العام

ــــة/ أو/وزارة األمــــن الــــوطني :الــــوزارة المختصــــة المخــــابرات العامــــة / أو/وزارة الداخلی
   .ب مقتضى الحالحس

لمخـــابرات ارئـــیس / أو/وزیـــر الداخلیــة  /أو/وزیـــر األمـــن الــوطني  :الــوزیر المخـــتص
  .الحال  ىالعامة حسب مقتض
هـــم رؤســـاء الهیئـــات وقـــادة القـــوات ومـــدیرو المـــدیرات والمـــدراء  :القـــادة المختصـــون

العـــامون ألي قــــوة أو قـــوات أخــــرى موجــــودة أو تســـتحدث تكــــون ضـــمن قــــوى األمــــن 
  . الثالث

  .األمن  ىقوة من قو  أیةكل ضابط أو ضابط صف أو فرد في هو  :العسكري
  .هو كل عسكري یحمل رتبة مالزم حتى رتبة فریق  :الضابط
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  .هو كل عسكري من رتبة رقیب حتى رتبة مساعد أول  :ضابط الصف
  . هو كل عسكري من رتبة جندي حتى رتبة عریف  :الفرد

األمـن  ىألمن المشكلة وفق قانون الخدمة في قـو ا ىلجنة الضباط لقو  :لجنة الضباط
  .م 2005لسنة  )8(رقم 

  .م2005لسنة ) 8(رقم  ةقانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینی :قانون الخدمة
نـــه أو ترقیتـــه إلیهـــا وفقـــًا یكـــل رتبـــة تمـــنح للعســـكري عنـــد بـــدء تعی :الرتبـــة العســـكریة

  .م2005لسنة ) 8(م األمن الفلسطینیة رق ىألحكام قانون الخدمة في قو 
  .من رتبة رائد حتى رتبة فریق تبدأ :الرتبة السامیة

ألحكـــام قـــانون  اً األمـــن وفقــ ىهـــي الخدمـــة فــي أیـــة قـــوة مــن قـــو  :الخدمــة العســـكریة 
  .م2005لسنة ) 8(رقم  الفلسطینیة األمن ىالخدمة في قو 

 كريوالـــذي یتضـــمن تـــذكیر للعســـ أعلـــىالتوجیـــه اإلداري الصـــادر مـــن رتبـــة  :بیـــهنالت
وعـــدم تكــراره فـــي  بواجباتــه عنـــد قیامــه بعمـــل أو تصــرف یســـتوجب مثــل هـــذا التــذكیر

   .مرات الحقة والتنبیه إما أن یكون شفاهة أو كتابةً 
تحـذیر العسـكري عنـد ارتكابـه مخالفـة بسـیطة مـن اإلخـالل بواجباتـه حتـى ال  :اإلنذار

  . لم یمتثل لمضمون اإلنذار اشد إذأیتعرض لجزاء 
راتب األساسي مضافا إلیه عـالوة طبیعـة العمـل والعـالوات الدوریـة وعـالوة ال :الراتب 

  .غالء المعیشة
الراتـب المحـدد وفـق قـانون الخدمـة فـي قـوى األمـن الفلسـطینیة رقـم  :الراتب األساسـي

  .  الملحق بالقانون) 1(م وفقًا لسلم الرواتب والمحدد بالجدول رقم 2005لسنة ) 8(
  .ستقطع من الراتب األساسي جراء عقوبة انضباطیةمبلغ م :الحسم من الراتب
  .مبلغ مستقطع من الراتب جراء الغیاب :الخصم من الراتب

أن یخـــدم الضـــابط بعیـــدا عـــن وحـــدات القـــوة المعـــین للخدمـــة فیهـــا، لمـــدة ال  :النـــدب
  .تتجاوز ثالث سنوات

  .ثر بقاء العسكري في رتبته لمدة ال تتجاوز سنتین على األك :الترك في الرتبة 
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تنحیــة الضــابط العامــل عــن مهــام واجباتــه وصــالحیاته المبینــة فــي قــانون  :االســتیداع
وأیــة لــوائح أخــرى منظمــة  م2005لعــام ) 8(رقــم  الفلســطینیةالخدمــة فــي قــوى األمــن 

لهــــذه الخدمــــة، بحیــــث ال یجــــوز للضــــابط المحــــال لالســــتیداع القیــــام بتلــــك المهــــام أو 
ــــز  مــــع الرتــــب العســــكریة و األوســــمة واألنــــواط العســــكري  يالصــــالحیات أو ارتــــداء ال

  .والمیدالیات العسكریة
برتبــة واحــدة أو أكثــر مــن الرتبــة التــي  ىدنــأإعــادة العســكري إلــى رتبــة  :تنزیــل الرتبــة

  .یحملها
عادته إل :نزع الرتبة    .رتبة جندي ىحرمان العسكري من الرتبة التي یحملها ، وإ

العقوبـة فـي الوحـدة التـي یتبـع إلیهـا،  علیـهالعسـكري الموقعـة بقاء  :الحجز في الوحدة
ـــــذ األعمـــــال  أو فـــــي مكـــــان مخصـــــص لـــــذلك وعـــــدم مغـــــادرة مكـــــان الحجـــــز إال لتنفی

  . والواجبات التي توضحها األوامر الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن
حـــد مراكــــز اإلصـــالح العســــكریة أالمحكــــوم علیـــه فــــي  أووضــــع الموقـــوف  :الحـــبس

  . المعدة لذلك
كــل طــرد مــن الخدمــة العســكریة یــتم بموجــب حكــم صــادر عــن  :مــن الخدمــة الطــرد

  . محكمة عسكریة
وهي وقف العسكري عن العمل بدون استحقاقه ألي رواتـب أو عـالوات  :ترقین القید

  . األكثر لحین صدور قرار نهائي  ىلمدة ال تتجاوز سنة عل
باطیة التـي یرتكبهـا المجالس المختصة بالتحقیق بالمخالفـات االنضـ :مجلس التحقیق

  .العسكري والتي تشكل وفق الصالحیات المبینة في هذه الالئحة 
مجلــــس یشــــكل بقــــرار مــــن لجنــــة الضــــباط للنظــــر فــــي المخالفــــات  :مجلــــس التأدیــــب

  .التأدیبیة التي یرتكبها الضباط 
ـــربط العســـكري مـــا یبدیـــه العســـكري مـــن االلتـــزام والتحلـــي بـــالقوة والقـــدرة  :الضـــبط وال

افرهــا فــي نفــوس العســكریین أفــرادًا كــانوا أو جماعــات لتنفیــذ جمیــع األوامــر الواجــب تو 
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خـالص ودقـة،  والتعلیمات الصادرة إلیهم من قیاداتهم العلیا وفـق القـانون بكـل أمانـة وإ
  .رقابة ىدونما حاجة إل

  . صندوق الجزاءات المالیة الموقعة على العسكریین :الصندوق
  

  الفصل الثاني
  یة للضباطالمخالفات التأدیب

  )2(مادة 
قــانون الخدمــة المنصــوص علیهــا فــي والمحظــورات  كــل ضــابط یخــالف الواجبــات .1

الصـــادرة مـــن  أو فــي القـــرارات) 93، 92، 91، 90، 89(والــواردة فـــي المـــواد 
ه، أو ـالواجــــب فــــي أعمــــال وظیفتــــ الــــوزیر المخــــتص، أو یخــــرج علــــى مقتضــــیات

كرامـــة الوظیفـــة یعاقـــب ، أو یظهـــر بمظهـــر مـــن شـــأنه اإلخـــالل بســـلوكاً  یســـلك
اإلخــــالل بإقامــــة الــــدعوى المدنیــــة أو الجنائیــــة عنــــد  ، وذلــــك مــــع عــــدمتأدیبیــــاً 

 .االقتضاء
مســئوله إال إذا أثبـــت أن  ألمـــر قائــده أو الضــابط مـــن العقوبــة اســتناداً  ىال یعفــ .2

أو المسـئول بـالرغم  ألمـر صـادر إلیـه مـن هـذا القائـد ارتكابـه المخالفـة كـان تنفیـذاً 
األمــر  إلـى المخالفـة، وفـي هـذه الحالـة تكـون المسـئولیة علـى مصـدرمـن تنبیهـه 

 .وحده
 .إال عن خطئه الشخصي ال یسأل الضابط مدنیاً  .3
  

  )3(مادة 
  العقوبات التأدیبیة التي یجوز توقیعها على الضباط

  -:یجوز توقیع العقوبات التأدیبیة التالیة على الضباط وهي
 .إنهاء الندب .1
 .یزید عن سنتینالترك في الرتبة بما ال  .2
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 .الحرمان من العالوة الدوریة أو عالوة القیادة .3
 .اإلحالة إلى االستیداع .4
 .االستغناء عن الخدمة .5

  
  )4(مادة 

  صالحیات توقیع العقوبات التأدیبیة على الضباط
تخـــتص لجنــــة الضــــباط بتوقیــــع أي مــــن العقوبــــات التأدیبیــــة علــــى الضــــباط علــــى أن 

فــي حالــة االســتغناء عــن الخدمــة فیلــزم تصــدیق یصــادق الــوزیر المخــتص علیهــا، إال 
  .الرئیس

                                   
  
  
  
  )5(مادة 

  مجلس التأدیب
شــكل مجلــس التأدیــب بقــرار مــن لجنــة الضــباط للنظــر فــي المخالفــات التأدیبیـــة  .1 ُ ی

 .التي یرتكبها الضباط
ــ .2 ى مــن یتكــون مجلــس التأدیــب مــن ثالثــة ضــباط علــى أن تكــون رتبــة رئیســه أعل

 .رتبة الضابط المحال لمجلس تأدیب
یتــولى مجلــس التأدیــب النظــر بالمخالفــات التأدیبیــة المحالــة إلیــه، ولهــا أن تجــري  .3

كافــــة التحقیقــــات الالزمــــة وأن تســــتدعي للشــــهادة مــــن یلــــزم وحســــب مــــا تقتضــــیه 
 .المصلحة العامة

حــال لمجلــس التأدیــب أن یوصــي بإحالــة القضــیة إلــى القائــد المباشــر للضــابط الم .4
ـــه أن المخالفـــة المرتكبـــة مخالفـــة انضـــباطیة أو إلـــى المحـــاكم  للتحقیـــق إذا تبـــین ل
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العســكریة إذا تبــین لــه إن المخالفــة تمثــل جرمــًا وفقــًا لمــا هــو منصــوص علیــه فــي 
 .قانون القضاء العسكري المطبق

یرفـع مجلــس التأدیــب توصــیاته للجنــة الضــباط وتعتبــر العقوبــة ســاریة بعــد موافقــة  .5
 .اط علیها ومصادقة الوزیر المختص لجنة الضب

 .تصدر قرارات لجنة الضباط بالعقوبات التأدیبیة باألغلبیة المطلقة ألعضائها  .6
ال توقـــع عقوبـــة االســـتغناء عـــن الخدمـــة إال بعـــد موافقـــة الـــوزیر المخـــتص علیهـــا  .7

 .وبمصادقة من الرئیس
یـــدلي  علـــى الضـــابط المحـــال لمجلـــس التأدیـــب أن یمثـــل فـــورًا أمـــام المجلـــس وأن .8

بإفادته وفـى حـال رفـض ذلـك وبعـد ثبـوت تبلیغـه بـاألمر یعتبـر ممتنعـًا وفـي حكـم 
المتغیــب عــن الخدمــة مــن تــاریخ رفــض مثولــه أمــام المجلــس وتبلــغ هیئــة التنظــیم 

 .واإلدارة بذلك ویتم ترقین قیده بعد واحد وعشرین یومًا من تغیبه
تأدیبیــة أن یخففهــا أو للــرئیس أو الــوزیر المخــتص عنــد التصــدیق علــى العقوبــة ال .9

  .یعفو عنها وفق الصالحیات المبینة
   

  )6(مادة 
 محو العقوبة التأدیبیة

وفقـًا لمـا هـو وارد فـي نـص المـادة العقوبـات التأدیبیـة التـي توقـع علـى الضـباط  ىتمح
 . من قانون الخدمة) 97(

  
  )7(مادة 

  ضمانات التأدیب
  :یبیة الضمانات التالیةیكفل للضابط المحال للتحقیق في المخالفات التأد

 .مواجهته بالوقائع المنسوبة إلیه  .1
 .إجراء التحقیق الالزم معه بخصوص الوقائع المنسوبة إلیه .2
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یحظر أثناء التحقیق استخدام التعـذیب الجسـدي أو المعنـوي أو أي إجـراءات مـن  .3
 . شأنها أن تمس بكرامة العسكري

 .تمكینه من الدفاع عن نفسه .4
 .تجسیدًا لمعنى العدالة والمساواة تحقیق مبدأ الحیادیة  .5
 .تسبیب القرار بالعقوبة التأدیبیة .6
 :التظلم اإلداري ویكون كالتالي .7

یحق للضابط الصادر بحقه عقوبة تأدیبیـة، الـتظلم أمـام الجهـة التـي أصـدرت  .أ 
القــرار خـــالل خمســـة عشـــر یومـــًا مـــن تــاریخ صـــدوره علـــى أن یـــتم الـــرد علیـــه 

 .التظلمخالل خمسة عشر یومًا من تاریخ 
ال یحق للضابط رفع التظلم إذا انقضت المدة المحددة للـتظلم وتعتبـر العقوبـة  .ب 

 .نافذة بحقه
ـــة عـــدم الـــرد علـــى الضـــابط بعـــد انقضـــاء خمســـة عشـــر یومـــًا تعتبـــر  .ج  فـــي حال

  . العقوبة نافذة
  

  الفصل الثالث
  مجلس التحقیق

  )8(مادة 
اإلدارات الفرعیــة تشــكل مجــالس التحقیــق بقــرار مــن القــادة المختصــون أو مــدراء  .1

أو مـــدراء المحافظــــات فــــي األجهــــزة أو مــــدراء الــــدوائر الفرعیــــة أو قــــادة الكتائــــب 
 .حسب مقتضى الحال، كًال وفق اختصاصاته 

یتكون مجلـس التحقیـق مـن ثالثـة ضـباط، علـى أن یحمـل رئـیس مجلـس التحقیـق  .2
 .رتبة أعلى من رتبة العسكري المحال للتحقیق 

خالفــات االنضــباطیة التــي یرتكبهــا العســكري والــواردة تنظــر مجــالس التحقیــق بالم .3
 .من هذه الالئحة) 9(في المادة 
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لمجلــس التحقیــق أن یوصــي بإحالــة المخالفــة إلــي لجنــة الضــباط إذا تبــین لــه أن  .4
المخالفـــة المنظـــورة أمامـــه تمثـــل مخالفـــة تأدیبیـــة، أو إلـــى المحـــاكم العســـكریة إذا 

 .مًا من نوع جنایة أو جنحةكانت المخالفة المنظورة أمامه تمثل جر 
یرفـــع مجلـــس التحقیـــق توصـــیاته للجهـــات المختصـــة وتعتبـــر العقوبـــة ســـاریة بعـــد  .5

 .التصدیق علیها حسب الصالحیات المبینة
فـــي جمیـــع األحـــوال البـــد أن یرفـــق قـــرار تشـــكیل المجلـــس ونتـــائج لجنـــة التحقیـــق  .6

دارة لتثبیتهــا والعقوبــات المفروضــة علــي العســكري أیــًا كانــت ، لهیئــة التنظــیم واإل
 .في ملف العسكري لدیها

 :یكون إحالة الرتب السامیة للتحقیق في مخالفة انضباطیة وفق التالي .7
 .بقرار من الوزیر المختص وبناًء على توصیة من القادة المختصون .أ 
یباشــر مجلــس التحقیــق إجــراءات التحقیــق مــع الضــابط المحــال للتحقیــق فــور  .ب 

 .قرار تشكیله من الوزیر المختص
رفــــع مجلــــس التحقیــــق توصــــیاته للــــوزیر المخــــتص التخــــاذ القــــرار المناســــب ی .ج 

 . بشأنها وفقًا ألحكام هذه الالئحة
ال توقـــع عقوبـــة االســـتغناء عـــن الخدمـــة لضـــباط الصـــف واألفـــراد إال مـــن خـــالل  .8

مجلــس تحقیـــق یشـــكل مـــن الـــوزیر المخــتص وتعتبـــر العقوبـــة نافـــذة بعـــد تصـــدیقه  
 .علیها

حقیـــق أن یمثـــل فـــورًا أمـــام مجلـــس التحقیـــق وأن یـــدلي علـــى العســـكري المحـــال للت .9
بإفادته، وفي حالة رفضه ذلك بعد ثبوت تبلیغه یعتبر ممتنعًا وفـي حكـم المتغیـب 
عن الخدمة من تاریخ رفض مثوله أمام المجلس وتبلغ الجهات المختصـة بـذلك، 
ویــتم تــرقین قیــده بعــد واحــد وعشــرین یومــا مــن تغیبــه، ویحــال للقضــاء العســكري 

 . اعتباره فارًا من الخدمة العسكریة ب
إذا تبـین للقائــد المباشــر أن المخالفــة االنضــباطیة المرتكبــة تســتوجب عقوبــة  .10

تخرج عن صالحیاته، أحالها للقائد األعلى منـه ویرفـق باإلحالـة كافـة المسـتندات 
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قــرار تشــكیل لجنــة التحقیــق، كافــة إجــراءات مجلــس (الثبوتیــة المتعلقــة بالمخالفــة 
 ).ق ونتائجها وتوصیاتهاالتحقی

للقائـــد المباشـــر عنـــد التصـــدیق علـــى العقوبـــة االنضـــباطیة ان یخففهـــا وفـــق  .11
 .صالحیته المبینة 

ال یجـــوز إحالـــة العســـكري إلـــى التحقیـــق بتهمـــة ارتكابـــه مخالفـــة انضـــباطیة  .12
  . وفقا ألحكام هذه الالئحة بعد مضي ثالثة أشهر على اكتشافها 

  
  
  
  

  الفصل الرابع
  النضباطیة للضباط وضباط الصف واألفرادالمخالفات ا

  )9(مادة 
كـــل عســـكري ارتكـــب مخالفـــة مـــن المخالفـــات االنضـــباطیة التالیـــة فـــي غیـــر حـــاالت 
الحــرب والطــوارئ، یعاقــب أمــام قادتــه ورؤســائه وفقــًا للصــالحیات الممنوحــة وفــق هــذه 

  -:الالئحة
  .مخالفة األوامر والتعلیمات  .1
 . التردد في تنفیذ األوامر .2
 . استالمها عنستالم الوظیفة أو التأخر رفض ا .3
 . ترك الوظیفة قبل إتمامها وتسلیمها للخلف بدون موافقة المسئول .4
 . النوم أثناء الخدمة .5
 . اإلهمال .6
 . اقل من واحد وعشرین یوماً التغیب عن الوحدة لمدة  .7
 . لمدة اقل من واحد وعشرین یوماً تجاوز اإلجازة  .8
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 . لیة من االحتراممعاملة األفراد وغیرهم معاملة خا .9
 . التمارض  .10
 . أحداث شغب أو فوضى أو إزعاج في األماكن العامة .11
 . التحقیر أو الذم أو القدح .12
 . االهانة أو التهدید .13
  .الشجار .14
 . الضرب أو اإلیذاء البسیط .15
 .الدس .16
 . تقدیم شكوى كاذبة .17
 . الشهادة الكاذبة أمام القائد .18
 . توجیه ألفاظ مخلة باآلداب العامة .19
 . آلداب العامةمخالفة ا .20
 . المسكراتتناول  .21
 . لعب القمار .22
 . ارتیاد المحالت الممنوعة .23
 . حیازة المواد الممنوعة .24
 .  المخصصات المقررةأكثر من أو استالم أشیاء أخذ أشیاء  .25
 . عدم االعتناء بالعهدة أو صیانتها .26
 . شیكل 50فقدان العهدة التي تزید قیمتها عن  .27
 . األخرى  یةالعسكر فقدان الهویة أو الوثائق  .28
 . والحفالت  األفراحإطالق العیارات الناریة في  .29
 . مخالفات السیر  .30
 .عدم أداء التحیة العسكریة أو التراخي في أدائها .31
 .ارتداء أو انتحال رتبة غیر الرتبة الحقیقیة .32
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 .عدم احترام من یعلوه رتبة .33
 .عدم تسلیم اللقطة .34
 .اء الزي الرسميالتدخین في الوحدات، أو األماكن العامة عند ارتد .35
 .أي مخالفة أخرى تضر بالضبط والربط وحسن النظام العسكري .36
  

  )10(مادة 
 بإیقاع العقوبات االنضباطیة صالحیات الوزیر المختص

وضـــباط الضـــباط  ىالتالیـــة علـــ االنضـــباطیة العقوبـــات إیقـــاعیجـــوز للـــوزیر المخـــتص 
 :واألفراد الصف

 .هیالتنب.1
 .اإلنذار.2
 .األكثر ىلشهرین عل الراتب األساسيمن  الحسم.3
 .الحجز ثالثة أشهر على األكثر.4
 .الحبس ثالثة أشهر على األكثر.5
 .على األكثر سنةتأخیر االقدمیة .6
  .تنزیل الرتبة.7
  .نزع الرتبة.8
 .)واألفراد لضباط الصف(االستغناء عن الخدمة .9

  
 )11(مادة 

  القادة المختصون بإیقاع العقوبات االنضباطیة صالحیات
الضـباط حتـى رتبـة النقیـب  ىإیقاع العقوبـات التالیـة علـ مختصونللقادة الیجوز  .1

  :واألفراد ضباط الصفوعلى 
 .هیالتنب .أ 
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 .اإلنذار .ب 
 .لشهر على األكثر الراتب األساسيمن  الحسم .ج 
 .الحجز شهر على األكثر .د 
 .الحبس شهر على األكثر .ه 
 .على األكثر ستة أشهرتأخیر االقدمیة لمدة  .و 
  .تنزیل الرتبة رتبة واحدة .ز 
 :ط مصادقة الوزیر المختص إلیقاع العقوبات التالیة على الضباط یشتر  .2
 .الحبس شهر على األكثر .أ 
 .على األكثر تأخیر االقدمیة لمدة ستة أشهر .ب 
 .تنزیل الرتبة رتبة واحدة  .ج 

 )12(مادة 
القـــوات الهیئـــات و الفرعیـــة فـــي  والـــدوائر مـــدراء اإلداراتو صـــالحیات قـــادة الكتائـــب 

قـوى األمـن بإیقـاع العقوبـات المحافظـات فـي  األمـن فـيوحـدات  مدراءوالمدیریات و 
  االنضباطیة

القــــوات الهیئــــات و یجـــوز لقــــادة الكتائـــب ومــــدراء اإلدارات والـــدوائر الفرعیــــة فـــي  .1
) ســامیةعلــى أن یحملــوا رتبــة ( قــوى األمــنومــدراء المحافظــات فــي  والمــدیریات

 ط الصــفضــباالضــباط حتــى رتبــة النقیــب وعلــى  ىإیقــاع العقوبــات التالیــة علــ
  : واألفراد

 .هیالتنب .أ 
 .اإلنذار .ب 
 .على األكثر یوماً  وعشرینلمدة واحد  الراتب األساسيمن  الحسم .ج 
 .یوما على األكثر وعشرینالحجز لمدة واحد  .د 
 .یوما علي األكثر وعشرینالحبس لمدة واحد  .ه 
 :یشترط مصادقة القادة المختصون إلیقاع العقوبات التالیة على الضباط .2



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

 .یوما علي األكثر وعشرینلمدة واحد  األساسيالراتب من  الحسم .أ 
 .یوما على األكثر وعشرینالحجز لمدة واحد  .ب 
 .یوما علي األكثر وعشرینالحبس لمدة واحد  .ج 

  
 )13(مادة 

 مـدراءو  والمـدیریاتالقـوات الهیئـات و رؤسـاء األقسـام فـي و صالحیات قـادة السـرایا 
ــــة نقیــــب، المراكــــز ــــتهم عــــن رتب ــــة علــــى أن ال تقــــل رتب ــــات  األمنی بإیقــــاع العقوب

  االنضباطیة
 ومـدراء المراكـز والمـدیریاتالقـوات الهیئـات و یجوز لقادة السرایا ورؤساء األقسـام فـي  

 :واألفراد ضباط الصفاألمنیة إیقاع العقوبات التالیة علي 
 .هیالتنب .1
 .اإلنذار .2
 .الحجز لمدة أسبوع على األكثر .3

  
 )14(مادة 

ت الحراسة والدوریات و مدراء المخـافر ومسئولي مجموعا الفصائلصالحیات قادة 
  والمدیریات، بإیقاع العقوبات االنضباطیةالقوات و  الهیئات في األمنیة

ومســــئولي مجموعــــات الحراســــة والــــدوریات ومــــدراء المخــــافر  الفصــــائلقــــادة ل یجــــوز 
علــى أن ال تقــل رتبـــتهم عــن مــالزم إیقـــاع  والمــدیریاتالقـــوات الهیئــات و فــي  األمنیــة 

   :لتالیة علي ضباط الصف واألفرادالعقوبات ا
 .التنبیه .1
 .اإلنذار .2
  .الحجز لمدة ثالثة أیام على األكثر .3
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  )15(مادة 
ال توقــع العقوبــات التالیــة علــى ضــباط الصــف واألفــراد إال بعــد تشــكیل لجنــة تحقیــق 
وتعتبر العقوبة نافذة بعـد تصـدیق القائـد المباشـر علیهـا وفـق الصـالحیات المبینـة فـي 

  :، والعقوبات هيهذه الالئحة
 .الحبس  .1
 .تأخیر االقدمیة .2
 .تنزیل الرتبة .3
 .نزع الرتبة .4
  

  
  )16(مادة 

فیمـا عـدا عقوبــة التنبیـه واإلنــذار ال یجـوز إیقــاع عقوبـة انضــباطیة علـى الضــابط 
  . إال بعد إحالته لمجلس تحقیق وسماع أقواله ویكون القرار مسبباً 

  
  )17(مادة 

 :ما فوق إال احدي العقوبات التالیةال توقع على الضباط من رتبة عقید ف .1
 .التنبیه .أ 
 .اإلنذار .ب 
 .االستغناء عن الخدمة .ج 

مــن ) 1(یكــون تشــكیل لجنــة التحقیــق للنظــر فــي العقوبــات الــواردة فــي الفقــرة  .2
  . هذه المادة بقرار من القائد األعلى وبتصدیق منه على العقوبات

  
  )18(مادة 
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ئحة تخصم أیام الغیـاب غیـر المشـروع من هذه الال) 8(استثناًء من أحكام المادة رقم 
للعسكریین التـي تقـل عـن واحـد وعشـرون یومـًا متتالیـة أو متقطعـة مـن الراتـب مباشـرة 
ــــه عــــدد أیــــام الغیــــاب  ــــرئیس هیئــــة التنظــــیم واإلدارة موضــــحًا فی عبــــر كتــــاب موجــــه ل
وتاریخـه، مــع احتفــاظ القـادة بفــرض أي مــن العقوبـات االنضــباطیة وفــق مـا هــو مبــین 

  . ةالالئحفي هذه 
  

  )19(مادة 
  تنفیذ العقوبة االنضباطیة على العسكریین

بعــد التصــدیق علــى العقوبــة مــن الجهــات المختصــة یحــال ملــف التحقیــق كــامًال  .1
صدار أوامر إداریة بها ةلهیئ  . التنظیم واإلدارة لتنفیذ العقوبة وإ

 هضابط الصف أو الفرد المعاقب انضباطیًا بالحبس یحسم من راتبه أیام حبس .2
في حالة الحسم مـن الراتـب تنفیـذًا لعقوبـة انضـباطیة یحسـم المبلـغ مـن الراتـب  .3

 األساسي للعسكري
ـــة الخصـــم مـــن الراتـــب جـــراء الغیـــاب یخصـــم عـــدد أیـــام الغیـــاب مـــن  .4 فـــي حال

 .  صافي الراتب 
مدة الخدمة المفقودة یجري تنزیلهـا مـن الخدمـة الفعلیـة، وال تـدخل فـي حسـاب  .5

 :المكافأة، وتكون الخدمة مفقودة في الحاالت التالیةاألقدمیة أو الترقیة أو 
مـــدة العقوبـــة التـــي تقضـــى فـــي الســـجن تنفیـــذًا لحكـــم قضـــائي صـــادر عـــن احـــدى  .أ 

 . المحاكم النظامیة أو العسكریة 
 .مدة الفرار من الخدمة العسكریة التي تقررها المحاكم العسكریة .ب 
 .متتالیةمدة الغیاب غیر المشروع عن العمل ألكثر من خمسة أیام  .ج 
إذا ثبت وقوعـه فـي األسـر لعـدم اتخـاذه مـا یلـزم مـن احتیاطـات أو  األسرمدة  .د 

  .لمخالفته األوامر أو إلهماله واجباته قصداً 
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 إدانــــةثبــــت  ارتكابــــه جرمــــاً كــــان المــــرض بســــبب  إذاالمرضــــیة  اإلجــــازةمــــدة  .ه 
 .ه مسجأو عاهة في  ةعل إحداثهالعسكري فیه، أو بسبب 

دتــه ألكثـر مـن واحـد وعشــرین یومـًا متتالیـة یعتبــر إذا تغیـب العسـكري عـن وح .6
حالتـه للقضـاء العسـكري لمحاكمتـه  فارًا من الخدمة العسـكریة ویـتم تـرقین قیـده وإ

 . عن تلك المخالفة 
 

  
  
  
  )20(مادة 

  محو العقوبات االنضباطیة عن الضباط
تمحـى العقوبــات االنضــباطیة الموقعـة علــى الضــباط بعـد انقضــاء الفتــرات الزمنیــة  .1

  :التالیة
 .سنتان في حالة تأخیر االقدمیة . أ

 .ثالث سنوات في حالة تنزیل الرتبة أو نزعها . ب
 :شروط محو العقوبات االنضباطیة عن الضباط .2
أن یصــــدر بحــــق الضــــابط تقریــــر خــــاص مــــن قبــــل قائــــده المباشــــر إلــــى الجهــــات  .أ 

 .المختصة یبین فیه وضع الضابط بعد إیقاع العقوبة علیه
 .المحددة لمحو العقوبة أن یتجاوز الضابط المدة .ب 
ال تمحى العقوبة إال بقـرار مـن الجهـات المختصـة التـي صـادقت علـى العقوبـة   .ج 

 .وفق أحكام هذه الالئحة
اعتبارهـا كـأن لـم  - الضـابطعلـى  الموقعة  االنضباطیةمحو العقوبة یترتب على  .د 

المحـــو علـــى الحقـــوق والتعویضـــات التـــي  ال یـــؤثر بالنســـبة للمســـتقبل بحیـــث - كـــنت
وبنــاًء علــى هــذا المحــو ترفــع أوراق العقوبــة وكــل إشــارة إلیهــا ومــا  ،تبــت نتیجــة لهــاتر 
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االنضــباطیة ضــابط التــي فرضــت بحقــه تلــك العقوبــة المــن ملــف خدمــة یتعلــق بهــا 
  .  ویتم محوها

  
  )21(مادة 

  محو العقوبات االنضباطیة عن ضباط الصف واألفراد 
الصـف واألفـراد بعـد انقضـاء تمحى العقوبات االنضباطیة الموقعة علـى ضـباط  .1

  : الفترات الزمنیة التالیة 
سنة في حالة تنزیل الرتبة، على أن یكون قد امضـى سـنة فـي الخدمـة العاملـة،  .أ 

 . على األقل، اعتبارًا من تاریخ تنزیل الرتبة
فــي حــال نــزع الرتبــة فالبــد أن یمضــي مــدة الخدمــة العاملــة المقــررة للترقیــة لهــذه  .ب 

مــن قــانون الخدمــة ، مــن تــاریخ نزعهــا ) 139(ي المــادة رقــم الرتبــة حســب مــا ورد فــ
 . عنه

في جمیع األحوال البد من صدور توصیة مـن القـادة المختصـون بإعـادة الرتبـة  .ج 
 .المنزلة أو المنزوعة لضابط الصف والفرد

 األفـرادعلى ضـباط الصـف أو  المقررة االنضباطیةعلى محو العقوبة  یترتب .2
ــــى  النســــبة للمســــتقبل بحیــــث ال یــــؤثرب -كــــن تاعتبارهــــا كــــأن لــــم  - المحــــو عل

وترفـــع أوراق العقوبـــة وكـــل مـــا  ،الحقـــوق والتعویضـــات التـــي ترتبـــت نتیجـــة لهـــا
یتعلـــق بهـــا مـــن ملـــف خدمـــة ضـــابط الصـــف أو الفـــرد التـــي فرضـــت بحقـــه تلـــك 

  . ویتم محوها  االنضباطیةالعقوبة 
  

  الباب الثاني
  الفصل األول

  )22(مادة 
عـــن األمـــوال التـــي تســـببوا فـــي ضـــیاعها أو إتالفهـــا أو  قواعـــد تغـــریم العســـكریین

  تعطیلها أو فقدانها 
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یتحمـل العسـكري المتسـبب قصـدًا أو اهمـاًال فـي إضـاعة أو إتـالف أو تعطیــل أو  .1
فقـدان األمـوال أو األشــیاء، قیمـة تلــك األمـوال أو األشــیاء وتحسـم مــن راتبـه علــى 

 .ربع الراتب شهریا) 4/1(أن ال تزید عن 
ر مـن الـوزیر المخـتص بتشـكیل لجنـة دائمـة مـن وزارة الداخلیـة واألمــن یصـدر قـرا .2

الـوطني تعمــل علــى التحقیـق فــي األمــوال أو األشــیاء التـي تســبب العســكریین فــي 
إضــاعتها أو إتالفهــا أو تعطیلهـــا أو فقــدانها وتحـــدد القیمــة المالیـــة التــي یتحملهـــا 

 :العسكریین جراء ذلك وتتكون اللجنة من
 ة لإلمداد والتجهیز                   رئیساً اإلدارة العام .أ 
 اإلدارة المالیة المركزیة                          عضواً  .ب 
 هیئة التنظیم واإلدارة                             عضواً  .ج 

ترفـع اللجنــة توصــیاتها للـوزیر المخــتص للمصــادقة علیهـا، وتصــدر هیئــة التنظــیم  .3
لمبــالغ المــراد تغــریم العســكریین بهــا وســبب هــذا واإلدارة أمــر إداري یوضــح قیمــة ا

 .التغریم 
تشـــطب األمـــوال التـــي یتســـبب العســـكري فـــي إتالفهـــا أو تعطیلهـــا أو فقـــدانها بعـــد  .4

إجـــراءات التغـــریم المقـــررة وفـــق أحكـــام هـــذه الالئحـــة مـــن ســـجالت  العهـــدة لقـــوى 
 .األمن الفلسطینیة

ة اإلدارة المالیـة المركزیـة تورد الغرامـات المتحصـلة بموجـب هـذه المـادة إلـي خزینـ .5
  .مقرونة بمحضر التغریم الرسمي

  
  )23(مادة 

مــع مراعــاة أحكــام المــادة الســابقة مــن هــذه الالئحــة ال یجــوز حجــز رواتــب العســكریین 
مقابـل اســتیفاء دیــونهم إال بـأمر قضــائي صــادر عـن المحــاكم الشــرعیة أو النظامیــة أو 

ضـــباطیة علـــى أن ال یتجـــاوز قیمـــة الخصـــم العســـكریة أو تنفیـــذًا لعقوبـــة تأدیبیـــة أو ان
  .ربع الراتب شهریاً ) 4/1(
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  الفصل الثاني

  )24(مادة 
  قواعد الحرمان من الرتبة

قضــائي عســكري  حكـمیحـرم العســكري الـذي طــرد مــن الخدمـة العســكریة بموجــب  .1
 .من رتبته العسكریة 

رتبتـه  تأدیبیـة مـن ألسبابیحرم الضابط الذي تم االستغناء عن خدمته العسكریة  .2
الفلسـطینیة  األمـنلقـوى  األعلـىعلى قرار من لجنة الضباط وتصدیق القائد  بناًء 

 .بصفته رئیسا للسلطة الوطنیة الفلسطینیة
بالعســـكریین الــــذین  ةنشـــر  إصـــدار واإلدارةعلـــى لجنـــة الضـــباط أو هیئـــة التنظـــیم  .3

بــة الموجالمخالفــة أو  الجــرمحرمـوا مــن رتــبهم یتضــمن اســم المحـروم ورتبتــه ونــوع 
 .لهذا الحرمان 

  
  الفصل الثالث

  )25(مادة 
  قواعد تنزیل الرتبة أو نزعها للعسكریین

  :یتم تنزیل الرتبة للعسكریین وفقًا لإلجراءات التالیة
  .أمر یحدد به العقوبة ویعین مكان وزمان تنفیذها إصدار .1
منتســبي الوحــدة التــي یخــدم بهــا  وأمــام یــتم تنفیــذ العقوبــة بمراســم عســكریة علنــاً  .2

 .العسكري المحكوم علیه بهذه العقوبة
مـــن رتبـــة المحكـــوم علیـــه بهـــذه العقوبـــة تنزیـــل أو نـــزع  األعلـــىتتـــولى الرتبـــة  . 3

  .الرتبة عن المحكوم علیه بهذه العقوبة مع مراعاة ما تضمنته الفقرتین السابقتین
  :نزع وتنزیل الرتبة للضباط على النحو التالي إجراءاتتكون  . 4
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لرتبـــة للضـــباط بوقـــوف الضـــابط المحكـــوم علیـــه بهـــذه العقوبـــة بـــین تنزیـــل ا یــتم. أ
مـــن رتبتـــه  األعلـــىوالضـــابط ) علـــى الیســـار، علـــى الیمـــین(ضـــابطین مـــن رتبتـــه 

  .بالخلف
قــرار تنزیــل الرتبــة یقــوم الضــابطین الموجــودین علــى الیمــین  قــراءةعنــد بــدء . ب

 األعلـــىبط یقـــوم الضـــاومـــن ثـــم والیســـار بالـــدوران جهـــة الضـــابط المحكـــوم علیـــه 
مــن ًا الرتبــة الموجــودة علــى الضــابط المحكــوم علیــه بــدء بخلــعالموجــود بــالخلف 

وبعــــد ذلــــك یبــــدأ بتركیــــب الرتبــــة المنــــزل لهــــا  األیســــرثــــم الكتــــف  األیمــــنالكتــــف 
وبعـد ذلـك  األیسرثم  األیمنمن الكتف  اً الضابط المحكوم علیه بهذه العقوبة بدء

وبعـدها  األولط المحكوم علیـه للوضـع یعود الضابطین الموجودین بجانب الضاب
  .للخلف ویخرجون من مكان تنفیذ العقوبة األربعیدور الضباط 

الســابقة ) ب(،) أ(یكــون نــزع الرتبــة بــنفس المراســم العســكریة الــواردة فــي بنــد . ج
وتبقــى الكتافـــات مدلیــة علـــى  هممــع عــدم تركیـــب أي رتبــة للضـــباط المنتزعــة رتـــب

  .لخروج من مكان تنفیذ العقوبةبدون تزریر لحین ا األكتاف
واألفــــراد علــــى النحــــو  لضــــباط الصــــف الرتبــــةنــــزع وتنزیــــل  إجــــراءاتتكــــون  . 5

  :التالي
زیـــل الرتبـــة لضـــباط الصـــف بوقوفـــه بـــین اثنـــین مـــن نظرائـــه بـــنفس الرتبـــة نیكـــون ت . أ
  .الصف االقدم من رتبته یقف بالخلف وضابط) على الیمین ، وعلى الیسار(

قـرار تنزیـل أو نـزع الرتبـة یقـوم نظرائـه مـن نفـس الرتبـة الموجـودین  عند بدء قراءة. ب
ط الصـف االقـدم الموجـود بنحوه ویقوم ضا الیسارن و یعلى یمینه ویساره بالدوران للیم

كـــان ضـــابط الصـــف المحكـــوم علیـــه بهـــذه العقوبـــة برتبـــة مســـاعد أول أو  إذابـــالخلف 
كـــان المحكـــوم علیـــه بهـــذه  ذاوإ  للضـــابط تنزیـــل الرتبـــة إجـــراءاتنفـــس  بإتبـــاعمســـاعد 

الرتبة الموجـودة علـى سـاعده  خلعالعریف یتم  أوالرقیب  أو أولالعقوبة برتبة الرقیب 
یعـــــود ضـــــابطي الصـــــف الموجـــــودین بجانـــــب ضـــــابط الصـــــف و  األیســـــر، أو األیمـــــن
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للخلــف ویخرجــون  األربــعوبعــدها یــدور ضــباط الصــف  األولالمحكــوم علیــه للوضــع 
  .من مكان تنفیذ العقوبة

  الباب الثالث
  المالیة الموقعة على العسكریینصندوق الجزاءات 

  )26(مادة 
هـــذه الالئحـــة فـــي الـــوزارة المختصـــة صـــندوق یســـمى صـــندوق أحكـــام ینشـــأ بموجـــب 

  .وتناط إدارته باإلدارة المالیة العسكریةالمالیة الموقعة على العسكریین،  جزاءاتال
  

  )27(مادة 
الحسـم مـن الراتـب والوقـف عـن الخصـم و ءات تتكون موارد الصندوق من حصیلة جزا

العمل الموقعة علي العسكریین، باإلضافة إلي المبالغ التي یحرمون منهـا مـن رواتـب 
مــنهم نظیــر الغیــاب بــدون إذن  یخصــمطیلــة مــدة الوقــف عــن العمــل ، باإلضــافة لمــا 

  .من قانون الخدمة) 199(بمقتضى المادة وذلك مسبق ومدة الحبس والسجن ، 
  

  )28(مادة 
یفـــتح حســـاب خــــاص باســـم الصــــندوق لـــدى أحــــد المصـــارف المحلیــــة وتـــودع جمیــــع 

  . إیرادات الصندوق فیه
  

  )29(مادة 
تصـــرف أمـــوال الصـــندوق بموافقـــة الـــوزیر المخـــتص أو مـــن ینیبـــه مـــن الضـــباط،   .1

 :على أندیتهم كمكافآت تشجیعیة وفق األسس التالیةأو للعسكریین والمستخدمین 
وذلـــــــك لألغـــــــراض  اء قیامـــــــه بواجباتـــــــه الوظیفیـــــــةإذا أصـــــــیب أو جـــــــرح أثنـــــــ .أ 

 .االجتماعیة
 .إذا قام بأعمـال  إبداعیة أو مبتكرة تستحق التقدیر والمكافأة .ب 
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ال تزیـد  أنالخاصة بهـم بغیـة تطویرهـا ورفـع مسـتواها علـى الریاضیة لألندیة  .ج 
 .ألفین شیكل) 2000( عنالمساعدة السنویة لكل نادي 

ق الرفاهیــة لألفــراد ورفــع مســتواهم مــن كافــة أیــة أمــور أخــرى مــن شــأنها تحقیــ .د 
 .النواحي الثقافیة واالجتماعیة والریاضیة والمسلكیة

ـــــأة التشـــــجیعیة للمســـــتحق  .2 ـــــد قیمـــــة المكاف ـــــف ) 1500(عـــــن ال یجـــــوز أن تزی أل
 .في السنة في جمیع األحوالوخمسمائة شیكل 

غــراض فـي األإلنفاقهـا  سـلفاً  منتسـبي قـوى األمـن الفلسـطینیةللـوزیر أن یمـنح  .3
تسـدد علـى أقسـاط  هذه الالئحة،علیه في  وصنصهو موفق ما االجتماعیة 

 .وفق الحالة المادیة للعسكریین
فـي األغـراض  ةللوزیر الحق في صـرف مبـالغ مالیـة وفـق أحكـام هـذه الالئحـ .4

  .االجتماعیة للحاالت التي یقررها
  

  )30(مادة 
مـــوارد ه الالئحـــة ام هـــذالممنوحـــة بموجـــب أحكـــ ال یجـــوز أن تتجـــاوز النفقـــات والســـلف

  .في أي حال من األحوال هذه الالئحةمن ) 27(الصندوق المبینة في المادة 
  

  )31(مادة 
، ویعمـل  ه الالئحـةهـذ أحكـامتنفیـذ  -كـل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافـة

  . في الجریدة الرسمیة وتنشر امن تاریخ صدوره ابه
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  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 1(قرار مجلس الوزراء رقم 
   ضوابط وشروط اإلعالنات والمسابقات الداخلیة لوظائف الفئة األولى          بشأن 

   مجلس الوزراء
  ،وتعدیالته م2003االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة  بعد

  م وتعدیالته، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بالالئحـة التنفیذیـة لقـانون الخدمـة 2005لسـنة ) 45(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 

  المدنیة، 
) 16(تماعهـــا رقـــم وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اج

  م، 12/12/2010المنعقد بتاریخ 
  وبناًء على تنسیب دیوان الموظفین العام،

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة و  مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة وبنـاًء علـى
ـــــاری ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/187/11( تحـــــت رقـــــم) 04/01/2011( خبمدین

  .م2011
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

  شروط اإلعالن الداخلي 
وجوب انطباق شروط اإلعالن الداخلي علـى كافـة المرشـحین فیمـا یخـص جمیـع  .1

  . وظائف الفئة األولى المزمع شغلها داخلیاً 
مرشـــحین تتـــوفر فـــیهم ) 10(یجـــب أن یتقـــدم للمســـابقة الداخلیـــة مـــا ال یقـــل عـــن  .2

، وفــي حــال عــدم تــوفر العــدد المــذكور یــتم )2(الشــروط المــذكورة فــي المــادة رقــم 
 . تحویل اإلعالن الداخلي إلى خارجي
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یتم اإلعالن قبل مدة كافیة فـي جمیـع الـدوائر والمنشـآت التابعـة للـدائرة الحكومیـة  .3
 لدائرة الحكومیة، والموقع اإللكتروني الخاص بالدائرة وأي وسیلة أخري تابعة ل

یــتم اإلعــالن عــن وظــائف الفئــة األولــى للــدوائر الفاعلــة وفیهــا مــوظفین مســكنین  .4
وفــي حــال فــتح دوائــر جدیــدة یــتم اإلعــالن عنهــا ...) الثانیــة، الثالثــة(مــن الفئــات 

 . خارجیاً 

شــغور الدرجــة –ال یــتم اإلعــالن الــداخلي إال بعــد الموافقــة الخطیــة لــوزارة المالیــة  .5
 . ودیوان الموظفین العام -ة المعتمدةفي الموازن

یــتم إعــالن نتــائج المســابقات الداخلیــة بـــنفس الطریقــة المتبعــة فــي اإلعــالن عـــن  .6
  ).  3(المسابقة نفسها والمذكورة في الفقرة رقم 
  
  )2(المادة 

  الشروط الواجب توافرها في المتقدمین 
  .الدائرة في نفس) رئیس قسم(أن یكون المتقدم من موظفي الفئة الثانیة  .1
أن یكــون المتقــدم حاصــًال علــى الشــهادة الجامعیــة األولــى علــى األقــل وأن تكــون  .2

 . الشهادة في مجال العمل

أن یكــون المتقــدم قــد قضــي مــا ال یقــل عــن ثــالث ســنوات فــي ذات االختصــاص  .3
 . وعلى ذات الفئة الثانیة

 . أن یكون لدى المتقدم مهارات إداریة وقیادیة .4

علـى تقـدیر كفـاءة أداء ال یقـل عـن جیـد جـدًا لمـدة ثالثـة  أن یكون المتقدم حاصل .5
 .سنوات متتالیة

 . یفضل إجادة اللغة اإلنجلیزیة كتابة ومحادثة .6

  .  المتطلبات الخاصة بالوظیفة المعلن عنها .7
  
  )3(المادة 
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هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةدورهصاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 04صدر في مدینة غزة بتاریخ 
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  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 2(قرار مجلس الوزراء رقم 
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   العام المدني            نظام المكافآت والحوافز لموظفي القطاعبشأن 
   مجلس الوزراء

  ،وتعدیالته م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
) 56(م وتعدیالتــه والســیما المــادة 1998لســنة ) 4(وعلــى قــانون الخدمــة المدنیــة رقــم 

  منه، 
ة م بالالئحـة التنفیذیـة لقـانون الخدمـ2005لسـنة ) 45(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 

  منه، ) 66، 65، 64، 63(المدنیة والسیما المواد 
) 16(وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم 

  م، 12/12/2010المنعقد بتاریخ 
  وبناًء على تنسیب دیوان الموظفین العام،

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،العامةوبناًء على مقتضیات المصلحة 

الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة و  مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة وبنـاًء علـى
ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/02/187/11( تحـــــت رقـــــم) 04/01/2011( بمدین

  .م2011
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

ون نظـام المكافـآت والحـوافز لمـوظفي القطـاع العـام الخاضـعین لقـان"یسمي هذا النظام 
  . الخدمة المدنیة وتعدیالته

  )2(المادة 
یكون للكلمات والعبارات التالیـة حیثمـا وردت فـي هـذا النظـام المعـاني المخصصـة لهـا 

  : أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك
  . مجلس الوزراء :المجلس
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ن أیة وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أیة جهة أخرى تكو  :الدائرة الحكومیة
  . موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة أو ملحقة بها

الــوزیر أو رئــیس أیــة مؤسســة عامــة أوســلطة أو أیــة جهــة  :رئــیس الــدائرة الحكومیــة
أخـــرى تكـــون موازنتهـــا ضـــمن الموازنـــة العامـــة للســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة أو ملحقـــة 

  . بها
مختصــة علــى وظیفــة مدرجــة فــي نظــام  الشــخص المعــین بقــرار مــن جهــة :الموظــف

تشــــكیالت الوظــــائف المدنیــــة علــــى موازنــــة إحــــدى الــــدوائر الحكومیــــة، بمــــا فــــي ذلــــك 
  . الموظف المنتدب إلى الدائرة الحكومیة

  . لجنة المكافآت والحوافز :اللجنة
الراتــب األساســي الشــهري الــذي یســتحقه الموظــف ویتقاضــاه مقابــل  :الراتــب األساســي

  . لوظیفة التي یشغلها، وال یشمل العالوات أو البدالت من أي نوع كانتقیامه بمهام ا
بـدل مـادي أو معنـوي یمـنح للموظـف المتمیـز كـأداة تحفیزیـة مــن  :المكافـآت والحـوافز

قبل المرجع المختص لقاء قیامه بإعداد دراسة أو بحث أو مشـروع أو اقتـراح أو عمـل 
الــدوام الرســمي أو خارجــه، ویســهم متمیــز، ویشــمل ذلــك أعمــال اللجــان خــالل أوقــات 

فــي تحقیــق أهــداف الــدائرة الحكومیــة الــدائرة الحكومیــة ویحســن األداء ویرشــد النفقــات 
  . فیها

  
  )3(المادة 

 :تشمل المكافآت والحوافز وفقًا لهذا النظام ما یلي .1

  .مكافآت مادیة . أ
  .  حوافز معنویة . ب

ن هــــذه المــــادة مــــ) 1(تمــــنح المكافــــآت والحــــوافز المنصــــوص علیهــــا فــــي الفقــــرة  .2
 . للشروط والضوابط المشار إلیها في هذا النظام
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  )4(المادة 
  : یشترط لمنح المكافآت المادیة التشجیعیة ما یلي

تراعــــى معــــاییر االســــتحقاق والجــــدارة ومنحهــــا للفئــــات المســــتحقة فعلیــــًا وفقــــًا  .1
  . من هذا النظام) 7(لألسس والمعاییر المدرجة في المادة 

البحـــث أو الدراســـة أو االقتـــراح أو المشـــروع ســـاهم فـــي أن یكـــون العمـــل أو  .2
تحقیــق أي مــن أهــداف الــدائرة الحكومیــة أو تحســین األداء أو ترشــید النفقــات 

 . فیها إما بصفة آنیة أو مستقبلیة

تناسب قیمـة المكافـأة المادیـة أو الحـوافز مـع العمـل أو البحـث أو الدراسـة أو  .3
  . المشروع أو المقترح المقدم

  
  ) 5(المادة 

تطبیقــًا ألحكــام هــذا النظــام یشــكل رئــیس الــدائرة الحكومیــة المخــتص لجنــة ســنویة  .1
مــن ثالثــة علـى األقــل مــن كبــار مــوظفي الــدائرة " لجنــة المكافــآت والحــوافز"تسـمي 

  . الحكومیة
 : تتولى اللجنة المهام والصالحیات اآلتیة .2

  . دراسة طلبات المكافآت والحوافز المقدمة . أ
بحـــاث والدراســـات والمشـــاریع والمقترحـــات المقدمـــة وبیـــان تقیـــیم األعمـــال واأل . ب

 . مدى استحقاقها للمكافآت والحوافز وفق أحكام هذا النظام

 . تحدید نوعیة وقیمة المكافآت المادیة والحوافز المعنویة المستحقة . ت

 . ترفع اللجنة توصیاتها إلى رئیس الدائرة الحكومیة المختص باألغلبیة . ث

 . رئیسها كلما دعت الحاجة لذلك تجتمع اللجنة بدعوة من . ج

 . للجنة االستعانة بذوي الخبرة واالختصاص كلما اقتضي االمر ذلك . ح

 . یصدر القرار بمنح المكافأة من رئیس الدائرة الحكومیة المختص . خ
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  )6(المادة 
تقدیم طلبات المكافآت والحوافز من خالل مدیر عـام اإلدارة أو الـدائرة أو الوحـدة  .1

ف، وتحال هذه الطلبـات إلـى اللجنـة المختصـة خـالل أسـبوع مـن التابع لها الموظ
  . تقدیم الطلبات إلیها

تســتخدم النمــاذج التــي یعــدها دیــوان المــوظفین العــام لهــذا الغــرض فــي إجــراءات  .2
  . تقدیم الطلبات ومنح المكافآت والحوافز التشجیعیة

  
  )7(المادة 

ز التشــجیعیة وقــیم المبــالغ تحــدد الحــاالت الــي ســتمنح علــى أساســها المكافــآت والحــواف
  : المالیة وفقًا للجدول اآلتي

  نسبة الكافأة  الحالة
للموظف أو فریق العمـل الـذي یكلـف رسـمیًا بإنجـاز 
عمـــل معـــین أو مهمـــة محـــددة خـــارج أوقـــات الـــدوام 
الرسـمي فــي الـدائرة الحكومیــة، وینطبـق علــى العمــل 

مــــــن هــــــذا ) 4(مــــــن المــــــادة ) 2(أو المهمــــــة الفقــــــرة 
كــذلك للموظــف أو فریــق العمــل الــذي یبــذل النظــام و 

جهـــودًا اســـتثنائیة فـــي العمـــل ضـــمن ظـــروف طارئـــة 
غیـــر عادیـــة خـــارج أوقـــات الـــدوام الرســـمي، أو أیـــام 
العطـل واألعیــاد الرســمیة شــریطة عــدم تقاضــیه بــدل 

  . عمل إضافي لقاء قیامه بنفس العمل

الراتـــــب األساســــــي مضـــــروبا بعــــــدد 
ســاعات العمــل الكلــف بهــا مقســومًا 

ـــــــى  ـــــــي هـــــــي مجمـــــــوع  140عل والت
  . ساعات العمل الشهري للموظف

للموظــف أو فریــق العمــل الــذي یقــدم بحثــًا أو دراســة 
أو مشــروعًا أو مقترحـــًا یتعلــق بطبیعـــة عمــل الـــدائرة 
ــــــع  ــــــق أهــــــدافها أو رف الحكومیــــــة ویســــــاهم فــــــي تحقی

  . مستوى األداء أو ترشید النفقات فیها

مــــــــــــــــــن الراتــــــــــــــــــب % 50 -% 15
  األساسي 
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س وأعضــاء اللجــان الــذین یبــذلون جهــودًا ممیــزة لـرئی
تســـــاهم فـــــي تحقیــــــق أهـــــداف الـــــدائرة الحكومیــــــة أو 
إحـــداث تغییــــر إیجــــابي فــــي مســــتوي األداء فیهــــا أو 

  تحقیق كسب مادي أو معنوي لها 

دینـــــار أردنـــــي أو  100 - 30مـــــن 
مـــا یعادلهـــا بالعملـــة المتداولـــة عـــن 

  . كل لجنة لكل عضو

ذي یشــارك بفاعلیــة فــي للموظــف أو فریــق العمــل الــ
نشـــــــر وتعمــــــــیم المعرفــــــــة وتفعیلهـــــــا داخــــــــل الــــــــدائرة 
الحكومیـــة، بالشــــكل الــــذي یــــنعكس باإلیجــــاب علــــى 
ـــــى  أعمـــــال الـــــدائرة الحكومیـــــة وبرامجهـــــا ویعمـــــل عل

  . تحقیق ألهدافها

ــــــــــــــــب % 40  -% 10 مــــــــــــــــن الرات
  . األساسي

للموظف أو فریق العمـل الـذي یقـوم بحـل إشـكال أو 
ائل معلقـة تـؤثر علـى أعمـال إشكاالت معینـة أو مسـ

  . الدائرة الحكومیة وتعطلها

ــــــــــــــــب % 50  -% 15 مــــــــــــــــن الرات
  . األساسي

للموظــــف فــــي مجــــال خدمــــة الجمهــــور، والموظــــف 
الــــــذي تســــــتدعي طبیعــــــة عملــــــه مراجعــــــة الجهــــــات 
الخارجیـــة والتعامــــل الخــــارجي لقــــاء أدائهــــم المتمیــــز 
سهامهم في تحسین صورة وهیبة الـدائرة الحكومیـة  وإ

  . عاملهم مع المواطن ومتلقي الخدمةوحسن ت

ــــــــــــــــب % 30  -% 10 مــــــــــــــــن الرات
  . األساسي

  
  
  )8(المادة 

  : توصي اللجنة بتقدیم الحوافز المعنویة اآلتیة للموظفین المستحقین
أو تقـــدیم درع الـــدائرة الحكومیـــة للجهـــود المتمیـــزة / توجیـــه شـــهادات شـــكر وتقـــدیر و .1

  . المبذولة
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دائرة او الواحـــدة أو القســـم وذكـــر إنجـــازات الموظـــف االلتقـــاء بمـــوظفي اإلدارة أو الـــ .2
 . الذي یستحق التقدیر وتقدیم هدیة رمزیة له أمام الموظفین

إعداد تقریر خاص عن إنجازات موظف أو فریق عمل معین ووضعه علـى المـوق  .3
 . اإللكتروني الخاص بالدائرة الحكومیة

افز المعنویـــــة إعطــــاء الموظــــف الحاصــــل علــــى أي مــــن المكافــــآت المادیــــة والحــــو  .4
الســابقة األولویــة فــي المشــاركة فــي الــدورات والبعثــات والنــدوات والمهمــات العلمیــة 

 . وغیرها

  . أي حافز معنوي آخر ترتئیه اللجنة .5
  

  )9(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة

  .ة الرسمیة، وینشر في الجریدصدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2011لسنة  من ینایر 04صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من محرم 29                            

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  

  م2011لسنة ) 3(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م            .ع.بشأن تشكیل لجنة لدراسة ملف شركة فلسطین لالستثمار العقاري م

  مجلس الوزراء 
  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
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  م، 1998لسنة ) 1(وعلى قانون تشجیع االستثمار في فلسطین رقم 
  منها، ) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 

  وبناًء على تنسیب وزارة األشغال العامة واإلسكان،
  ،الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء على 

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
وبنـاًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة 

لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/03/187/11(تحــــــت رقــــــم) 04/01/2011(بمدینــــــة غــــــزة بتــــــاریخ 
  .م2011

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

م، علـى أن .ع.دراسة ملف شركة فلسـطین لالسـتثمار العقـاري متشكیل لجنة خاصة ل
وعضــویة كــل مــن وزارة " مقــرراً "وزارة األشــغال العامــة واإلســكان : تتشــكل اللجنــة مــن

  .المالیة، ووزارة الداخلیة، وزارة االقتصاد الوطني، سلطة األراضي
  
  )2(المادة 

  .  هترفع اللجنة توصیاتها لمجلس الوزراء خالل شهر من تاریخ
  
  
  
  
  )3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـُل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
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  م2011من ینایر لسنة  04صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432من محرم لعام  29                            

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 4(قرار مجلس الوزراء رقم 
دوالر لوزارة األشغال العامة واإلسكان ) 15,700(اعتماد سلفة مالیة بقیمة بشأن 

   للبدء في مشروع تقدیم الخدمات الهندسیة الالزمة إلعادة تأهیل برج األندلس            
   مجلس الوزراء



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  ،وتعدیالته م2003على القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، 
  وبناًء على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان،

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،ناًء على مقتضیات المصلحة العامةوب

الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة و  مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة وبنـاًء علـى
لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/04/187/11( تحــــــت رقــــــم) 04/01/2011(بمدینــــــة غــــــزة بتــــــاریخ

  .م2011
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
لــوزارة  -وســبعمائة دوالرخمســة عشــر ألفــًا –) $15,700(اعتمــاد ســلفة مالیــة بقیمــة 

األشغال العامة واإلسكان للبـدء فـي مشـروع تقـدیم الخـدمات الهندسـیة الالزمـة إلعـادة 
  . تأهیل برج األندلس

  
  )2(المادة 

أعاله سلفة مالیة یتم إعادتهـا لـوزارة المالیـة عنـد ) 1(یعتبر المبلغ المذكور في المادة 
  . رجتوفر األموال من المانحین إلعادة تاهیل الب
  
  ) 3(المادة 

تــــتم عملیــــة الصــــرف بالتنســــیق بــــین وزارة األشــــغال العامــــة واإلســــكان، ووزارة المالیــــة 
  . حسب األصول المعمول بها

  
  )4(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 04در في مدینة غزة بتاریخ ص

  هـ1432عام ل من محرم 29                          
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 5(قرار مجلس الوزراء رقم 
م بشأن 2010لسنة ) هـ.إ/و.م/1/176/11(تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم بشأن 

   غ المستوفاة من المحروقات             زیادة المبال
   مجلس الوزراء

  ،وتعدیالته م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

م بشــأن آلیــات 2009لســنة  )هـــ.إ/و.م/04/130/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  تنظیم وضبط المحروقات الواردة من الجانب المصري، 

م بشـــأن زیـــادة 2010لســـنة  )هــــ.إ/و.م/1/176/11(قـــم وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء ر 
  المبالغ المستوفاة من المحروقات، 

  وبناًء على تنسیب وزارة المالیة،
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقـدة  الثمـانون بعـد المائـةو  مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة وبنـاًء علـى

لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/05/187/11( تحــــــت رقــــــم) 04/01/2011(بمدینــــــة غــــــزة بتــــــاریخ
  .م2011

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

لســـنة ) هــــ.إ/و.م/1/176/11(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  مـــن) 2(المـــادة رقـــم  تعـــدیل
  : لتصبح كالتاليم بشأن زیادة المبالغ المستوفاة من المحروقات 2010

مـــن هـــذا القـــرار ) 1(المســـتوفاة وفـــق المـــادة  -أغـــورة 30-ادة تخصـــیص مبـــالغ الزیـــ"
ألغـراض مشــاریع البنیــة التحتیــة، فــي حــین تبقــي المبــالغ المســتوفاة وفــق قــرار مجلــس 

م مخصصــــة كتبرعــــات لصــــالح 2009لســــنة  )هـــــ.إ/و.م/04/130/11(الــــوزراء رقــــم 
          ".  العمال ودعم صمودهم

  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–فـة كا على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةم01/10/2010اعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 04صدر في مدینة غزة بتاریخ 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  هـ1432عام ل من محرم 29                         
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 6(مجلس الوزراء رقم  قرار
بشأن زیادة عدد النسخ الصادرة عن صحیفة الرأي الحكومیة بمقدار ألف نسخة 

  إضافیة              
   مجلس الوزراء

  ،وتعدیالته م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م،1998سنة ل) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  ،1995لسنة ) 9(وعلى قانون المطبوعات والنشر رقم 

بشــــأن إنشــــاء  2009لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/5/99/11(وعلــــى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 
  صحیفة باسم الحكومة، 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة، 
  وبناًء على تنسیب رئیس الوزراء،

  ،قانوناً  لى الصالحیات المخولة لناوبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة و  مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة وبنـاًء علـى
لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/06/187/11( تحــــــت رقــــــم) 04/01/2011(بمدینــــــة غــــــزة بتــــــاریخ

  .م2011
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
الحكومیـة بمقـدار ألـف نسـخة إضـافیة،  زیادة عدد النسخ الصـادرة عـن صـحیفة الـرأي

               . مع زیادة توزیعها لتصل جمیع مناطق قطاع غزة
  
  
  
  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 04صدر في مدینة غزة بتاریخ 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  هـ1432عام ل من محرم 29                         
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 7(قرار مجلس الوزراء رقم 
   فرصة عمل جدیدة لبرنامج التشغیل المؤقت               500اعتماد بشأن 

   مجلس الوزراء
  ،وتعدیالته م2003انون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع على الق

  م،2000لسنة ) 7(وعلى قانون العمل رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وبناًء على تنسیب وزیر العمل،
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
لمنعقــدة الثمــانون بعــد المائــة او  مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثامنــة وبنــاًء علــى

لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/01/188/11( تحــــــت رقــــــم) 11/01/2011(بمدینــــــة غــــــزة بتــــــاریخ
  .م2011

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

            ولمدة شهرین فقطفرصة عمل جدیدة لبرنامج التشغیل المؤقت  500اعتماد 
  
  )2(المادة 

مـل بـه هـذا القـرار، ویع أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 07                          

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2011لسنة ) 8(قرار مجلس الوزراء رقم 

   خدمات الطبیة العسكریة للعمل               عودة األطباء المستنكفین في البشأن 
   مجلس الوزراء

  ،وتعدیالته م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوي األمن الفلسطینیة رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وبناًء على تنسیب وزارة الصحة،
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،اًء على مقتضیات المصلحة العامةوبن
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثامنــة وبنــاًء علــى

لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/02/188/11( تحــــــت رقــــــم) 11/01/2011(بمدینــــــة غــــــزة بتــــــاریخ
  .م2011

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

بیــة العســكریة إلــى العمــل، الموافقــة علــى عــودة األطبــاء المســتنكفین فــي الخــدمات الط
علــى أن یــتم ذلــك بالتنســیق بــین وزارة الصــحة واللجنــة المكلفــة بوضــع ضــوابط لعــودة 
المســـتنكفین عـــن العمـــل فـــي الخـــدمات الطبیـــة والمكونـــة مـــن األمانـــة العامـــة لمجلـــس 

  . الوزراء ووزارة الداخلیة ووزارة المالیة
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -صـهكـُل فیمـا یخ–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  م2011لسنة  من ینایر 11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 07                          

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 9(قرار مجلس الوزراء رقم 
تعدیل البندین الثاني عشر والثالث عشر من قرار مجلس الوزراء رقم بشأن 

م بشأن تعرفة عوائد وأجور الترددات وحرف ومهن االتصاالت 2004لسنة ) 223(
   وتكنولوجیا المعلومات والبرید السریع                

   مجلس الوزراء



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  ،هوتعدیالت م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
والســـیما المـــادة  1996لســـنة ) 3(وعلـــى قـــانون االتصـــاالت الســـلكیة والالســـلكیة رقـــم 

  منه،) 17(
م بتعرفـة عوائــد وأجـور التــرددات 2004لســنة ) 223(وعلـى قــرار مجلـس الــوزراء رقـم 

  وحرف ومهن االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات والبرید السریع، 
  م، 2006لسنة ) هـ.إ/و.م/11/22/10(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات،
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثامنــة وبنــاًء علــى

لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/03/188/11( تحــــــت رقــــــم) 11/01/2011(بمدینــــــة غــــــزة بتــــــاریخ
  .م2011

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
لسـنة ) 223(مـن قـرار مجلـس الـوزراء رقـم  والثالـث عشـر تعدیل البندین الثـاني عشـر

م بشــأن تعرفــة عوائــد وأجــور التــرددات وحــرف ومهــن االتصــاالت وتكنولوجیــا 2004
  : ليلیصبح على النحو التا المعلومات والبرید السریع

ســتبدل البنـــدین " ُ ــدمج وی ُ ، 12(فیمــا یخــص المحطــات اإلذاعیــة والتلفزیونیــة الوطنیــة ی
  : م بما یلي2004لسنة ) 223(من قرار مجلس الوزراء رقم ) 4(من المادة رقم ) 13

  : خدمات البث اإلذاعي والتلفزیوني
 : التالیةتحتسب عوائد الترددات لغایات البث اإلذاعي والتلفزیزني وفقًا للمعادلة  .1

  . دینار x 35,000 4م x 3م x 2م x 1م= عوائد ترددات البث اإلذاعي والتلفزیوني
  : علمًا بأن



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  . هو معامل التغطیة 1م
هــي أعلــى  ERP(بــالكیلو واط ) ERP(هــو معامــل القــدرة المنبعثــة مــن الهــوائي  2م

مكن أن تنبعث من الهوائي ُ   ).قدرة ی
  .هو معامل حزمة الترددات 3م
  ). بث إذاعي أو تلفزیوني(امل نوع الخدمة هو مع 4م

  :حیث أن قیم المعامالت هي كما في الجدول التالي
   

هو معامل  4م
  نوع الخدمة

هو معامل  3م  
  .حزمة الترددات

هو معامل القدرة المنبعثة من الهوائي  2م
)ERP (بالكیلو واط  

هو معامل  1م
  التغطیة

1  TV 1  VHF Band I  0.1   تغطیة   1  احدأقل من أو یساوي و
  شاملة

0.5  Sound 
2  VHF Band 

II  
  2و أقل من أو یساوي  1أكبر من   0.15

0.8  
المحافظات 
الجنوبیة 
  أو الشمالیة

  3و أقل من أو یساوي  2أكبر من   0.25   
    

1.2  VHF FM 
  4و أقل من أو یساوي  3أكبر من   0.3

  5و أقل من أو یساوي  4أكبر من   0.35    

    1.2  UHF Band 
IV 0.4   0.7   10وأقل من أو یساوي  5أكبر من  

القدس أو 
رام اهللا أو 

  غزة

    1  UHF Band 
V  0.5   باقي المدن  0.4  20و أقل من أو یساوي  10أكبر من  

    0.2  MF AM 0.6   50و أقل من أو یساوي  20أكبر من      
      100و أقل من أو یساوي  50أكبر من   0.7        

و أقل من أو یساوي  100أكبر من   0.8        
200      

و أقل من أو یساوي  200أكبر من   0.9        
500      

      1000و أقل من أو یساوي  500أكبر من   1        
      1000أكبر من   1.2        

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

إذا تكـــرر اســــتخدام أو تغطیـــة التــــردد الواحـــد فــــي الواحـــد فــــي أكثـــر مــــن منطقــــة  .2
ص فــي منطقــة مــا نســب للرخصــة الواحــدة أو تجــاوزت قــیم اإلشــارة للتــردد المــرخ

الحمایــة المســموح بهــا وفــق توصــیات اإلتحــاد الــدولي لالتصــاالت، یــتم احتســاب 
عوائــد التـــرددات لهـــذا التـــردد فــي المنطقـــة األعلـــى مـــن بــین كافـــة المنـــاطق التـــي 

مــن قیمــة عوائــد التــردد فــي المنــاطق % 10یغطیهــا أو یتكــرر فیهــا مضــافًا إلیهــا 
 .ها كل على حدةاألخرى التي یتكرر فیها أو یغطی

دینـــار لكـــل رخصـــة مـــن الخـــدمات المـــذكورة  100تضـــاف عوائـــد تصـــریح بمبلـــغ  .3
دینـار  100اعاله على أساس سنوي، باإلضافة إلى عوائد تقـدیم الطلـب والبالغـة 

دینـــار عنـــد تجدیـــد أو تعـــدیل  50عنـــد تقـــدیم طلـــب رخصـــة تـــرددت ألول مـــرة، و
 . الرخصة

  
  )2(المادة 

ُطبــق هــذا االســتبدال علــى المحطــات اإلذاعیــة والتلفزیزنیــة الوطنیــة ویســتمر العمـــل  ی
لســــنة ) 223(مــــن قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم ) 4(مــــن المــــادة ) 13، 12(بالبنــــدین 

م بشــأن تعرفــة عوائــد وأجــور التــرددات وحــرف ومهــن االتصــاالت وتكنولوجیــا 2004
                   .  المعلومات والبرید السریع، على جمیع المحطات األجنبیة

  
  ) 3(المادة 

المعـــدل لقـــرار  2006لســـنة ) هــــ.إ/و.م/11/22/10(یلغـــي قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
م بتعرفــــة عوائــــد وأجـــور التــــرددات وحــــرف 2004لســـنة ) 223(مجلـــس الــــوزراء رقــــم 

  . ومهن االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات والبرید السریع
  
  )4(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  أحكـام تنفیـذ -صـهكـُل فیمـا یخ–كافـة  على الجهات المختصة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 07                          

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 10(قرار مجلس الوزراء رقم 
تخصیص قطعة أرض حكومیة باإلیجار لصالح جمعیة النجدة االجتماعیة بشأن 

          إلنشاء مصنع تعلیب وتجمید الخضراوات 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  العثماني وتعدیالته،وعلى قانون األراضي 
) هــ.إ/و.م/3/27/11(رقـم بشأن نظام معـاییر التخصـیص وعلى قرار مجلس الوزراء 

  وتعدیالته، م2007لسنة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  م،22/12/2010بتاریخ ) 47(اجتماعها رقم 

  ألراضي الحكومیة،   وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص ا
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة الثامنــة و وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/04/188/11( تحـــــت رقـــــم) 11/01/2011( بمدین
  .م2011

  :ليقرر ما ی
  

  )1(مادة ال
 حكومیــــة باإلیجـــــار لصـــــالح جمعیــــة النجـــــدة االجتماعیـــــةالرض األتخصــــیص قطعـــــة 

) 1749(مــن القطعــة رقــم ) 25(فــي جــزء مــن القســیمة رقــم ) دونــم 1.250(بمســاحة 
إلنشــــــاء مصــــــنع تعلیــــــب وتجمیـــــــد   -منطقــــــة الشــــــیماء–مــــــن أراضــــــي بیــــــت الهیــــــا 

لغاء تخصیص بلالخضراوات            . دیة بیت الهیا بهذا الخصوص، وإ
  ) 2(المادة 

تمامه حسب األصول   تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارةً وإ
  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 11در في مدینة غزة بتاریخ ص

  هـ1432عام ل من صفر 07                          



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 11(قرار مجلس الوزراء رقم 
–تخصیص قطعة أرض حكومیة باإلیجار لصالح رابطة علماء فلسطین بشأن 

          إلنشاء مقر للجان اإلصالح   -میةلجنة اإلصالح اإلسال
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(رقـم بشأن نظام معـاییر التخصـیص وعلى قرار مجلس الوزراء 

  وتعدیالته، م2007لسنة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  م،22/12/2010بتاریخ ) 47(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،قتضیات المصلحة العامةوبناًء على م
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  الثامنــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/05/188/11( تحـــــت رقـــــم) 11/01/2011( بمدین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
لجنـــة –ن حكومیـــة باإلیجـــار لصـــالح رابطـــة علمـــاء فلســـطیالرض األتخصــیص قطعـــة 

مـن القطعـة ) 87(في جزء من القسیمة رقـم ) 2م300(بمساحة  -اإلصالح اإلسالمیة
            . إلنشاء مقر للجان اإلصالحمن أراضي جبالیا جنوب الشیخ زاید ) 1767(رقم 

  ) 2(المادة 
تمامه حسب األصول   تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ

  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  لجهـات المختصـةعلـى ا
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 07                          

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 12(قرار مجلس الوزراء رقم 
تخصیص قطعة أرض حكومیة باإلیجار لصالح شركة إیلیاء الطیبة إلنشاء بشأن 

          محطة بنزین   
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  ى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،وعل
) هــ.إ/و.م/3/27/11(رقـم بشأن نظام معـاییر التخصـیص وعلى قرار مجلس الوزراء 

  وتعدیالته، م2007لسنة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  م،22/12/2010بتاریخ ) 47(اجتماعها رقم 

  الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،    وبناًء على تنسیب اللجنة
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  الثامنــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت  لســـــنة) هــــــ.إ/و.م/06/188/11( تحـــــت رقـــــم) 11/01/2011( بمدین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
 2(شـركة إیلیـاء الطیبـة بمسـاحة حكومیـة باإلیجـار لصـالح الرض األتخصیص قطعـة 

مـن أراضـي دیـر الـبلح ) 130(مـن القطعـة رقـم ) 37(في جزء من القسـیمة رقـم ) دونم
بمحـررة كفــار داروم إلنشـاء محطــة بنــزین، شـریطة الحصــول علـى التــراخیص الالزمــة 

   ).اللجنة المركزیة لألبنیة وتخصیط المدن(لمختصة من الجهات ا
  ) 2(المادة 

تمامه حسب األصول   تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارةً وإ
  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .الرسمیة، وینشر في الجریدة صدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 07                          



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 13(قرار مجلس الوزراء رقم 
تخصیص قطعة أرض حكومیة باإلیجار لصالح مصلحة میاه بلدیات الساحل بشأن 

  نشاء كراج وورشة لصیانة اآللیات ووسائل النقل  إل 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(قـم ر بشأن نظام معـاییر التخصـیص وعلى قرار مجلس الوزراء 

  وتعدیالته، م2007لسنة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  م،22/12/2010بتاریخ ) 47(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،على مقتضیات المصلحة العامةوبناًء 

الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  الثامنــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/07/188/11( تحـــــت رقـــــم) 11/01/2011( بمدین

  .م2011
  :قرر ما یلي

  
  )1(مادة ال

ــــة باإلیجــــار لصــــالح  ــــدیاتخصــــیص قطعــــة أرض حكومی ــــاه بل ت الســــاحل مصــــلحة می
مــن أراضــي مدینــة ) 645(مــن القطعــة رقــم ) 16(فــي القســیمة رقــم ) دونــم5(بمســاحة 

علــى أن  كــراج وورشــة لصــیانة اآللیــات ووســائل النقــلإلنشــاء  -منطقــة المغراقــة–غـزة 
اخیص الالزمــــــة مــــــن الجهــــــات التــــــر علــــــى  الســــــاحل تحصــــــل مصــــــلحة میــــــاه بلــــــدیات

  .  المختصة
  

  )2(المادة 
تمامه حسب األصولتكلیف سلطة األراضي    بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارةً وإ

  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2011لسنة  من ینایر 11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 07                          

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 14(قرار مجلس الوزراء رقم 
تخصیص قطعة أرض حكومیة باإلیجار لصالح وزارة األوقاف والشؤون بشأن 

  إلنشاء مسجد  -حي السمامقة–الدینیة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003لسنة بعد االطالع على القانون األساسي المعدل 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(رقـم بشأن نظام معـاییر التخصـیص وعلى قرار مجلس الوزراء 

  وتعدیالته، م2007لسنة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

یــة فــي تقریــر وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكوم
  م،22/12/2010بتاریخ ) 47(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة الثمــانون بعــد المائــة و  الثامنــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/08/188/11( تحـــــت رقـــــم) 11/01/2011( بمدین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
وزارة األوقــــاف والشــــؤون الدینیــــة تخصــــیص قطعــــة أرض حكومیــــة باإلیجــــار لصــــالح 

مـن أراضـي مدینـة ) 714(مـن القطعـة رقـم ) 16(في القسـیمة رقـم ) 2م600(بمساحة 
  . إلنشاء مسجد -قة بالتفاححي السمام–غزة 

  
  )2(المادة 

تمامه حسب األصول   تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارةً وإ
  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 11غزة بتاریخ  صدر في مدینة

  هـ1432عام ل من صفر 07                          



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 15(قرار مجلس الوزراء رقم 
التركیة  IHHتخصیص قطعة أرض حكومیة باإلیجار لصالح منظمة بشأن 

  اعیة إلنشاء مركز لتركیب األطراف الصن
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(رقـم بشأن نظام معـاییر التخصـیص وعلى قرار مجلس الوزراء 

  ته،وتعدیال م2007لسنة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  م،15/12/2010بتاریخ ) 46(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  الثامنــةا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته وبنــاًء علــى مــ

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/09/188/11( تحـــــت رقـــــم) 11/01/2011( بمدین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
مســـــاحتها والبـــــالغ التركیـــــة  IHHمنظمـــــة تخصـــــیص قطعـــــة أرض حكومیـــــة لصـــــالح 

مـن أراضـي مدینـة ) 727(مـن القطعـة رقـم ) 59(في جزء من القسیمة رقم ) 2م500(
  .مركز لتركیب األطراف الصناعیةغزة خلف مكتبة جامعة األزهر إلنشاء 

  
  )2(المادة 

تمامه حسب األصول   تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارةً وإ
  
  )3(المادة 

ار، ویعمـل بــه هـذا القـر  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 07                          



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 16(قرار مجلس الوزراء رقم 
ة أرض حكومیة لصالح وزارة الشؤون االجتماعیة إلنشاء تخصیص قطعبشأن 

   ملعب لمركز اجتماعي بیت الهیا 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(رقـم بشأن نظام معـاییر التخصـیص الوزراء  وعلى قرار مجلس

  وتعدیالته، م2007لسنة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  م،22/12/2010بتاریخ ) 47(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،الحیات المخولة لنا قانوناً لى الصوبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  الثامنــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/10/188/11( تحـــــت رقـــــم) 11/01/2011( بمدین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
) دونــم1(بمســاحة وزارة الشــؤون االجتماعیــة میــة لصــالح تخصــیص قطعــة أرض حكو 

إلنشـاء ملعـب من أراضي بیـت الهیـا ) 1769(من القطعة رقم ) 25(في القسیمة رقم 
  .لمركز اجتماعي بیت الهیا

  
  )2(المادة 

تمامه حسب األصول   تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ
  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 07                          



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 17(رقم  قرار مجلس الوزراء
 م بشأن2008لسنة ) هـ.إ/و.م/06/81/11(تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم  بشأن

   تخصیص قطعة أرض حكومیة لبلدیة النصر بمدینة رفح إلنشاء بئر میاه  
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(رقم  وعلى قانون األراضي العمومیة

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
) هــ.إ/و.م/3/27/11(رقـم بشأن نظام معـاییر التخصـیص وعلى قرار مجلس الوزراء 

  وتعدیالته، م2007لسنة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

ــــــى  ــــــم وعل ــــــس الــــــوزراء رق ــــــرار مجل م بشــــــأن 2008لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/06/81/11(ق
   ،  ة رفح إلنشاء بئر میاهتخصیص قطعة أرض حكومیة لبلدیة النصر بمدین

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  م،22/12/2010بتاریخ ) 47(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،ة العامةوبناًء على مقتضیات المصلح
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  الثامنــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/11/188/11( تحـــــت رقـــــم) 11/01/2011( بمدین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال
ــــــوزراء رقــــــم  ــــــرار مجلــــــس ال م بشــــــأن 2008لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/06/81/11(تعــــــدیل ق

، لیصـبح عة أرض حكومیـة لبلدیـة النصـر بمدینـة رفـح إلنشـاء بئـر میـاهتخصیص قط
  : القرار كالتالي

الموافقـــــة علـــــى تخصـــــیص قطعـــــة أرض حكومیـــــة باإلیجـــــار لصـــــالح بلدیـــــة النصـــــر "
مــن أراضــي رفــح ) 2373(مــن القطعــة رقــم ) 3(فــي القســیمة رقــم ) 2م150(بمســاحة 

     " إلنشاء میاه للبلدیة -منطقة موراج–
  
  )2(المادة 

تمامه حسب األصول   تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ
  
  )3(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 07                          

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 18(قرار مجلس الوزراء رقم 
عامر هاشم الجبیري من وضع یده على قطعة أرض / تمكین المواطن بشأن

  حكومیة مقابل مبلغ مالي 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003المعدل لسنة  بعد االطالع على القانون األساسي
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

) هــ.إ/و.م/3/27/11(رقـم بشأن نظام معـاییر التخصـیص وعلى قرار مجلس الوزراء 
  وتعدیالته، م2007لسنة 

ي الحكومیــة فــي تقریــر وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــ
  م،15/12/2010بتاریخ ) 46(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المائــة المنعقــدة  الثمــانون بعــدالثامنــة و وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/12/188/11( تحـــــت رقـــــم) 11/01/2011( بمدین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

البـــالغ  رضاألیـــده علـــى قطعـــة  عـــامر هاشـــم الجبیـــري مـــن وضـــع/ مـــواطنتمكـــین ال
) 1375(مــن أرض القســیمة رقــم ) 320/69(الواقعــة فــي المقســم ) 2م250(مســاحتها 
حسـب  مقابـل مبلـغ مـالي -الشـیخ رضـوان–مـن أراضـي مدینـة غـزة ) 978(قطعة رقم 

  . قیمة األرض وتقدیر لجنة تخمین األراضي في سلطة األراضي
  
  )2(المادة 

تمامها حسب األصول   تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ اإلجراءات الالزمة وإ
  
  )3(المادة 

ا القـرار، ویعمـل بــه هـذ أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2011لسنة  من ینایر 11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 07                          

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 19(قرار مجلس الوزراء رقم 
/ منفعة التخصیص لقطعة األرض الحكومیة باإلیجار لصالح المواطنة نقل بشأن

  نادیة أبو حویج إلنشاء منزل سكني  
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

) هــ.إ/و.م/3/27/11(رقـم بشأن نظام معـاییر التخصـیص وعلى قرار مجلس الوزراء 
  وتعدیالته، م2007لسنة 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  م،22/12/2010بتاریخ ) 47(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  الثامنــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/13/188/11( تحـــــت رقـــــم) 11/01/2011( بمدین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

نادیـة أبـو / نفعة التخصیص لقطعة األرض الحكومیة باإلیجار لصـالح المواطنـةنقل م
مـن أراضـي ) 719(مـن القطعـة رقـم ) 34(من القسیمة رقـم ) 2م200(بمساحة  حویج
ــــة الواقعــــة فــــي  -حــــي التفــــاح -غــــزة  جــــزء مــــن ) Jالمقســــم (لقطعــــة األرض الحكومی

 -منطقــة الصــفطاوي–ا مــن أراضــي جبالیــ) 975(مــن القطعــة رقــم ) 81(القسـیمة رقــم 
  إلنشاء منزل سكني  وذلك ) 2م200(بمساحة 

  )2(المادة 
تمامه حسب األصول   تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ

  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .الرسمیة ، وینشر في الجریدةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2011لسنة  من ینایر 11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 07                          

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 20(قرار مجلس الوزراء رقم 
تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة الصحة والمجلس الطبي إلنشاء  بشأن

  ر لكل منهما مق
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

) هــ.إ/و.م/3/27/11(رقـم بشأن نظام معـاییر التخصـیص وعلى قرار مجلس الوزراء 
  وتعدیالته، م2007لسنة 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  م،15/12/2010بتاریخ ) 46(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  الثامنــةعلــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته  وبنــاًء 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/14/188/11( تحـــــت رقـــــم) 11/01/2011( بمدین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
ـــــس الطبـــــي ـــــة لصـــــالح وزارة الصـــــحة والمجل والبـــــالغ  تخصـــــیص قطعـــــة أرض حكومی

مــــن ) 727(مــــن القطعــــة رقــــم ) 59(ن القســــیمة رقــــم فــــي جــــزء مــــ) دونــــم2(مســــاحتها 
  .مقر لكل منهماأراضي غزة خلف مكتبة جامعة األزهر إلنشاء 

  
  )2(المادة 

تمامه حسب األصول   تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ
  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهعتبارًا من تاریخ ا

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2011لسنة  من ینایر 11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 07                          

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 21(قرار مجلس الوزراء رقم 
اإلیجار لصالح بلدیة غزة إلنشاء مكب تخصیص قطعة أرض حكومیة ب بشأن

  للنفایات الصلبة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

) هــ.إ/و.م/3/27/11(رقـم خصـیص بشأن نظام معـاییر التوعلى قرار مجلس الوزراء 
  وتعدیالته، م2007لسنة 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  م،22/12/2010بتاریخ ) 47(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،بناًء على مقتضیات المصلحة العامةو 
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  الثامنــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/15/188/11( تحـــــت رقـــــم) 11/01/2011( بمدین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

زة والبــــالغ مســــاحتها بلدیــــة غــــلصــــالح  باإلیجــــار حكومیــــةالرض األتخصــــیص قطعــــة 
-مـن أراضـي غـزة ) 643(مـن القطعـة رقـم ) 10(في جـزء مـن القسـیمة رقـم ) دونم5(

إلنشــــاء مكـــب للنفایــــات الصـــلبة، وذلــــك لمـــدة عــــام واحــــد  -غـــرب أحــــواض المعالجـــة
اللجنــة المركزیـــة (شــریطة الحصــول علــى التــراخیص الالزمــة مــن الجهــات المختصــة 

  ).البیئةلألبنیة وتخطیط المدن، سلطة جودة 
  )2(المادة 

تمامه حسب األصول   تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارة وإ
  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2011لسنة  نایرمن ی 11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 07                          

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 22(قرار مجلس الوزراء رقم 
تخصیص قطعة أرض حكومیة باإلیجار لصالح بلدیة جبالیا النزلة إلنشاء  بشأن

  خزان میاه للبلدیة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003ع على القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطال
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

) هــ.إ/و.م/3/27/11(رقـم بشأن نظام معـاییر التخصـیص وعلى قرار مجلس الوزراء 
  وتعدیالته، م2007لسنة 

ة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــ
  م،22/12/2010بتاریخ ) 47(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  الثامنــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/16/188/11( تحـــــت رقـــــم) 11/01/2011( بمدین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
بلدیـــــة جبالیـــــا النزلـــــة بمســـــاحة لصـــــالح  باإلیجـــــار تخصـــــیص قطعـــــة أرض حكومیـــــة

راضـــي بیــــت مـــن أ) 974(مــــن القطعـــة رقـــم ) 18(فـــي القســـیمة رقـــم ) دونـــم 1.030(
  . إلنشاء خزان میاه للبلدیة -حي اإلسراء–الهیا 

  
  )2(المادة 

تمامه حسب األصول   تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص إیجارةً وإ
  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .لجریدة الرسمیة، وینشر في اصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2011لسنة  من ینایر 11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 07                          

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 23(قرار مجلس الوزراء رقم 
الكتیبة  استخدام قطعة األرض الحكومیة من قبل بلدیة غزة من أراضي غزة بشأن

  إلنشاء حدیقة خضراء 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة الخاصــة بتخصــیص األراضــي الحكومیــة فــي تقریــر 
  م،22/12/2010بتاریخ ) 47(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،   
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمــانون بعــد المائــة المنعقــدة و  الثامنــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

ـــــاریخبمد ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/17/188/11( تحـــــت رقـــــم) 11/01/2011( ین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

الموافقـــــة علــــــى اســـــتخدام قطعــــــة األرض الحكومیـــــة مــــــن قبـــــل بلدیــــــة غـــــزة بمســــــاحة 
مـن أراضـي ) 727(مـن القطعـة رقـم ) 59(في جـزء مـن القسـیمة رقـم ) دونم15.271(

إنشـاء أي مبـاني ثابتـة، علـى أن تبقـي سـاحة مفتوحـة غزة الكتیبة إلنشاء حدیقـة بـدون 
  . لعامة المواطنین

  )2(المادة 
تمامها حسب األصول   . تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ اإلجراءات الالزمة ومتابعتها وإ

  )3(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةرهصدو اعتبارًا من تاریخ 
  

  م2011لسنة  من ینایر 11صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 07                          

  
  إسماعیل هنیة



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 24(قرار مجلس الوزراء رقم 
لسنة ) 45(مجلس الوزراء رقم  من قرار) 129(من المادة ) ج(تعدیل الفقرة  بشأن

  م  1998لسنة ) 4(م بالالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة رقم 2005
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  وتعدیالته، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
بالالئحـة التنفیذیـة لقـانون الخدمـة  م2005لسـنة  )45(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 

  ،م1998لسنة ) 4(رقم  المدنیة



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

وعلــى توصــیات اجتمــاع اللجنــة اإلداریــة الوزاریــة الدائمــة فــي محضــر اجتماعهــا رقــم 
  م،27/12/2010والمنعقدة بتاریخ ) 17(

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة و  التاسـعةوبنـاًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/189/11( تحـــــت رقـــــم) 18/01/2011( بمدین

  .م2011
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
م 2005لسـنة ) 45(من قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ) 129(من المادة ) ج(تعدیل الفقرة 

المعـدل بالقـانون رقــم م 1998لسـنة ) 4(حـة التنفیذیـة لقـانون الخدمـة المدنیـة رقـم بالالئ
  : م لتصبح على النحو التالي2005لسنة ) 4(
  ". مضى على تعیینه مدة سنة میالدیة واحدة على األقل لغایة الدورات والبعثات) ج"

  
  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 14                          

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 25(قرار مجلس الوزراء رقم 
لمشروع تأهیل وتطویر شارع جمال عبد ) $1,150,000(اعتماد مبلغ  نبشأ

  الناصر   
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  ة،وعلى النظام المالي للوزرات والمؤسسات العام
م بشـأن اعتمـاد 2010لسـنة ) هــ.إ/و.م/03/176/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  مبلغ ملیون دوالر لمشاریع البنیة التحتیة،



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزرایة الدائمـة فـي محضـر 
  م، 29/12/2010المنعقد بتاریخ ) 01(اجتماعها رقم 

  زیر الحكم المحلي، وبناًء على تنسیب و 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة و  التاسـعةوبنـاًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/02/189/11( تحـــــت رقـــــم) 18/01/2011( بمدین
  .م2011

  :يقرر ما یل
  )1(مادة ال

لصــالح مشــروع  -ملیــون ومائــة وخمســون ألــف دوالراً –) $1,150,000(اعتمــاد مبلــغ 
تأهیل وتطویر شارع جمال عبد الناصر في المنطقـة الممتـدة مـن مفتـرق القـرارة وحتـى 

  .  شارع أبو عایش بمدینة خانیونس
  
  

  )2(المادة 
قـرار مجلـس الــوزراء یـتم صـرف المبلـغ المعتمـد أعـاله مـن المبلـغ المخصـص بموجـب 

م لمشـــاریع البنیـــة التحتیـــة وبالتنســـیق بـــین 2010لســـنة ) هــــ.إ/و.م/03/176/11(رقـــم 
  . وزارة المالیة ووزارة الحكم المحلي

  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .رسمیة، وینشر في الجریدة الصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2011لسنة  من ینایر 18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 14                           

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 26(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لمشروع خط میاه) $200,000(اعتماد مبلغ  بشأن

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع على 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وعلى النظام المالي للوزرات والمؤسسات العامة،

م بشـأن اعتمـاد 2010لسـنة ) هــ.إ/و.م/03/176/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 
  لبنیة التحتیة،مبلغ ملیون دوالر لمشاریع ا



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزرایة الدائمـة فـي محضـر 
  م، 29/12/2010المنعقد بتاریخ ) 01(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر الحكم المحلي، 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة و  التاسـعةًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته وبنـا

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/189/11( تحـــــت رقـــــم) 18/01/2011( بمدین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

لصـــالح مشــــروع خــــط المیــــاه مــــن  -مــــائتي ألــــف دوالراً –) $200,000(اعتمـــاد مبلــــغ 
لصرف الصـحي فـي الشـیخ عجلـین حتـى شـارع الثالثینـي بمدینـة محطة معالجة میاه ا

  .  غزة
  

  
  
  )2(المادة 

یـتم صـرف المبلـغ المعتمـد أعـاله مـن المبلـغ المخصـص بموجـب قـرار مجلـس الــوزراء 
م لمشـــاریع البنیـــة التحتیـــة وبالتنســـیق بـــین 2010لســـنة ) هــــ.إ/و.م/03/176/11(رقـــم 

  . وزارة المالیة ووزارة الحكم المحلي
  

  )3(ادة الم
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  م2011لسنة  من ینایر 18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 14                           

  
  إسماعیل هنیة
  زراءرئیس مجلس الو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 27(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لمشروع تأهیل وتطویر شارع صالح الدین ) $500,000(اعتماد مبلغ  بشأن

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وعلى النظام المالي للوزرات والمؤسسات العامة،

م بشـأن اعتمـاد 2010لسـنة ) هــ.إ/و.م/03/176/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 
  مبلغ ملیون دوالر لمشاریع البنیة التحتیة،



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزرایة الدائمـة فـي محضـر 
  م، 29/12/2010المنعقد بتاریخ ) 01(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر الحكم المحلي، 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة و  التاسـعةوبنـاًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/04/189/11( رقـــــم تحـــــت) 18/01/2011( بمدین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

لصــالح مشــروع تأهیــل وتطــویر  -خمســمائة ألــف دوالراً –) $500,000(اعتمــاد مبلــغ 
شارع صالح الدین في المنطقة الممتدة مـا بـین مفتـرق بنـي سـهیال ودوار جـورة اللـوت 

  . بمدینة خانیونس
  

  
  
  )2(المادة 

تمـد أعـاله مـن المبلـغ المخصـص بموجـب قـرار مجلـس الــوزراء یـتم صـرف المبلـغ المع
م لمشـــاریع البنیـــة التحتیـــة وبالتنســـیق بـــین 2010لســـنة ) هــــ.إ/و.م/03/176/11(رقـــم 

  . وزارة المالیة ووزارة الحكم المحلي
  
  )3(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهتاریخ  اعتبارًا من



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  م2011لسنة  من ینایر 18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 14                           

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 28(قرار مجلس الوزراء رقم 
ل وتطویر شارع الریاض بمدینة لمشروع تأهی) $800,000(اعتماد مبلغ  بشأن

  غزة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزرات والمؤسسات العامة،



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

م بشـأن اعتمـاد 2010لسـنة ) هــ.إ/و.م/03/176/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 
  مبلغ ملیون دوالر لمشاریع البنیة التحتیة،

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزرایة الدائمـة فـي محضـر 
  م، 29/12/2010المنعقد بتاریخ ) 01(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر الحكم المحلي، 
  ،ت المخولة لنا قانوناً لى الصالحیاوبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة و  التاسـعةوبنـاًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/05/189/11( تحـــــت رقـــــم) 18/01/2011( بمدین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

لصـــالح مشـــروع تأهیـــل وتطـــویر  -ثمانمائـــة ألـــف دوالراً –) $800,000(اعتمـــاد مبلـــغ 
  . شارع الریاض في حي الشجاعیة الجدیدة بمدینة غزة

  
  
  
  )2(المادة 

یـتم صـرف المبلـغ المعتمـد أعـاله مـن المبلـغ المخصـص بموجـب قـرار مجلـس الــوزراء 
م لمشـــاریع البنیـــة التحتیـــة وبالتنســـیق بـــین 2010لســـنة ) هــــ.إ/و.م/03/176/11(رقـــم 
  . ة المالیة ووزارة الحكم المحليوزار 

  
  )3(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432م عال من صفر 14                           

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 29(قرار مجلس الوزراء رقم 
  لمشروع صیانة میناء الصیادین بمدینة غزة ) $100,000(اعتماد مبلغ  بشأن

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1998لسنة ) 7(العامة والشؤون المالیة رقم  وعلى قانون تنظیم الموازنة
  وعلى النظام المالي للوزرات والمؤسسات العامة،



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

م بشـأن اعتمـاد 2010لسـنة ) هــ.إ/و.م/03/176/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 
  مبلغ ملیون دوالر لمشاریع البنیة التحتیة،

رایة الدائمـة فـي محضـر وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوز 
  م، 29/12/2010المنعقد بتاریخ ) 01(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر الحكم المحلي، 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
عقـدة الثمـانون بعـد المائـة المنو  التاسـعةوبنـاًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/06/189/11( تحـــــت رقـــــم) 18/01/2011( بمدین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

لصــــالح وزارة النقــــل والمواصــــالت  -مائــــة ألــــف دوالراً –) $100,000(اعتمــــاد مبلــــغ 
  . لصیانة میناء الصیادین بمدینة غزة

  
  
  
  
  )2(المادة 

بلـغ المخصـص بموجـب قـرار مجلـس الــوزراء یـتم صـرف المبلـغ المعتمـد أعـاله مـن الم
م لمشـــاریع البنیـــة التحتیـــة وبالتنســـیق بـــین 2010لســـنة ) هــــ.إ/و.م/03/176/11(رقـــم 

  . وزارة المالیة ووزارة النقل والمواصالت
  
  )3(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 14                           

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 30(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ادمة  میاه ع نقل لتنفیذ وصالت) $200,000(اعتماد مبلغ  بشأن
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزرات والمؤسسات العامة،



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

أن اعتمـاد م بشـ2010لسـنة ) هــ.إ/و.م/03/176/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 
  مبلغ ملیون دوالر لمشاریع البنیة التحتیة،

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزرایة الدائمـة فـي محضـر 
  م، 29/12/2010المنعقد بتاریخ ) 01(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر الحكم المحلي، 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،اًء على مقتضیات المصلحة العامةوبن
الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة و  التاسـعةوبنـاًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/07/189/11( تحـــــت رقـــــم) 18/01/2011( بمدین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

شــروع تنفیــذ وصــالت نقــل لصـالح م -مــائتي ألــف دوالراً –) $200,000(اعتمـاد مبلــغ 
  . میاه عادمة ألقرب نقطة ممكنة من بساتین المواطنین

  
  
  
  
  )2(المادة 

یـتم صـرف المبلـغ المعتمـد أعـاله مـن المبلـغ المخصـص بموجـب قـرار مجلـس الــوزراء 
م لمشـــاریع البنیـــة التحتیـــة وبالتنســـیق بـــین 2010لســـنة ) هــــ.إ/و.م/03/176/11(رقـــم 

  . المحليوزارة المالیة ووزارة الحكم 
  
  )3(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 14                           

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 31(قرار مجلس الوزراء رقم 
إحالة مشروع قانون المسؤولیة الطبیة الفلسطیني إلى المجلس التشریعي  بشأن

  لإلقرار   
  مجلس الوزراء

وال سـیما المـادة  وتعدیالتـه م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعـدل لسـنة 
  ،منه) 70(



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م وتعدیالته،1936لسنة ) 74(العقوبات رقم  وعلى قانون
  م وتعدیالته،1944لسنة ) 36(وعلى قانون المخالفات المدنیة رقم 

  م وتعدیالته،2001لسنة ) 3(وعلى قانون اإلجراءات الجزائیة رقم 
  م، 2004لسنة ) 20(وعلى قانون الصحة العامة رقم 

) 17(حضـــر اجتماعهـــا رقـــم وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزرایـــة الدائمـــة فـــي م
  م، 27/12/2010والمنعقد بتاریخ 

  وبناًء على تنسیب وزیر الصحة، 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
الثمـانون بعـد المائـة المنعقـدة و  التاسـعةوبنـاًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

ـــــاریخ ـــــة غـــــزة بت لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/08/189/11( تحـــــت رقـــــم) 18/01/2011( بمدین
  .م2011

  :قرر ما یلي
  

  )1(مادة ال
ه إلقــــرار الفلســـطیني إلـــى المجلـــس التشـــریعي  إحالـــة مشـــروع قـــانون المســـؤولیة الطبیــــة

     . حسب األصول
  

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهارًا من تاریخ اعتب
  

  م2011لسنة  من ینایر 18صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 14                           



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 32(قرار مجلس الوزراء رقم 
نظیمي لدیوان الرقابة المالیة واإلداریة إلى المجلس إحالة مشروع الهیكل الت بشأن

  التشریعي لإلقرار واالعتماد    
  مجلس الوزراء

م وتعدیالتـه والسـیما المــادة 2003بعـد االطـالع علـى القـانون األساسـي المعـدل لسـنة 
  منه،) 70(



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

 م والســیما المــادة2004لســنة ) 15(وعلــى قــانون دیــوان الرقابــة المالیــة واإلداریــة رقــم 
  منه،) 13(

  وبناًء على تنسیب وزیر التخطیط، 
  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
بعــد المائــة المنعقــدة بمدینــة  التســعونوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

  .م2011لسنة ) هـ.إ/و.م/01/190/11( تحت رقم) 25/01/2011( غزة بتاریخ
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
واإلداریـة إلـى المجلـس التشـریعي  إحالة مشروع الهیكل التنظیمي لدیوان الرقابة المالیة

  .    حسب األصول هعتماده واإلقرار 
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .في الجریدة الرسمیة ، وینشرصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  م2011لسنة  من ینایر 25صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 21                           

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 33(قرار مجلس الوزراء رقم 
عنصر من العناصر المنتهیة خدماتهم في وزارة الداخلیة ) 68(استبدال  بشأن

  األمن الوطني بأخذ جدید على نفس الشاغر الوظیفي      و 
  مجلس الوزراء

  ، وتعدیالته م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوي األمن الفلسطینیة رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وبناًء على تنسیب وزارة الداخلیة واألمن الوطني، 
  ،ت المخولة لنا قانوناً لى الصالحیاوبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
بعــد المائــة المنعقــدة بمدینــة  التســعونوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

  .م2011لسنة ) هـ.إ/و.م/01/190/11( تحت رقم) 25/01/2011( غزة بتاریخ
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
هیـــة خــــدماتهم فـــي وزارة الداخلیــــة واألمــــن عنصــــر مـــن العناصــــر المنت) 68(اســـتبدال 

وفقًا للكشف المقـدم مـن وزارة الداخلیـة  الوطني بأخذ جدید على نفس الشاغر الوظیفي
  . واألمن الوطني

  )2(المادة 
هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة

  .الرسمیة، وینشر في الجریدة صدورهاعتبارًا من تاریخ 
  

  م2011لسنة  من ینایر 25صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 21                           

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 34(قرار مجلس الوزراء رقم 
  للعاملین في سلك التعلیم كمنحة من رئیس الوزراء   ) $100(اعتماد مبلغ  بشأن

  زراءمجلس الو 
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وعلى النظام المالي للوزرات والمؤسسات العامة،



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وبناًء على تنسیب وزیر التربیة والتعلیم، 
  ،نوناً لى الصالحیات المخولة لنا قاوبناًء ع

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
بعــد المائــة المنعقــدة بمدینــة  التســعونوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

  .م2011لسنة ) هـ.إ/و.م/03/190/11( تحت رقم) 25/01/2011( غزة بتاریخ
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
لتعلـیم الـذین تـم تعییـنهم للعـاملین فـي سـلك ا -مائة دوالر فقـط–) $100(صرف مبلغ 
ثمانیـــة –) 8190(م ومـــا زالـــو علـــى رأس عملهـــم وعـــددهم 01/01/2009قبـــل تـــاریخ 

  . موظفًا كمنحة من رئیس الوزراء -آالف ومائة وتسعون
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .في الجریدة الرسمیة، وینشر صدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من ینایر 25صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 21                           

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 35(قرار مجلس الوزراء رقم 
م بشأن 2010لسنة ) هـ.إ/و.م/1/186/11(تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم  بشأن

) محمد تركي حجازي وشحدة عودة حجازي(مدید عمل اللجنة الخاصة لحل قضیة ت
  في محافظة رفح    

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م، 2008لسنة ) هـ.إ/و.م/10/88/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  م، 2009لسنة ) هـ.إ/و.م/01/139/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  م، 2010لسنة ) هـ.إ/و.م/01/186/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 
  وبناًء على تنسیب رئیس الورزاء، 

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

وبناًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والتسـعون بعـد المائـة المنعقـدة 
ــــــاریخ  ــــــة غــــــزة بت ــــــم ) 1/02/2011(بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/01/191/11(تحــــــت رق

  .م2011
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
م 2010لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/1/186/11(قــــرار مجلــــس الـــوزراء رقــــم  )3(المــــادة  تعـــدیل

محمــد تركــي حجــازي وشــحدة عــودة (ل اللجنــة الخاصــة لحــل قضــیة بشــأن تمدیــد عمــ
  : لتصبح على النحو التاليفي محافظة رفح ) حجازي

تتخذ اللجنة ما یلزم مـن إجـراءات لحصـر األمـوال التـي جمعهـا تركـي شـحدة حجـازي، 
ومحمد تركي حجازي، وشحدة عودة حجازي، ومن یثبـت أن لهـم عالقـة بهـم، بمـا فـي 

أي أمـوال منقولـة وغیـر منقولـة والتصـرف فیهـا بغـرض إعادتهـا إلـى ذلك التحفظ على 
  . مستحقیها، وتوقف أي إجراءات أخرى بالخصوص تتناقض مع إجراءات اللجنة

     
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .لرسمیة، وینشر في الجریدة اصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م2011لسنة  من فبرایر 01صدر في مدینة غزة بتاریخ 
  هـ1432عام ل من صفر 28                            

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 36(قرار مجلس الوزراء رقم 
السماح بترخیص شركات جدیدة لتقدیم خدمات النفاذ للنطاق العریض  بشأن

   )Voice Over Ip(دمات االتصال عبر بروتوكوالت االنترنت وخ
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1996لسنة ) 3(وعلى قانون االتصاالت السلكیة والالسلكیة رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

اب م بشـأن فـتح بـ2005لسـنة ) ق.أ/و.م/16/27/09(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  المنافسة في قطاع االتصاالت، 
م بتعرفـة عوائــد وأجـور التــرددات 2004لســنة ) 223(وعلـى قــرار مجلـس الــوزراء رقـم 

  وحرف ومهن االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات والبرید السریع وتعدیالته، 
  وبناًء على تنسیب وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، 

  ،لنا قانوناً لى الصالحیات المخولة وبناًء ع
  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة

وبناًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والتسـعون بعـد المائـة المنعقـدة 
ــــــاریخ  ــــــة غــــــزة بت ــــــم ) 1/02/2011(بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/02/191/11(تحــــــت رق

  .م2011
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
بتــــرخیص شـــركات جدیــــدة لتقــــدیم  لمعلومــــاتلــــوزارة االتصــــاالت وتكنولوجیـــا ا الســـماح

ـــــت  ـــــاذ للنطـــــاق العـــــریض وخـــــدمات االتصـــــال عبـــــر بروتوكـــــوالت االنترن خـــــدمات النف
)Voice Over Ip( حسب حاجة السوق .     

  
  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بــه  أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .الجریدة الرسمیة ، وینشر فيصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من فبرایر 01صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1432عام ل من صفر 28                            
  إسماعیل هنیة



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 37(قرار مجلس الوزراء رقم 
  تعیین قضاة في المحاكم الشرعیة االبتدائیة   بشأن

  لوزراءمجلس ا
  وتعدیالته، م2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م، 1965لسنة ) 12(وعلى قانون أصول المحاكمات الشرعیة رقم 
  وبناًء على تنسیب المجلس األعلى للقضاء الشرعي، 

  ،لى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وبناًء ع



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  ،وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
والتســعون بعــد المائــة المنعقــدة  الثانیــةلــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته وبنــاًء ع

ــــــاریخ  ــــــة غــــــزة بت ــــــم ) 8/02/2011(بمدین لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/01/192/11(تحــــــت رق
  .م2011

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

تعیــین الســـادة التالیــة أســـماؤهم قضــاة فـــي المحــاكم الشـــرعیة االبتدائیــة تحـــت التـــدریب 
  . نة من تاریخ صدور هذا القرارواالختبار لمدة س

  

  الرقم الوظیفي  االسم  .م
  207936  أیمن خمیس عمر حماد .1
  207895  محمود خلیل توفیق الحلیمي .2
  207923  حسام إبراهیم حسن الحلیمي  .3

  
  )2(المادة 

أعـــاله علـــى نفـــس وضـــعهم المـــالي الحـــالي ) 1(یبقـــى القضـــاة المـــذكورین فـــي المـــادة 
  تبار المذكورة خالل مدة التدریب واالخ

  )3(المادة 
أعـــاله بعـــد اجتیـــاز فتـــرة ) 1(یعـــاد النظـــر فـــي تعیـــین القضـــاة المـــذكورین فـــي المـــادة 

التــدریب واالختبــار بنــاء علــى تنســیب المجلــس األعلــى للقضــاء الشــرعي وبقــرار مــن 
  . مجلس الوزراء

  
  )4(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

رار، ویعمـل بــه هـذا القـ أحكـام تنفیـذ -كـُل فیمـا یخصـه–كافـة  علـى الجهـات المختصـة
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةصدورهاعتبارًا من تاریخ 

  
  م2011لسنة  من فبرایر 08صدر في مدینة غزة بتاریخ 

  هـ1432عام ل من ربیع األول 05                      
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 38(قرار مجلس الوزراء رقم 
  )م2011(وازنة أنشطة وفعالیات اللجنة الوطنیة العلیا لعام الشباب بشأن خطة وم
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته،  2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزرارت والمؤسسات العامة،  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

م بشــأن اعتمــاد 2010لســنة ) هـــ.أ/و.م/3/185/11(علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم و 
  م عامًا للشباب، 2011عام 

  منها، ) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 
  وبناًء على تنسیب وزیر الشباب والریاضة، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  یات المصلحة العامة، وبناًء على مقتض
المنعقــدة  الثانیــة والتســعون بعــد المائــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته

   م،08/02/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/2/192/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

 اعتمـــاد الخطـــة المقدمـــة مـــن اللجنـــة الوطنیـــة العلیـــا ألنشـــطة وفعالیـــات عـــام الشـــباب
  ). م2011(
  

  )2(المادة 
  ). م2011(كموازنة لعام الشباب  -نصف ملیون دوالر–) $500,000(اعتماد مبلغ 

  )3(المادة 
تشــكیل لجنــة وزاریــة برئاســة وزیــر الشــباب والریاضــة، وعضــویة كــًال مــن وزیــر الثقافــة 

بالتنسـیق ) م2011(ووزیر التربیة والتعلـیم، لمتابعـة صـرف وتنفیـذ خطـة عـام الشـباب 
  . ع وزارة المالیة ووفق األصول المعمول بها فیهام

  
  )4(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  م 2011من فبرایر لسنة  08: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ربیع األول لعام  05                       
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 39(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن اعتماد توزیع حصیلة اإلیرادات التي تجبى عن طریق السلطة التنفیذیة 

م وحتى 01/01/2010لصالح الهیئات المحلیة عن الفترة الممتدة ما بین 
   م 31/12/2010

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  منه، ) 26(م وال سیما المادة 1997لسنة ) 1(وعلى قانون الهیئات المحلیة رقم 
  م، 1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  العامة،  وعلى النظام المالي للوزرارت والمؤسسات 
  وبناًء على تنسیب وزیر الحكم المحلي، 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

المنعقــدة  الثانیــة والتســعون بعــد المائــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته
   م،08/02/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/3/192/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
اعتمـــاد توزیـــع حصـــیلة اإلیـــرادات التـــي تجبـــى عـــن طریـــق الســـلطة التنفیذیـــة لصـــالح 

م، 31/12/2010م وحتـى 01/01/2010الهیئات المحلیة عن الفترة الممتـدة مـا بـین 
اثنـــان وعشــرون ملیونـــًا وأربعمائـــة وثالثـــة –) شـــیكل 22,413,600.5(والبــالغ قیمتهـــا 

وفقـًا للكشـف المقـدم مـن وزارة الحكـم  -وستمائة شیكًال وخمسون أغورة فقـط عشر ألفاً 
  : المحلي على النحو التالي

  
  

  حصة البلدیة  النسبة المئویة  الهیئة المحلیة  الرقم
  7,799,932.97  %34.80  غزة   .1
  2,689,632.06  %12.00  خان یونس    .2
  1,793,088.04  %8.00  جبالیا   .3
  2,218,946.45  %9.90  رفح   .4
  829,303.22  %3.70  النصیرات   .5
  1,053,439.22  %4.70  دیر البلح   .6
  986,198.42  %4.40  بیت الهیا   .7



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  627,580.81  %2.80  بیت حانون   .8
  425,858.41  %1.90  البریج    .9

  381,031.21  %1.70  بني سهیال .10
  336,204.01  %1.50  المغازي .11
  358,617.61  %1.60  عبسان الكبیرة .12
  403,444.81  %1.80  القرارة  .13
  403,444.81  %1.80  الزوایدة  .14
  224,136.01  %1.00  وادي غزة .15
  201,722.40  %0.90  وادي السلقا .16
  201,722.40  %0.90  عبسان الجدیدة  .17
  201,722.40  %0,90  خزاعة  .18
  112,068.00  %0.50  أم النصر  .19
  201,722.40  %0.90  النصر  .20
  156,895,20  %0.70  المغراقة  .21
  201,722.40  %0.90  المصدر .22
  201,722.40  %0.90  الفخاري .23
  246,549.61  %1.10  الشوكة  .24
  156,895.20  %0.70  الزهراء .25

  22,413,600,50  %100  المجموع
  

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  م 2011من فبرایر لسنة  08: ر في مدینة غزة بتاریخصد

  هـ 1432من ربیع األول لعام  05                       
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 40(قرار مجلس الوزراء رقم 
  أحمد محمد جمعة قنن  / بشأن العفو الخاص عن المحكوم علیه

  
  مجلس الوزراء

وتعدیالتـــــه وال ســـــیما  2003طـــــالع علـــــى القـــــانون األساســـــي المعـــــدل لســـــنة بعـــــد اال
  منه،) 46، 42(المادتین 

  م وتعدیالته، 1936لسنة ) 74(وعلى قانون العقوبات رقم 
  م وتعدیالته، 2001لسنة ) 3(وعلى قانون االجراءات الجزائیة رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م وتعدیالته،1998لسنة ) 6(وعلى مراكز االصالح والتأهیل رقم 
  ،)173/2004(وهلى الحكم الجزائي الصادر في القضیة الجزائیة رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر العدل، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقــدة  الثالثــة والتســعون بعــد المائــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته

   م،22/02/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/1/193/11(ت رقم زة  تحغمدینة ب
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

أحمـد محمـد جمعـة قـنن / العفو عما تبقى من عقوبة السجن المحكوم بها على النزیل
  ). 173/2004(في القضیة الجزائیة رقم

  
  
  
  
  )2(المادة 

لقـرار، ویعمـل بـه تنفیـذ أحكـام هـذا ا -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م 2011من فبرایر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ربیع األول لعام  21                       
  

  إسماعیل هنیة



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  م2011لسنة ) 41(قرار مجلس الوزراء رقم 

بكر سالم مسعود دغمش بأرض / بشأن زیادة مساحة مبادلة أرض المواطن
  حكومیة   

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 
  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

م بشـــأن مبادلـــة 2010لســـنة ) إهــــ/و.م/9/183/11(ء رقـــم وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزرا
  بكر سالم دغمش بقطعة أرض حكومیة،/ قطعة األرض المملوكة للمواطن

  وبناًء على تنسیب سلطة األراضي، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقــدة  الثالثــة والتســعون بعــد المائــة لســتهوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي ج

   م،22/02/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/2/193/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
بكــــر ســـالم مســــعود دغمـــش بــــأرض حكومیــــة / زیـــادة مســــاحة مبادلـــة أرض المــــواطن

علــى أرض المبادلــة، بحیــث تصــبح ) 2م300(وذلــك بإضــافة  إلنشــاء مركــز شــرطة،
مـن القطعـة ) 78(فـي القسـیمة رقـم ) 2م1200(بـدال مـن ) 2م1500(المساحة الكلیة 

   ). تل االسالم(من أراضي غزة ) 729(رقم 
  

  )2(المادة 
    . یلغي كل ما یتعارض مع احكام هذا القرار

  
  )3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. من تاریخ صدوره اعتباراً 
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   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 42(قرار مجلس الوزراء رقم 
  یة لمكافحة التسمم بالرصاص   بشأن تشكیل اللجنة الوطن

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م، 1999لسنة ) 7(وعلى قانون البیئة رقم 
  منها، ) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 

  وبناًء على تنسیب وزیر الصحة، 
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، وبناًء على الصالحیات    المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

المنعقــدة  الثالثــة والتســعون بعــد المائــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته
   م،22/02/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/3/193/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
برئاســـة وزارة الصـــحة وعضـــویة  بالرصـــاص تشــكیل اللجنـــة الوطنیـــة لمكافحـــة التســـمم

     . كًال من وزارة االقتصاد الوطني، وسلطة جودة البیئة
  
  )2(المادة 

تتركز مهام اللجنـة فـي حمایـة المـواطن والبیئـة الطبیعیـة مـن أضـرار وتـأثیرات التسـمم 
  . بالرصاص

  
  )3(المادة 

  . ترفع اللجنة توصیاتها إلى مجلس الوزراء بشكل دوري
  

  )4(ة الماد
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره
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   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  إسماعیل هنیة
  س الوزراءرئیس مجل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 43(قرار مجلس الوزراء رقم 
م بشأن 2004لسنة ) ق.أ/و.م/12/10(بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

والبرید اإللكتروني عبر مركز الحاسوب ) اإلنترنت(النفاذ إلى الشبكة العالمیة 
  الحكومي   

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003ي المعدل لسنة بعد االطالع على القانون األساس

  م، 1996لسنة ) 3(وعلى قانون االتصاالت السلكیة والالسلكیة رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

م بشــأن النفـــاذ إلـــى 2004لســـنة ) ق.أ/و.م/12/10(قـــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم وعلــى 
   والبرید اإللكتروني عبر مركز الحاسوب الحكومي،) اإلنترنت(الشبكة العالمیة 

  وبناًء على تنسیب وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقــدة  الرابعــة والتســعون بعــد المائــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته

   م،01/03/2011ریخ بتا) هـ.إ/و.م/1/194/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

م بشــأن النفــاذ إلــى 2004لســنة ) ق.أ/و.م/12/10(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم تعــدیل 
علــى  والبریــد اإللكترونــي عبــر مركــز الحاســوب الحكــومي) اإلنترنــت(الشـبكة العالمیــة 

  : النحو التالي
عـــّدل البنــــد  .1 ُ لســــنة ) ق.أ/و.م/12/10(قــــرار مجلــــس الـــوزراء رقــــم مـــن  ) ثالثــــاً (ی

یجــــــوز ألي مــــــن الـــــوزارات والمؤسســــــات الحكومیــــــة طلــــــب : "لیصـــــبح م2004
مـــــن خـــــارج ) االنترنـــــت(الحصـــــول علـــــى خدمـــــة النفـــــاذ إلـــــى الشـــــبكة العالمیـــــة 

الحاســوب الحكــومي فــي حــال عــدم توفرهــا فــي المركــز علــى أن یــتم ذلــك مــن 
  " خالل وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

حـــذف البنـــد  .2 ُ لســـنة ) ق.أ/و.م/12/10(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم مـــن ) ابعـــاً ر (ی
  . م2004

  
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  م 2011من مارس لسنة  01: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ربیع األول لعام  26                       
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 44(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن إحالة مشروع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى المجلس 

  التشریعي إلقراره حسب األصول    
  مجلس الوزراء

وتعدیالتـه وال سـیما المــادة  2003ألساسـي المعـدل لســنة بعـد االطـالع علـى القــانون ا
  منه،) 70(

  م، 1911لسنة ) 46(وعلى قانون حقوق الطبع والتألیف رقم 
  وبناًء على تنسیب وزارة الثقافة، 
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 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

المنعقــدة  الرابعــة والتســعون بعــد المائــة فــي جلســته وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء
   م،01/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/2/194/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

إحالة مشروع قانون حقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة إلـى المجلـس التشـریعي إلقـراره 
     .حسب األصول

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره
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  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 45(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن اعتماد الخطة الوطنیة للتحرر من التبغ في فلسطین والخطة التشغیلیة عن 

  م 2013 – 2011األعوام 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2004لسنة ) 20(وعلى قانون الصحة العامة رقم 
  م،2005لسنة ) 25( وعلى قانون مكافحة التدخین رقم

  م،1999لسنة ) 7(وعلى قانون البیئة رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وبناًء على تنسیب وزارة الصحة، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقــدة  الرابعــة والتســعون بعــد المائــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته

   م،01/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/3/194/11(ت رقم تحغزة  مدینة ب
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
اعتماد الخطة الوطنیة للتحرر من التبـغ فـي فلسـطین والخطـة التشـغیلیة عـن األعـوام 

  . المقدمة من وزارة الصحةم 2013 – 2011
  )2(المادة 

ر، ویعمـل بـه تنفیـذ أحكـام هـذا القـرا -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره
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  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 46(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ر المصري الالزم لتشغیل محطة تولید الكهرباء  بشأن تمویل تخزین السوال 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته،

  نسیب سلطة الطاقة، وبناًء على ت
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
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  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقــدة  الرابعــة والتســعون بعــد المائــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته

   م،01/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/4/194/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ـــل تخـــــزین الســــــوالر المصـــــري الــــــالزم لتشـــــغیل محطـــــة تولیــــــد الكهربـــــاء  بمبلــــــغ تمویــ

وفـــق االصـــول المعمـــول بهـــا فـــي وزارة  -خمســـة مالیـــین شـــیكل–شـــیكل  5000000
   . المالیة

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . نشر في الجریدة الرسمیةوی. اعتبارًا من تاریخ صدوره
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  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 47(قرار مجلس الوزراء رقم 
لسنة ) هـ.إ/و.م/01/31/11(بشأن تمدید العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 

  من إجمالي الراتب للموظفین   % 5م بشأن استقطاع ما نسبته 2007
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
م بشـأن اسـتقطاع 2007لسـنة ) هــ.إ/و.م/01/31/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  ،والعسكریین لصالح العمالالمدنیین  من إجمالي الراتب للموظفین% 5ما نسبته 
  ،م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/06/57/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
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   ،م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/01/71/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
    ،م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/12/96/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  وبناًء على تنسیب وزارة المالیة، 
، وبناًء على الصالحی   ات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقــدة  الرابعــة والتســعون بعــد المائــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته

   م،01/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/5/194/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

م بشــأن 2007لســنة ) هـــ.إ/و.م/01/31/11(قــم قــرار مجلــس الــوزراء ر تمدیــد العمــل ب
المــدنیین والعســكریین لصــالح  مــن إجمــالي الراتــب للمــوظفین% 5اســتقطاع مــا نســبته 

  . م31/12/2011العمال وذلك حتى تاریخ 
  
  
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة .اعتبارًا من تاریخ صدوره
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  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2011لسنة ) 48(قرار مجلس الوزراء رقم 
  في وزارة واحدة    بشأن دمج وزارتي العمل والشؤون االجتماعیة 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

الصــــــــــادر بتـــــــــــاریخ ) 4/1ع.غ/1231(المجلــــــــــس التشـــــــــــریعي رقــــــــــم وعلــــــــــى قــــــــــرار 
  ،م31/12/2009

بشــــأن المصــــادقة  م2004لســــنة ) ق.أ/و.م/5/54(وعلـــى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقـــم 
  في لوزارة الشؤون االجتماعیة،على الهیكل التنظیمي والوظی

  وبناًء على تنسیب وزارة التخطیط، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

المنعقــدة  الرابعــة والتســعون بعــد المائــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته
   م،01/03/2011بتاریخ ) ـه.إ/و.م/6/194/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

تحمـــل اســـم وزارة العمـــل دمـــج وزارتـــي العمـــل والشـــؤون االجتماعیـــة فـــي وزارة واحـــدة 
     . والشؤون االجتماعیة

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . في الجریدة الرسمیة وینشر. اعتبارًا من تاریخ صدوره
  م 2011من مارس لسنة  01: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ربیع األول لعام  26                       
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2011لسنة ) 49(قرار مجلس الوزراء رقم 

  %     50بشأن تخفیض بدل تغییر لوحات التمییز بنسبة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003عد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة ب
  ، 2000لسنة ) 5(وعلى قانون المرور رقم 

م بالالئحــة التنفیذیـة لقــانون المـرور رقــم 2005لسـنة ) 393(وعلـى قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 
  م،2000لسنة ) 5(

  وبناءً على تنسیب وزیر النقل والمواصالت، 
، وبناءً على الصالحیات    المخولة لنا قانونًا

  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته الخامسـة والتسـعون بعـد المائـة المنعقـدة بمدینـة 
   م،08/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/1/195/11(غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 
ـــز بنســـبة  ـــر لوحـــات التمیی ـــدل تغیی ـــون –) شـــیكل 30(، بحیـــث تصـــبح %50تخفـــیض ب ثالث

علــى أن یكــون التخفــیض عنــد التغییــر مــن  -ســتون شــیكالً –) شــیكل 60(بــدًال مــن  -شــیكالً 
  . لوحة قدیمة إلى لوحة جدیدة فقط

  )2(المادة 
  . یلغي كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )3(المادة 
ا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا تنفیـذ أحكـام هـذ -كل فیما یخصه–على الجهات المختصة كافة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة. من تاریخ صدوره
  م 2011من مارس لسنة  08: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ربیع اآلخر لعام  03                       
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2011لسنة ) 50(قرار مجلس الوزراء رقم 

قامة األجانب في قطاع غزة      بشأن آلیات تنظی   م دخول وإ
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  والئحته التنفیذیة،  2005لسنة ) 13(قانون السلك الدبلوماسي رقم وعلى 

  وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

المنعقـدة  الخامسـة والتسـعون بعـد المائـة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء فـي جلسـته
   م،08/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/2/195/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

قامة األجانب في قطا   : ع غزةاعتماد اآللیات التالیة في تنظیم دخول وإ
مـــــنح األجانـــــب الموافقـــــة لـــــدخول قطـــــاع غـــــزة عبـــــر وزارة الخارجیـــــة مـــــن خـــــالل  .1

المؤسسات المستضیفة لهم وكـذلك األجانـب الـراغبین فـي دخـول قطـاع غـزة دون 
  . دعوة مسبقة من أي مؤسسة

یــتم طباعــة الموافقــة وتــوفیر آلیــة فنیــة عبــر الخــدمات االلكترونیــة بــوزارة الداخلیــة  .2
األجنبـي قبـل قدومـه إلـى قطـاع غـزة وذلـك بالتنسـیق مـع وزارة  فـي إیصـالها للزائـر

 . الخارجیة

مــنح إقامــة مؤقتــة لمــن یرغــب فــي المكــوث فــي قطــاع غــزة لمــدة تزیــد عــن أســبوع  .3
 . وتقل عن ثالثة أشهر وتنتهي هذه اإلقامة المؤقتة بمجرد خروجه من القطاع

یــد عــن ثالثــة مــنح إقامــة ســنویة لمــن یرغــب فــي المكــوث فــي قطــاع غــزة لمــدة تز  .4
 . أشهر وسیمح له بالدخول والخروج من والى قطاع غزة بواسطة بطاقة مؤقتة

یتم التعامل مع المؤسسات المستضیفة لألجانب مـن خـالل منـدوب یراجـع اإلدارة  .5
  . -الشق المدني–العامة لإلقامات وشؤون األجانب كإدارة مدنیة بوزارة الداخلیة 

  
  )2(المادة 

أعــاله علــى جمیــع الــزوار األجانــب باســتثناء ) 1(رة فــي المــادة تطبــق األلیــات المــذكو 
موظفي وكالة الغوث وتشغیل الالجئـین، علـى أن تقـوم الوكالـة بتزویـد وزارة الخارجیـة 
بقائمة الموظفین الراغبین في الدخول إلى قطاع غزة، ویتم التواصل مـع الوكالـة بهـذا 

  . الغوث وتشغیل الالجئین الخصوص من خالل اللجنة الخاصة للتعامل مع وكالة
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )3(المادة 
  . أعاله بشكل محوسب ومربوط بالمعابر) 1(تنفذ اآللیات المذكورة في المادة 

  
  )4(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م 2011من مارس لسنة  08: ة غزة بتاریخصدر في مدین

  هـ 1432من ربیع اآلخر لعام  03                       
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  م2011لسنة ) 51(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بشأن تفعیل المجلس األعلى للدفاع المدني      
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003ل لسنة بعد االطالع على القانون األساسي المعد
  منه، ) 12(و) 7(م وال سیما المادة 1998لسنة ) 3(قانون الدفاع المدني رقم وعلى 

  وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقـدة  الخامسـة والتسـعون بعـد المائـة فـي جلسـته وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء

   م،08/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/3/195/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب
  :قرر ما یلي



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )1(المادة 
شـّكل بموجـب المـادة  تفعیـل المجلـس األعلـى للـدفاع المـدني مـن قـانون الـدفاع ) 7(المُ

  : على النحو التالي 1998لسنة ) 3(المدني رقم 
  

  الصفة  لمسمىا  .م
  رئیساً   وزیر الداخلیة واألمن الوطني   .1
  عضواً   رئیس جهاز الدفاع المدني   .2
 عضواً   مدیر عام في وزارة الشؤون االجتماعیة    .3

 عضواً   مدیر عام في وزارة االشغال العامة    .4

 عضواً   مدیر عام في وزارة الصحة    .5

 عضواً   مدیر عام في وزارة الحكم المحلي    .6

 عضواً   زارة التربیة والتعلیم مدیر عام في و    .7

 عضواً   مدیر عام في وزارة المالیة    .8

 عضواً   مدیر عام في وزارة االتصاالت    .9

 عضواً   مدیر عام في وزارة التخطیط .10

 عضواً   مدیر عام في وزارة المواصالت  .11

 عضواً   مدیر عام جهاز األمن الوطني  .12

 عضواً   قائد جهاز الشرطة  .13

         
  )2(المادة 

  . ارس المجلس األعلى للدفاع المدني االختصاصات المخولة له بموجب القانونیم
  
  )3(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م 2011من مارس لسنة  08: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ربیع اآلخر لعام  03                       
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 52(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تشكیل لجنة لدراسة أوضاع الفلسطینیین النازحین من لیبیا إلى مصر      

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة

  منها، ) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 
  وبناءً على تنسیب رئیس الوزراء، 

 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 

مائـة المنعقـدة بمدینـة وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته الخامسـة والتسـعون بعـد ال
   م،08/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/4/195/11(غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

ـــوزراء، وعضـــویة كـــًال مـــن وزارة الداخلیـــة،  ـــة العامـــة لمجلـــس ال ـــة برئاســـة األمان تشـــكیل لجن
دود، ووزارة التربیة والتعلـیم، ورئـیس المكتـب اإلعالمـي الحكـومي، ورئـیس هیئـة المعـابر والحـ

وذلــك لدراســة أوضــاع الفلســطینیین النــازحین مــن لیبیــا إلــى مصــر، والتواصــل مــع الجهــات 
المختصـــــة للحصـــــول علـــــى معلومـــــات كاملـــــة عـــــن االعـــــداد والمـــــدن التـــــي یقطنهـــــا هـــــؤالء 

  . الفلسطینین وسبل االتصال بهم وحل قضیتهم
  )2(المادة 

  . ترفع اللجنة توصیاتها لمجلس الوزراء بشكل دوري
  )3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  -كل فیما یخصه–على الجهات المختصة كافة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. من تاریخ صدوره

  م 2011من مارس لسنة  08: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من ربیع اآلخر لعام  03                       

  إسماعیل هنیة
  راءرئیس مجلس الوز 

  م2011لسنة ) 53(قرار مجلس الوزراء رقم 
إلجراء اإلصالحات الالزمة على شارع هارون ) $50,000(بشأن صرف مبلغ 

  الرشید بمنطقة میناء غزة       
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(یة رقم قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالوعلى 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته، 
م بشــأن اعتمــاد 2010لســنة ) هـــ.إ/و.م/3/176/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  مبلغ ملیون دوالر لمشاریع البنیة التحتیة، 
  وبناًء على تنسیب وزیر األشغال العامة واالسكان، 

، وبناًء على الصال   حیات المخولة لنا قانونًا



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقـدة  الخامسـة والتسـعون بعـد المائـة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء فـي جلسـته

   م،08/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/5/195/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لصـــــالح وزارة األشـــــغال العامـــــة  -والرخمســـــون ألــــف د– )$50,000(صــــرف مبلـــــغ 

 إلجـراء اإلصـالحات الالزمـة علـى شـارع هـارون الرشـید بمنطقـة مینـاء غـزة واإلسـكان
                . في الجزء الواقع مقابل حسبة السمك

  )2(المادة 
یتم صرف المبلغ المعتمـد أعـاله مـن المبلـغ المخصـص بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء 

م لمشــــاریع البنیـــة التحتیــــة وبالتنســـیق بــــین 2010لســـنة ) هـــــ.إ/و.م/3/176/11(رقـــم 
  .وزارة المالیة ووزارة األشغال العامة واإلسكان

  
  )3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م 2011من مارس لسنة  08: یخصدر في مدینة غزة بتار 
  هـ 1432من ربیع اآلخر لعام  03                       

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 54(قرار مجلس الوزراء رقم 
م بشأن 2010لسنة ) هـ.إ/و.م/1/183/11(بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

  األخصائیین براتب مقطوع         إبرام عقود عمل األطباء
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
م بشـــأن إبـــرام 2010لســـنة ) هــــ.إ/و.م/1/183/11(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم وعلـــى 

  ،       عقود عمل األطباء األخصائیین براتب مقطوع
  وبناًء على تنسیب وزارة الصحة، 

، وبن   اًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

المنعقـدة  الخامسـة والتسـعون بعـد المائـة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء فـي جلسـته
   م،08/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/6/195/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

م بشـــأن إبـــرام 2010لســـنة ) هــــ.إ/و.م/1/183/11(لـــوزراء رقـــم قـــرار مجلـــس اتعـــدیل 
الموافقــة علــى إبــرام عقــود : "لیصــبح عقــود عمــل األطبــاء األخصــائیین براتــب مقطــوع

عمـــل لألطبـــاء األخصـــائیین بـــوزارة الصــــحة براتـــب مقطـــوع یشـــمل األجـــر األساســــي 
         . مضافًا إلیه عالوة طبیعة العمل وعالوة المؤهل العلمي

  
  )2(ادة الم

  یلغي كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  
  
  )3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م 2011من مارس لسنة  08: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ربیع اآلخر لعام  03                       
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 55(قرار مجلس الوزراء رقم 
م بشأن 2009لسنة ) هـ.إ/و.م/4/112/11(بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

  إدارة أموال شركة صندوق االستثمار الفلسطیني
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003لقانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع على ا
م بشـأن إدارة أمـوال 2009لسـنة ) هــ.إ/و.م/4/112/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 

  شركة صندوق االستثمار الفلسطیني،       
  وبناًء على تنسیب وزارة المالیة، 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  لحة العامة، وبناًء على مقتضیات المص



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الخامســة والتســعون بعــد المائــة المنعقــدة  وبنـ
   م،08/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/7/195/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

م 2009لســنة ) هـــ.إ/و.م/4/112/11(مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ) 1(تعــدیل المــادة 
  :رة أموال شركة صندوق االستثمار الفلسطیني لتصبح كالتاليبشأن إدا

  :یشكل مجلس إدارة شركة صندوق االستثمار الفلسطیني على النحو التالي
  الصفة  االسم  م
  رئیس مجلس اإلدارة  محمد موسي حسن جاداهللا .1
  نائب للرئیس  كامل أحمد إبراهیم أبو ماضي .2
  عضواً   حاتم جهاد محمد عویضة .3
 عضواً   د نمر مدوخ سهیل محم .4

 عضواً   حسن حسن محمد أبو ریالة  .5

 عضواً   یعقوب حسن الغندور بیعقو  .6

 عضواً   سمت أنیس یوسف الریس ا .7

  )2(المادة 
  .یلغي كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  
  )3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. من تاریخ صدورهاعتبارًا 

  
  م 2011من مارس لسنة  08: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ربیع اآلخر لعام  03                       



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 56(قرار مجلس الوزراء رقم 
ان خمیس عبد القادر حماد من وزارة الخارجیة مرو / بشأن إنهاء انتداب الموظف

  إلى وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  ،م2010لسنة ) هـ.إ/و.م/01/141/11( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم
  ،              م2010لسنة ) هـ.إ/و.م/10/163/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر الخارجیة، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقـدة  السادسـة والتسـعون بعـد المائـة لسـتهوبناًء على ما أقره مجلس الـوزراء فـي ج

   م،15/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/1/196/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

مروان خمیس عبد القادر حمـاد مـن وزارة الخارجیـة إلـى وزارة / إنهاء انتداب الموظف
  .االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

          
  )2(المادة 

  لغي كل ما یتعارض مع أحكام هذا القراری
  
  
  
  )3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م 2011من مارس لسنة  15: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432ع اآلخر لعام من ربی 10                       
  

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 57(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن حصول المواطنین الذین یقطنون في منطقة المغراقة على موافقة من وزارة 

  األوقاف والشؤون الدینیة قبل البدء في إعادة إعمار بیوتهم المتضررة
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003عد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة ب
  م، 1924لسنة ) 26(وعلى قانون األوقاف الخیریة رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر األوقاف والشؤون الدینیة، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

المنعقـدة  السـابعة والتسـعون بعـد المائـة لـس الـوزراء فـي جلسـتهوبناًء على مـا أقـره مج
   م،29/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/1/197/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

وتعرضـت بیـوتهم  -أرض الوقـف–حصول المـواطنین الـذین یقطنـون منطقـة المغراقـة 
 اف والشـؤون الدینیـة قبـل البـدءعلـى موافقـة مـن وزارة األوقـلألضرار ألي سبب كـان، 

          . بیوتهم المتضررة إعمارفي إعادة 
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م 2011من مارس لسنة  29: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ربیع اآلخر لعام  24                       
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2011لسنة ) 58(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بشأن تشكیل لجنة خاصة لدراسة حاالت النزالء ومعاینة أوضاع السجون 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته،1998لسنة ) 6(وعلى قانون مراكز اإلصالح والتأهیل رقم 

  منها، ) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 
  وبناءً على تنسیب وزارة الداخلیة واألمن الوطني، 

 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

وبناءً على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والتسـعون بعـد المائـة المنعقـدة بمدینـة 
   م،29/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/2/197/11(غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

تشـكیل لجنـة خاصـة برئاســة وزارة العـدل، وعضـویة كـًال مــن وزارة الداخلیـة واألمـن الــوطني، 
مــة لمجلــس الــوزراء، لدراســة حــاالت النــزالء ذوي القضــایا والمخالفــات البســیطة، واألمانــة العا

  .ومعاینة أوضاع السجون
  )2(المادة 

  . یحق للجنة االستعانة بمن یلزم لتسهیل المهام الموكلة إلیها
  )3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  -كل فیما یخصه–على الجهات المختصة كافة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. ن تاریخ صدورهم
  

  م 2011من مارس لسنة  29: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من ربیع اآلخر لعام  24                       

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 59(قرار مجلس الوزراء رقم 
ة العامة للمعابر والحدود غازي أحمد محمد حمد من الهیئ/ بشأن نقل السید

  للعمل بوزارة الخارجیة والتخطیط  
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

م بشـــأن نقــــل 2008 لســـنة) هــــ.إ/و.م/17/91/11(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقــــم 
  السید غازي أحمد حمد للعمل رئیسًا للهیئة العامة للمعابر والحدود، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وبناًء على تنسیب وزارة الخارجیة والتخطیط، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقـدة  سـعون بعـد المائـةالسـابعة والت وبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته

   م،29/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/3/197/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

غــــازي أحمــــد حمــــد مــــن الهیئــــة العامــــة للمعــــابر والحــــدود للعمــــل بــــوزارة / نقــــل الســــید
   .ة والتخطیط بنفس درجته الوظیفیةالخارجی

  
  )2(المادة 

  .كام هذا القراریلغي كل ما یتعارض مع أح
  
  
  
  )3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م 2011من مارس لسنة  29: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ربیع اآلخر لعام  24                       
  

  إسماعیل هنیة



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 60(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن إحالة طلبات الحاالت االجتماعیة المتعلقة بـتأهیل البیوت إلى وزارة العمل 

  والشؤون االجتماعیة  
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  بناًء على تنسیب وزیر العمل والشؤون االجتماعیة، و 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

المنعقـدة  السـابعة والتسـعون بعـد المائـة وبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته
   م،29/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/4/197/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

وزارة العمـــل  طلبــات الحـــاالت االجتماعیــة المتعلقــة بــــتأهیل البیــوت إلــىجمیــع إحالــة 
للنظـر فــي هـذه الطلبـات وتقـدیم المســاعدة للمـواطنین عنـد تــوفر  والشـؤون االجتماعیـة

لیــات األمــوال الالزمــة لــذلك والتنســیق مــع وزارة االشــغال العامــة واإلســكان إلجــراء عم
    . التأهیل

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م 2011من مارس لسنة  29: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من ربیع اآلخر لعام  24                       

  ماعیل هنیةإس
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 61(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن إنشاء مقرات تخص وزارة الداخلیة واألمن الوطني  

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م، 1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته،

  وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقـدة  السـابعة والتسـعون بعـد المائـة وبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته

   م،29/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/5/197/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

 -الشــق المــدني–الموافقــة علــى إنشــاء مقــرات تخــص وزارة الداخلیــة واألمــن الــوطني 
  : على النحو التالي

  . مبني لإلدارة العامة لألحوال المدنیة والجوازات .1
 . رئیسي لوزارة الداخلیة واألمن الوطنيإضافة طابق في المقر ال .2

  . إنشاء مبني للمراقب العام وهیئة التوجیه السیاسي .3
  
  )2(المادة

أعــاله بالتنســیق بــین ) 1(تقــدر التكلفــة اإلجمالیــة إلنشــاء المبــاني المــذكورة فــي المــادة 
ى وزارة الداخلیــة واألمــن الــوطني ووزارة األشــغال العامــة واإلســكان ووزارة المالیــة، علــ

  . أن یتم الصرف وفق األصول المعمول بها في وزارة المالیة
  )3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م 2011من مارس لسنة  29: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ربیع اآلخر لعام  24                       
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 62(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تشكیل لجنة لوضع خطة للتعامل مع الهزة األرضیة المتوقعة   

  مجلس الوزراء
  ،وتعدیالته 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  منها، ) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 
  وبناًء على تنسیب رئیس الوزراء، 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

المنعقـدة  السـابعة والتسـعون بعـد المائـة وبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته
   م،29/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/6/197/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

تشـكیل لجنــة وزاریــة برئاســة وزارة األشــغال العامـة واإلســكان، وعضــویة كــًال مــن وزارة 
الداخلیـــة واألمـــن الـــوطني، ووزارة المالیـــة ووزارة الحكـــم المحلـــي، وذلـــك لوضـــع خطـــة 

  . یة المتوقعةللتعامل مع الهزة األرض
  )2(المادة

  . ترفع اللجنة توصیاتها لمجلس الوزراء خالل أسبوعین من تاریخه
  )3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره

  م 2011سنة من مارس ل 29: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من ربیع اآلخر لعام  24                       

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 63(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن إعادة تشكیل لجنة عطاءات اللوازم المركزیة 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  منه،) 14(ى قانون اللوازم العامة والسیما المادة وعل
م بشـــأن إعـــادة 2010لســـنة ) هــــ.إ/و.م/3/153/11(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم

  تشكیل لجنة عطاءات اللوازم المركزیة، 
  وبناًء على تنسیب وزارة المالیة، 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  العامة، وبناًء على مقتضیات المصلحة 

المنعقـدة  السـابعة والتسـعون بعـد المائـة وبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته
   م،29/03/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/7/197/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  : من األعضاء التالیة أسماؤهم إعادة تشكیل لجنة عطاءات اللوازم المركزیة
  الصفة  المسمى  االسم  .م
  رئیساً   مدیر عام اللوازم العامة  إبراهیم عبد القادر صیام .1
  عضواً   مندوب عن وزارة المالیة  جبر سلیمان إبراهیم حجازي .2
 عضواً   مندوب عن وزارة االقتصاد الوطني  أیمن محمد خلیل الخالدي .3

 عضواً   مندوب عن وزارة األشغال العامة واإلسكان  فاطمة رشدي عوض .4

  
  )2(المادة 
  یلغي كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  
  )3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م 2011من مارس لسنة  29: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432ع اآلخر لعام من ربی 24                       
  

  إسماعیل هنیة



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 64(قرار مجلس الوزراء رقم 
حسن محمد عبد الرحمن أبوحشیش للعمل رئیسًا للمكتب / بشأن ترقیة السید

   A1اإلعالمي الحكومي بدرجة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب رئیس الوزراء، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقــدة  ن بعــد المائــةالثامنــة والتســعو  وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته

   م،05/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/1/198/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
حســن محمــد عبــد الــرحمن أبوحشــیش للعمــل رئیســًا للمكتــب اإلعالمــي / ترقیــة الســید

  .A1الحكومي بدرجة 
  
  )2(المادة 

هـذا القـرار، ویعمـل بـه  تنفیـذ أحكـام -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م 2011من إبریل لسنة  05: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  01                   
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2011لسنة ) 65(قرار مجلس الوزراء رقم 

رامي جاسر الغمري مدیرًا عامًا في األمانة العامة لمجلس / لسیدبشأن ترقیة ا
   A4الوزراء بدرجة 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  لوزراء، وبناًء على تنسیب أمین عام مجلس ا

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقــدة  الثامنــة والتســعون بعــد المائــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته

   م،05/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/2/198/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لمجلـــس الـــوزراء  العامـــة رامـــي جاســـر الغمـــري مـــدیرًا عامـــًا فـــي األمانـــة/ الســـیدترقیـــة 
  A4بدرجة 

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م 2011من إبریل لسنة  05: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  01                   

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  م2011لسنة ) 66(قرار مجلس الوزراء رقم 

كامل أحمد إبراهیم أبو ماضي للعمل وكیًال لوزارة الداخلیة / بشأن ترقیة السید
   A1واألمن الوطني بدرجة 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003لقانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع على ا

  وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني، 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقــدة  الثامنــة والتســعون بعــد المائــة أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســتهوبنــاًء علــى مــا 

   م،05/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/3/198/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

كامـــل أحمـــد إبـــراهیم أبـــو ماضـــي للعمـــل وكـــیًال لـــوزارة الداخلیـــة واألمـــن / ترقیـــة الســـید
  A1الوطني بدرجة 

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–الجهات المختصة كافـة على 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م 2011من إبریل لسنة  05: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  01                    

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 67(ر مجلس الوزراء رقم قرا
كنعان سعید عبید رئیسًا لسلطة الطاقة والموارد الطبیعیة / بشأن ترقیة السید

   A1بدرجة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  فیذیة،وتعدیالته والئحته التن 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب رئیس الوزراء، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقــدة  الثامنــة والتســعون بعــد المائــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته

   م،05/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/4/198/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

   A1كنعان سعید عبید رئیسًا لسلطة الطاقة والموارد الطبیعیة بدرجة / ترقیة السید
  
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م 2011من إبریل لسنة  05: بتاریخصدر في مدینة غزة 
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  01                   

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 68(قرار مجلس الوزراء رقم 
یوسف صبحي محمد الغریز للعمل وكیًال لوزارة التخطیط / بشأن ترقیة السید

   A1بدرجة 
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003لى القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع ع
  وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر الخارجیة والتخطیط، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقــدة  الثامنــة والتســعون بعــد المائــة قــره مجلــس الــوزراء فــي جلســتهوبنــاًء علــى مــا أ

   م،05/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/5/198/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

  A1یوسف صبحي محمد الغریز للعمل وكیًال لوزارة التخطیط بدرجة / ترقیة السید
  
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م 2011من إبریل لسنة  05: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  01                   
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2011لسنة ) 69(قرار مجلس الوزراء رقم 

بشأن اعتماد توصیات اللجنة الخاصة لدراسة ملف شركة فلسطین لالستثمار 
  م  .ع.العقاري م

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  وتعدیالته، 1998لسنة ) 1(وعلى قانون تشجیع االستثمار في فلسطین رقم 

م .ع.نـــة بدراســــة ملـــف شـــركة فلســـطین لالســـتثمار العقــــاري موبنـــاًء علـــى تقریـــر اللج
  م، 2011لسنة ) هـ.إ/و.م/3/187/11(المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

المنعقــدة  لمائــةالثامنــة والتســعون بعــد ا وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته
   م،05/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/5/198/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
اعتمـــاد توصـــیات اللجنـــة الخاصـــة لدراســـة ملـــف شـــركة فلســـطین لالســـتثمار العقـــاري 

  : م، وهي كالتالي.ع.م
م بــین ســلطة األرضــي 24/02/2004بطــالن مــذكرة التفــاهم الموقعــة بتــاریخ  .1

  . كة فلسطین لالستثمار العقاريوشر 
 . إجراء الحجز التحفظي على أرض المشتل .2

  . قیام الشركة بتسویة أوضاعها وفق القانون .3
  
  )2(المادة 

  یلغي كلما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. خ صدورهاعتبارًا من تاری

  
  م 2011من إبریل لسنة  05: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  01                   
  

  إسماعیل هنیة



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 70(قرار مجلس الوزراء رقم 
م بشأن 2011لسنة ) هـ.إ/و.م/7/195/11(بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

  إدارة أموال شركة صندوق االستثمار الفلسطیني
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
 تعــدیل م بشــأن2011لســنة ) هـــ.إ/و.م/7/195/11(مجلــس الــوزراء رقــم  وعلــى قــرار

م بشـــأن إدارة أمـــوال 2009لســـنة ) هــــ.إ/و.م/4/112/11(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
  شركة صندوق االستثمار الفلسطیني،       



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وبناًء على تنسیب وزارة المالیة، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
منعقــدة ال الثامنــة والتســعون بعــد المائــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته

   م،05/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/7/198/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

م 2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/7/195/11(قرار مجلس الـوزراء رقـم من ) 1(تعدیل المادة 
م بشـــأن 2009لســنة ) هـــ.إ/و.م/4/112/11(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  تعــدیل بشــأن

  :االستثمار الفلسطیني لتصبح كالتالي ندوقإدارة أموال شركة ص
  :یشكل مجلس إدارة شركة صندوق االستثمار الفلسطیني على النحو التالي

  الصفة  االسم  م
  رئیس مجلس اإلدارة  محمد موسي حسن جاداهللا .1
  نائب للرئیس  كامل أحمد إبراهیم أبو ماضي .2
  عضواً   حاتم جهاد محمد عویضة .3
 عضواً   ناجي یوسف سرحان  .4

 عضواً   ن حسن محمد أبو ریالة حس .5

 عضواً   یعقوب حسن الغندور بیعقو  .6

 عضواً   إسمت أنیس یوسف الریس  .7

          
  )2(المادة 
  یلغي كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م 2011من إبریل لسنة  05: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من جمادي األولى لعام  01                   

  
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 71(قرار مجلس الوزراء رقم 
  )63(بشأن إحیاء ذكرى النكبة 

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003الع على القانون األساسي المعدل لسنة بعد االط

  ،م2008لسنة ) 1(وعلى قانون حق العودة للالجئین الفلسطینین رقم 
         منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 
  وبناًء على تنسیب وزیر الشباب والریاضة والثقافة، 

، وبناًء على الصالحیات الم   خولة لنا قانونًا



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
المنعقــدة  الثامنــة والتســعون بعــد المائــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته

   م،05/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/8/198/11(ت رقم غزة  تحمدینة ب
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لریاضـــة والثقافـــة لفعالیـــات إحیـــاء ذكـــرى اعتمـــاد التصـــور المقـــدم مـــن وزارة الشـــباب وا

         . باستثناء المبالغ المالیة الواردة فیه) 63(النكبة 
  
  )2(المادة 

تشكیل لجنة برئاسة وزارة الشباب والریاضة والثقافـة، وعضـویة كـًال مـن وزارة األسـرى 
ووزارة  والمحــــررین والقــــدس والالجئــــین، ووزارة التربیــــة والتعلــــیم، ووزارة شــــؤون المــــرأة،

األوقـاف والشـؤون الدینیـة، والمكتـب اإلعالمـي الحكـومي لتنفیـذ فعالیـات إحیـاء ذكــرى 
  ). 63(النكبة 

  
  )3(المادة 

  . للجنة االستعانة بمن تراه مناسبًا ألداء مهامها
  )4(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. یخ صدورهاعتبارًا من تار 

  
  م 2011من إبریل لسنة  05: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  01                   
  

  إسماعیل هنیة



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  م2011لسنة ) 72(قرار مجلس الوزراء رقم 
وخمسمائة معلم ممن هم على رأس  بشأن استكمال تعیین عدد أربعة آالف

  عملهم في وزارة التربیة والتعلیم على بند العقود الخاصة 
  

  مجلس الوزراء
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  ،م2011وعلى قانون الموازنة العامة لسنة 
  ئحته التنفیذیة،م وتعدیالته وال1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

م بشــأن اعتمــاد 2010لســنة ) هـــ.إ/و.م/4/153/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
         م، 2010االحداثات الوظیفیة لعام 

  وبناًء على تنسیب رئیس الوزراء ووزیر التربیة والتعلیم، 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  ، وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة
المنعقــدة  الثامنــة والتســعون بعــد المائــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته

   م،05/04/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/9/198/11(ت رقم غزة تحمدینة ب
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

اســتكمال تعیــین عـــدد أربعــة آالف وخمســـمائة معلــم ممـــن هــم علـــى رأس عملهــم فـــي 
یـــنهم علـــى ی، مـــع احتســاب مـــن تــم تعلــى بنـــد العقــود الخاصـــةوزارة التربیــة والتعلـــیم ع

   . م ضمن هذا العدد2010شواغر وزارة التربیة والتعلیم لعام 
  
  
  
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیة. اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م 2011من إبریل لسنة  05: نة غزة بتاریخصدر في مدی

  هـ 1432من جمادي األولى لعام  01                    
  

  إسماعیل هنیة



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  رئیس مجلس الوزراء
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  م بشأن 2010لسنة ) 16(قرار وزاري رقم 
  م 1940تعدیل الذیل الرابع من نظام العالمات التجاریة لسنة 

  وزیر االقتصاد الوطني
  وتعدیالته،  2003القانون االساسي لسنة بعد االطالع على 

والمـــادة ) 8(م والســـیما المـــادة 1938لســـنة  35وعلـــى قـــانون العالمـــات التجاریـــة رقـــم 
  من،) 46(

  م، 1940وعلى النظام الداخلي لسنة 
  م، 2002سنة ل) 1(وعلى النظام رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  العامة وحسن سیر العمل،  وبناًء على مقتضیات المصلحة

  : فقد قررنا ما یلي
  )1(مادة 

  . 32من صنف ) الجعة(إلغاء منتج البیرة 
  )2(مادة 

  . والخاص بمنتجات الخمور والمشروبات الروحیة والمسكرات 33إلغاء الصنف 
  )3(مادة 

یسري هذا القرار في محافظات غزة ویعمـل بـه مـن تـاریخ صـدوره وینشـر فـي الجریـدة 
  . الرسمیة

  
  م 1/8/2010تحررًا في غزة بتاریخ 

  زیاد الظاظا. م
  وزیر االقتصاد الوطني

  
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  ) 2010(لسنة ) 2(قرار رئیس سلطة جودة البیئة رقم 
بشأن مقاییس ومعاییر جودة وخصائص میاه الصرف الصناعي المصرفة إلى 

  شبكه الصرف الصحي
  

  رئیس سلطة جودة البیئة
  وتعدیالته، 2003لسنة  بعد االطالع على القانون األساسي

والســـیما المـــادة ) م1999(لســـنة ) 7(وبعـــد االطـــالع علـــى أحكـــام قـــانون البیئـــة رقـــم 
  ،منه) 30(

م بشــأن مقــاییس جــودة وخصــائص 1997لســنة  41وبعــد االطــالع علــى القــرار رقــم 
  ، المیاه الصالحة للشرب

قـــــراره مـــــع الجهـــــات المختصـــــة حســـــب نـــــص ـــــه وإ ـــــا تـــــم االتفـــــاق علی  وبنـــــاءًا علـــــى م
  ، من قانون البیئة) 30(المادة

  ،وبناءًا على مقتضیات المصلحة العامة
  وبناءًا على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا 

  -:قررنا ما یلي
  

  

  )1(المادة 
 تعریفات

فــي تطبیــق أحكــام هــذا القــرار یكــون للكلمــات والعبــارات اآلتیــة  المعــاني المخصصــة 
  ذلكلها أدناه ما لم تدل القرینة على خالف 

ــاه العادمــة الصــناعیة الناتجــة المعامــل و  وأالمیــاه الخارجــة مــن المصــانع هــي  :المی
عـــن اســـتعمال المیـــاه فـــي بعـــض أو كـــل مراحـــل التصـــنیع أو التنظیـــف أو التبریـــد أو 

  .غیرها، سواء كانت معالجة داخل المصنع أو غیر معالجة



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

التـي تكسـبها  لفیزیائیـةا الصـفاتهـي  :الخصائص الفیزیائیة لمیاه الصرف الصناعي
، الرائحـة،الطعـم  ،اللـون ،المـواد العالقـة ،درجـة الحـرارة(أهمهـا ومـن  ممیـزةخصـائص 

  ). التوصیلیة الكهربیةو  العكارة
هــــي صــــفات و نســــب المــــواد و  :الصــــرف الصــــناعي الخصــــائص الكیمیائیــــة لمیــــاه

  . األكســـجین والهیـــدروجینغیـــر  الصـــرف الصـــناعية الذائبـــة فـــي میـــاه الكیمیائیـــ

، الفلـــزات االنتقالیــــة عناصــــر تمتلـــك خــــواص فیزیائیـــة مثــــلوهـــي  :العناصـــر الثقیلــــة
تتصـــف معظمهـــا بالســـمیة عنـــد و  .األكتینیــدات ،والالنثانیـــدات ،أشـــباه الفلـــزات بعــضو 

  .تراكیز محددة حسب االستخدام
  

  

  )2(المادة 
  مجال المقاییس والمواصفات

اجب توفرها في المیاه العادمة تختص هذه المعاییر باالشتراطات والخواص الو 
صرف الصحي من المصانع والتي یتم تصریفها إلى شبكة ال الصناعیة الخارجة

  .العامة
  )3(المادة 

  أهم الملوثات في میاه الصرف الصناعي
  تأثیرها  الملوثات

  المواد العالقة
حمـأة معالجـة إلـى زیـادة ترسـیبات الالمیاه الصرف غیر  فيیتسبب وجود المواد العالقة 
  .البیئة المائیة عند صرفها فيوتكوین ظروف ال هوائیة 

  المواد المغذیة

یعتبر النیتـروجین والفوسـفات مـن المغـذیات األساسـیة للنمـو بجانـب الكربـون لـذلك فـإن 

البیئة المائیة قد یؤدى إلى نمو كائنات مائیـة غیـر مرغـوب فیهـا، بینمـا إذا  إلى اصرفه

  . بكمیات كبیرة یؤدى ذلك إلى تلوث المیاه الجوفیة المفتوحة على األرض اتم صرفه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــواد  وهــى مــواد لهــا القــدرة علــى مقاومــة طــرق المعالجــة التقلیدیــة مثــل المنظفــات الصــناعیة الم
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العضــــــــــــــــــــــویة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  روالغی
 العضــــــــــــــــــــــویة

  صعبة التحلل

مـواد ) كونهـا فـيأو الشك (تم اختیارها على أساس كونها ، والفینول والمبیدات الزراعیة

  .الجینات أو ذات سمیه عالیة فيو تسبب تشوهات خلقیة أو تغیر مسرطنة أ

ــــــــــــــــــــــــــادن  المع

  الثقیلة

غالبًا ما یتم صرف المعادن الثقیلة إلى المیاه عن طریق األنشـطة التجاریـة والصـناعیة 

  .وفى حالة إعادة استخدام المیاه یجب إزالتها تماماً 

األمـــالح غیـــر 

عضــــــــــــــــــــــویة ال

  الذائبة

میــاه  فــيضــویة مثــل أمـالح الكالســیوم والصــودیوم والكبریتــات تتواجـد األمــالح غیــر الع

ــاه  ــة إعــادة اســتخدام المی ــذلك وفــى حال ــاه، ل ــة الســتخدامات المی الصــرف كنتیجــة طبیعی

  . یجب إزالة هذه المواد
  

  
  )4(المادة 

  االشتراطات العامة
العامـة أن  صـرف الصـحيیشترط في المیاه العادمة الصناعیة المصرفة إلـى شـبكة ال

  -: تحتوي علىال
  .التي یمكن أن تسبب اشتعال أو انفجار المشتقات البترولیة السائلة .1
  .2ملم10أیة مواد صلبة بمساحة سطحیة تزید عن  .2
  :إلى خصائص كیماویة یمكن أن تؤدي ذاتأیة مواد سائلة أو صلبة  .3

  .العامة صرف الصحيإعاقة التدفق في خطوط شبكة ال -أ 
 .امةالع صرف الصحيضررا بخطوط شبكة ال - ب 

 الصـــرف الصـــحيضـــررا علـــى صـــحة و حیـــاة العـــاملین فـــي صـــیانة شـــبكة  -ج 
 .العامة

 .ضررا ألعمال تشغیل وصیانة محطات الضخ و المعالجة - د 

  .  انبعاث الروائح الكریهة - ه 
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الـبالط والرخـام والطــوب  :اإلنشـاءات مثـل المخلفـات السـائلة الناتجـة عـن مصــانع .4
كیـز المـواد الصـلبة العالقـة فیهـا وخالطات اإلسمنت، وأیة  مخلفات سائلة یزیـد تر 

  . 3سم/ملجم 1.5لتر وبوزن نوعي یزید على /ملجم 50على 
 CHLORINATED ORGANIC(المـــــذیبات العضـــــویة المكلـــــورة  .5

SOLVENTS .(  
  .الجداول التالیةمیاه التبرید الصناعیة ما لم تحقق المواصفات المحددة في  .6
  ).BRINE(المیاه مركزة الملوحة  .7
ئر صـــناعیة مشـــعة إال بعـــد الحصـــول علـــى تصـــریح بـــذلك مـــن أي مـــواد أو نظـــا .8

  .سلطة جودة البیئة
 .أي مبیدات حشریة أو نباتیة .9

  
  

  )5(المادة 
  الخصائص الفیزیائیة

یجب أن تتطابق الخصائص الفیزیائیة فـي میـاه الصـرف الصـناعي والمعـاییر المبینـة 
  -:في الجدول التالي

  

رقم 
  الخاصیة  البند

صرف الصناعي میاه ال فمعاییر تصری
  الحد األقصىلشبكهالصرف الصحي العامة 

  )لتر/ملجم( ما لم یذكر خالف ذلك
  Temperature  40  (C°)الحرارة    1

  )قابلة لتحلل(Color (PCU)  100) كوبالت بالتیني(اللون   2

  TSS  600المواد العالقة الكلیة    3

  TDS  2000المواد الذائبة الكلیة    4
  Temperature  40  (C°)الحرارة    5

  
  
  
  

 )6(لمادة رقم ا
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  الخصائص الكیمیائیة
یجب أن تتطابق الخصائص الكیمیائیة في میاه الصرف الصناعي والمعاییر المبینة 

  -:في الجدول التالي

رقم 
  البند

  الخاصیة
  میاه الصرف الصناعي لشبكه فمعاییر تصری

  الحد األقصىالصرف الصحي العامة  
  )لتر/مملج( ما لم یذكر خالف ذلك

  pH    6-9 األس الهیدروجیني  1

  BOD  600األكسیجین الممتص حیویا    2

  COD  1500األكسیجین الممتص كیمیائیا    3

  TKN 80النتروجین الكلي    4
  NH3-N 7أمونیا    5
  NO3-N 80نیترات    6
  Fluorides 2فلوریدات    7

 Phosphorusفوســــفور كلـــــي    8
Total 

15  

  Sulfides 1كبریتید   9
  Phenols  3الفینول   10
  Fat Oil & Grease  20الزیوت والشحوم   11
  Mineral Oil 15زیوت معدنیة    12
  Detergent (MBAS)1 25المنظفات    13
  Residual Chlorine  2الكلور المتبقي    14
  Cyanide  0.75سیانید    15
  Beryllium  0.5بیریلیوم    16
  Boron  3بورون    17
  Lithium  3 اللیثیوم   18
  Aluminum  2األلمنیوم    19
  sodium  600الصودیوم   20
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  chloride 1200الكلورید   21
  

  )7(المادة 
  العناصر الثقیلة والسامة

یجب أن ال یزید تركیز العناصر الثقیلة أو السامة في میاه الصرف الصناعي عن 
  -:الحدود المبینة في الجدول التالي

رقم 
  البند

  الخاصیة
  میاه الصرف الصناعي لشبكه فتصریمعاییر 

  الحد األقصىالصرف الصحي العامة 
  )لتر/ملجم(ما لم یذكر خالف ذلك

  Chromium total  0.5كروم كلي    1
  Tin  1قصدیر    2
  Nickel  1نیكل    3
  Cadmium  0.5كادمیوم    4
  Arsenic  0.25زرنیخ    5
  Lead  0.5رصاص    6
  Manganese  1منغنیز    7
  Silver  0.03فضة    8
  Mercury  0.05زئبق    9

  Iron  50حدید    10
  Zinc  4زنك    11
  Cobalt  0.5الكوبالت    12
  Selenium  0.01السیلینیوم    13
  Vanadium  0.1الفانادیوم    14
  Molybdenum  0.15المولیبدنم    15
  Copper  1النحاس    16

  )8(المادة 
  طرق الفحص
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جراء الفحوصات لمیاه الصرف الصناعي حسب الطرق  یجب اخذ العینات وإ
" الطرق القیاسیة لفحص المیاه والصرف الصحي " المذكورة في المرجع 

)Standard Methods For Examination Of Water And Waste 
Water )  

  
  )9(المادة 

أي تعدیل أو تغییر لهذه المقاییس والمعاییر یتم بقرار من رئیس سلطة جودة البیئة 
  .من قانون البیئة) 30(المادة  وفقًا ألحكام

  )10(المادة 
یخضع للمسائلة القانونیة كل شخص ال یلتزم بتطبیق هذه المقاییس والمعاییر وفقًا 

  .ألحكام قانون البیئة والقوانین األخرى ذات الصلة
  )11(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )12(المادة 

ة كُل فیما یخصه تنفیذ أحكام هذا القرار من على جمیع الجهات المختصة كاف
  .تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2010/ 11/ 28 :صدر بتاریخ
  هـ1431/ذي الحجة/ 23 :الموافق

  یوسف كامل إبراهیم./د
  رئیس سلطة جودة البیئة

  
  
  قرار

  رئیس مهنة تدقیق الحسابات في فلسطین
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   ،م2004لسنة  9دقیق الحسابات رقم بعد اإلطالع على قانون مزاولة مهنة ت

  ،م2010وعلى الالئحة التنفیذیة لقانون مزاولة مهنة تدقیق الحسابات لسنة 
  ،وبناء على الصالحیات المخولة لنا قانوناً 

  :فقد تقرر ما یلي
  

  )1(المادة 
  : لكل من" فئة ب"منح تراخیص مزاولة مهنة تدقیق الحسابات 

  .توني میشیل حنا مسعد - 1
  .ر كامل الناظركامل زهی - 2
  . محمود نافذ محمود العلمي - 3
  . رأفت حسین مطیر مطیر - 4
  . عاهد محمد خالد البدري - 5
  . محمد عبد اهللا على أبو یوسف - 6
 .راویة شكري شاكر شبیر - 7

 

  )2(المادة 
تنفیــذ أحكـام هــذا القــرار ویعمــل   -كـل فیمــا یخصــه -علـى الجهــات المختصــة كافــة  

  . الرسمیةبه من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة 
  

  م2011/ 9/1 :صدر بتاریخ
  إسماعیل محفوظ

 رئیس مجلس مهنة الحسابات

  قرار
  رئیس مهنة تدقیق الحسابات في فلسطین
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  م،2004لسنة  9بعد اإلطالع على قانون مزاولة مهنة تدقیق الحسابات رقم 

  م،2010وعلى الالئحة التنفیذیة لقانون مزاولة مهنة تدقیق الحسابات لسنة 
،وبناء ع   لى الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  :تقرر ما یلي
  )1(المادة 
  : لكل من" فئة ب"منح تراخیص مزاولة مهنة تدقیق الحسابات 

  . زهیر وجیه عرفات السقا - 1
 .حسام الدین إبراهیم حسني عویضة - 2

 .حسن خلیل مصطفي قویدر - 3

 . نعیم إسماعیل حسني عزارة - 4

 . أحمد محمد عبد المجید صالح - 5

 . مود زعربحمدي شحدة مح - 6

  
 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكـام هـذا القـرار ویعمـل بـه   -كل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة 

  . من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م17/2/2011: صدر بتاریخ
  إسماعیل محفوظ

 رئیس مجلس مهنة الحسابات

  اللجنة املركزية للتنظيم وبناء املدن حمافظات غزة
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  ) "احملمول(بشأن ترخيص إنشاءات حمطات اإلرسال الالسلكية نظام " 
إن اللجنــــــــــــة المركزیــــــــــــة لألبنیــــــــــــة وتنظــــــــــــیم المــــــــــــدن بمحافظــــــــــــات غــــــــــــزة اســــــــــــتنادًا 
ــــــــــانون تنظــــــــــیم  ــــــــــي المــــــــــادة الرابعــــــــــة مــــــــــن ق ــــــا ف للصــــــــــالحیات المنصــــــــــوص علیهــــ

 8/2010م فقــــــــــــد أصــــــــــــدرت بجلســــــــــــتها رقــــــــــــم 1936لســــــــــــنة ) 28(المــــــــــــدن رقــــــــــــم 
   -:تاليم النظام ال21/4/2010بتاریخ 

 
1  

نظـــــــام بشـــــــأن تـــــــرخیص إنشـــــــاءات محطــــــــات " یطلـــــــق علـــــــى هـــــــذا النظـــــــام اســـــــم  
  "  .اإلرسال الالسلكیة 

 
2.  

ــــــي هــــــذا  ــــــواردة ف ــــــارات ال ــــــق أحكــــــام هــــــذا النظــــــام یكــــــون للكلمــــــات والعب ــــــة تطبی لغای
  .النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك

1.  اللجنة المحلیة أو اللجنة المركزیة. 

2.   األبــــــــــراج أو الصــــــــــواري أو األعمــــــــــدة المخصصــــــــــة
 ). المحمول(الستخدام أو تقویة محطات اإلرسال الالسلكیة 

3.   ـــــــــات أي إنشـــــــــاء أقـــــــــیم بهـــــــــدف اســـــــــتخدامه لغای
 . ةمزاولة أعمال االتصاالت الالسلكی

4.  لشــــــــــــركات والمحــــــــــــالت التجاریــــــــــــة األبنیــــــــــــة وا
 . الشوارع -واألرض الفضاء 

5.   وزارة االتصـــــــــــــاالت وتكنولوجیـــــــــــــا المعلومـــــــــــــات
 .وزارة الصحة وسلطة جودة البیئة –كجهة فنیة مركزیة 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

6.   الرخـصـــــــة التنظیمیــــــــة التــــــــي تمنحهــــــــا اللجنــــــــة وفقــــــــًا ألحكـــــــــام
ـــــام وبالتنســــــــــــــــــــیق مــــــــــــــــــــع وزارة االتصــــــــــــــــــــاالت وتكنو  لوجیــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــذا النظـــــــــــــــ

 .المعلومات

7.   مالــــــــك المنشــــــــأة أو مــــــــن فــــــــي حكمــــــــه أو أي شــــــــخص
ـــــــــانون هـــــــــذه الرخصـــــــــة ســـــــــواء كـــــــــان شخصـــــــــًا طبیعیـــــــــًا أم  أخـــــــــر یمنحـــــــــه الق

 ).اعتباریاً (معنویًا 
 

3 
ـــــام لـــــــدي بحـــــــث طلبـــــــات تـــــــرخیص المنشـــــــأة والمبـــــــاني الخاصـــــــة  یعمـــــــل بهـــــــذا النظــ

) ات اإلرســـــــــــال الالســـــــــــلكیةإنشـــــــــــاءات محطـــــــــــ. (بمحطـــــــــــات اإلرســـــــــــال الالســـــــــــلكیة
 ).بالتنسیق مع وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ( 
 

4 
ـــــــام األوضـــــــــــاع والشــــــــــــروط الواجـــــــــــب توافرهــــــــــــا فــــــــــــي  تحـــــــــــدد أحكــــــــــــام هـــــــــــذا النظـــــ

  .منشآت ومباني االتصاالت الالسلكیة
  

5 
ــــــب الرخصــــــــــة مــــــــــن تنفیــــــــــذ أیــــــــــه شــــــــــروط فنیــــــــــة أو  ال یعفــــــــــي هــــــــــذا النظــــــــــام طالــــ

أو صــــــــــحیة أو شـــــــــــروط أخــــــــــري منصــــــــــوص علیهـــــــــــا فــــــــــي أي قـــــــــــانون أو  بیئیــــــــــة
  .نظام أو بروتوكول آخر
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بموجـــــــــب هـــــــــذا النظـــــــــام علـــــــــى طالـــــــــب التـــــــــرخیص عـــــــــدم الشـــــــــروع فـــــــــي إقامــــــــــة   
ـــــــــــــــــرات بالمنشـــــــــــــــــآت المخصصـــــــــــــــــة ألغـــــــــــــــــراض االتصـــــــــــــــــاالت  أو إحـــــــــــــــــداث تغی
الالســـــــــلكیة إال بعـــــــــد الحصــــــــــول علـــــــــى رخصـــــــــة بــــــــــذلك مـــــــــن اللجنـــــــــة والجهــــــــــات 

  .المحددة في النظامالفنیة 
  

7  
 

ـــــــــــــــــــة   تتواصـــــــــــــــــــل وزارة االتصـــــــــــــــــــاالت وتكنولوجیـــــــــــــــــــا المعلومـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــع اللجن
ــــرخیص المنشـــــــــــأة المســـــــــــتخدمة لغایــــــــــات مزاولـــــــــــة أعمـــــــــــال  للحصــــــــــول علـــــــــــى تــــــ

   -:االتصاالت الالسلكیة وتقدم للجنة المستندات التالیة
  .سند الملكیة أو عقد اإلیجار للمنشأة  - 
ــــــــــــــع العــــــــــــــام  -  ــــــــــــــع العــــــــــــــام ( الموق ــــــــــــــه مواقــــــــــــــع ) مخطــــــــــــــط الموق موضــــــــــــــحًا علی

  .عناصر المشروع والخدمات المرافقة له 
ـــــــــــــــة بالتنســـــــــــــــیق مـــــــــــــــع وزارة االتصـــــــــــــــاالت  -  ــــات المعنی ـــــــــــــــة الجهـــــــــــ ـــــــــــــــادة بموافق إف

  .وتكنولوجیا المعلومات 
  

8  
ـــــــــــع محطـــــــــــة  ـــــــــــة التـــــــــــي تق تصـــــــــــدر الرخصـــــــــــة التنظیمیـــــــــــة للمنشـــــــــــات مـــــــــــن اللجن

ـــــــــة وذلـــــــــك بعـــــــــد اســـــــــتیفاء الرســـــــــوم المقـــــــــررة اإلرســـــــــال ضـــــــــمن حـــــــــد ودها التنظیمی
ـــــــــاء المصـــــــــدق وتعدیالتـــــــــه مـــــــــع عـــــــــدم اإلخـــــــــالل بحـــــــــق  فـــــــــي نظـــــــــام رخـــــــــص البن
ــــــــة فــــــــي اســــــــتیفاء أیــــــــه ضــــــــرائب أو رســــــــوم أخــــــــري منصــــــــوص علیهــــــــا فــــــــي  اللجن

  . أي قانون أو نظام آخر 
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ــــــــي هـــــــــــذا النظـــــــــــام ومراعـــــــــــاة العتبـــــــــــارات المصـــــــــــلحة  علـــــــــــى الـــــــــــرغم بمـــــــــــا ورد فـــ
ـــــــــع ال ـــــــــة یخضـــــــــع حـــــــــق مالئمـــــــــة موق ـــــــــة التنظیمی ــــــــكان منطق ـــــــــة العامـــــــــة لسـ تنظیمی

المحطـــــــــــــــــات الالســـــــــــــــــلكیة مـــــــــــــــــن عدمـــــــــــــــــه للتقـــــــــــــــــدیرات الموضـــــــــــــــــوعیة للجنـــــــــــــــــة 
ـــــــع األحــــــــــوال فــــــــــإن قــــــــــرار اللجنــــــــــة بــــــــــرفض مــــــــــنح  والجهــــــــــات الفنیــــــــــة وفــــــــــي جمیـــ

  .الرخصة یجب أن یكون مسبباً 
   

10  
الســــــــــــه أو یلغــــــــــــي التــــــــــــرخیص حكمــــــــــــًا بتصــــــــــــفیة المــــــــــــرخص لــــــــــــه أو إعــــــــــــالن إف

  .فقده األهلیة
   

11  
ـــــــــــانون أو نظـــــــــــام  ـــــــــــًا للق ـــــــــــت رخصـــــــــــته وفق ـــــــــــذي ألغی ـــــــــــه ال ال یحـــــــــــق للمـــــــــــرخص ل
المطالبــــــــــــة بــــــــــــأي تعــــــــــــویض أو اســــــــــــترداد العوائــــــــــــد التــــــــــــي دفعــــــــــــت مــــــــــــن أجــــــــــــل 

  .الحصول على الرخصة
   

12  
لغایــــــــــات تطبیــــــــــق هــــــــــذا النظــــــــــام تصــــــــــنف محطــــــــــات اإلرســــــــــال الالســــــــــلكیة إلــــــــــى 

  -:الفئات التالیة
   ). لماكروسی) ( أ ( محطة إرسال كبیرة فئة . 1  

  ). لمایكروسی) ( ب ( محطة إرسال صغیرة فئة . 2
ــــــــــــــــنهم حســــــــــــــــــب معــــــــــــــــــاییر ومواصـــــــــــــــــــفات وزارة  وتصــــــــــــــــــنف كــــــــــــــــــل واحــــــــــــــــــدة مــ

  .االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات
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تعتبـــــــــــر جمیـــــــــــع الـــــــــــرخص الســـــــــــابقة علـــــــــــى ســـــــــــریان هـــــــــــذا النظـــــــــــام كأنهـــــــــــا قـــــــــــد 
ــــب علــــــــــى اللجنــــــــــة أن تكلـــــــــــف المــــــــــرخص لــــــــــه عبـــــــــــر صــــــــــدرت بمقتضــــــــــاه و  یجـــــــ

ــــــــــــــة  ــــــــــــــق أوضــــــــــــــاعه التنظیمی ـــــــــا المعلومــــــــــــــات بتوفی ـــــ وزارة االتصــــــــــــــاالت وتكنولوجی
ــــــــًا لــــــــه وذلــــــــك خــــــــالل المــــــــدة الزمنیــــــــة التــــــــي تراهــــــــا مناســــــــبة ویشــــــــترط لــــــــذلك  وفق

  .أن ال تزید المدة عن سنة واحدة
  

14  
ــــــــــــــــــة  علومــــــــــــــــــات                                    وزارة االتصــــــــــــــــــاالت وتكنولوجیــــــــــــــــــا الم(تضــــــــــــــــــع الجهــــــــــــــــــات الفنی

الشـــــــــــــــــروط الفنیـــــــــــــــــة الخاصــــــــــــــــــة ) ســـــــــــــــــلطة جـــــــــــــــــودة البیئـــــــــــــــــة –وزارة الصـــــــــــــــــحة
ــة والبیئیــــــــــة بمــــــــــا یحقــــــــــق ویــــــــــوفر حمایــــــــــة الســــــــــكان  بالموافقــــــــــات الصــــــــــحیة والفنیــــــــ

  .والبیئة من اآلثار الناتجة عن استخدامات االتصاالت الالسلكیة
  
  

15  
ــــــــــــرخیص إلنشــــــــــــاء ا لمشــــــــــــروع بموجــــــــــــب أحكــــــــــــام هــــــــــــذا النظــــــــــــام ال إن مــــــــــــنح الت

ــــــــــوانین أو أنظمــــــــــة   یعفــــــــــى صــــــــــاحب المشــــــــــروع مــــــــــن الخضــــــــــوع ألحكــــــــــام أیــــــــــة ق
ــــــوص علیــــــــــــه فــــــــــــي أي تشــــــــــــریع أو قــــــــــــرار بقــــــــــــانون  أو أي واجــــــــــــب آخــــــــــــر منصــــــ

  .أو نظام آخر صادر بشأن مزاولة هذا المشروع
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ــــــــــي ال ــــــــــاریخ تصــــــــــدیقه وینشــــــــــر ف ــــــــــارًا مــــــــــن ت جریــــــــــدة یعمــــــــــل بهــــــــــذا النظــــــــــام اعتب
  .الرسمیة

  یالدیةم 28/4/2010صدر بمدینة غزة بتاریخ 
  هجري 1431/ جمادي أول /  14            
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 استنادا الى الصالحیة المخولة له بمقتضى المادة، إن مجلس من مجلس بلدیة خان یونس
  -:وقد أصدر النظام التالى، 1934ة نمن قانون البلدیات لس 99
  اسم  النظام  1937یطلق على هذا النظام اسم نظام بلدیة خان یونس لسنة   1الماده 

  
  2الماده 

منطقــة ) تعنــى عبــارة منطقــة البلدیــة(ة مــن النظــام ة المقصــودایفــاء للغایــ
  سمجلس بلدیة خان یون) مجلس البلدیة(و  سبلدیة خان یون

ـــارة  وتعنـــى ي موظـــف مـــن مـــوظفي أ) ( منـــاظر األشـــغال الصـــحیة(عب
ـــــون ـــــام باألعمـــــال الصـــــحیة  سبلدیـــــة خـــــان ی ـــــیس البلدیـــــة للقی ینتدبـــــه رئ

كن وتعنى لفظه ومناظرتها سواء كان هذا العمل من اختصاصه أو لم ی
جسـر أو میـدان أو رصـیف أو ممـر أو  وشارع أو طریق أ أي) شارع( 

ســـاحة أو حدیقـــة عامـــة أو درب أو زقـــاق أو ســـاحة مكشـــوفة عامـــه أو 
  .خاصة أو أیة ساحة من ساحات بیوت السكن الخلفیة واألمامیة

  تفسیر اصطالحات
  )1/3/53(تعدیل 

  
  
  3المادة 

  ))األسواق(( 
 لمجلـس البلـدي بقـرار مـنفي المكـان الـذي یعینـه ا( سینشأ في خان یون

 ىاألخـــــر ســـــوق بلـــــدي للخضـــــار واألثمـــــار والحاجیـــــات ) حـــــین ألخـــــر
ــــ ــــع األثمــــار والخضــــار والفواكــــه عل اخــــتالف أنواعهــــا  يویخصــــص لبی

والكلـــس والحطـــب والفخـــار والفحـــم والتـــبن والقصـــل والعجـــوة والــــدواجن 
 األخـــرىیــع الســلع موالحلیــب والجــبن والبــیض واألقمشــة والخــردوات وج

لهذا السوق ولم یرد ذكرها هنا ،ویستعمل هذا السـوق  هایجلبها ذوو  التي
  .في جمیع أیام األسبوع

سوق الخضار 
واألثمار والحاجیات 

 ىخر األ
1/3/1953  

  
  4المادة 

 ذي یعینـه المجلـس البلـدي بقـرار مـنفي المكـان الـ( سینشأ في خان یون
ـــي) رحـــین ألخـــ ـــات عل ـــدي للحیوان اخـــتالف أنواعهـــا كالجمـــال  ســـوق بل

واألبقـار والجــوامیس وصـغارها المــذكر منهـا والمؤنــث وجمیـع الحیوانــات 
هنا ویستعمل هـذا  االتي یجلبها ذووها لهذا السوق ولم یرد ذكره األخرى

  .في أیه أیام معینة یقررها المجلس البلدي أو.السوق طیلة أیام األسبوع
  

سوق الحیوانات 
1/3/1953  

  
  5المادة  

لمجلـس و األمكنـة  التـي یعینهـا افي المكـان أ( سیخصص في خان یون
ــدي بقــرار مــن حــین آلخــر موقــع واحــد أو أكثــر لوضــع  البســطات ) البل
مباحـــة الســـتعمال البـــائعین المتجــــولین  نواألكشـــاك المؤقتـــة بهـــاو تكــــو 

  
سوق البسطات 

  واألكشاك
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ـــك  بشـــرط أن ال ـــي ذل یســـمح بالتبســـیط أو أقامـــه األكشـــاك أو التجـــول ف
ــك الموا ــي الموقــع أو تل مــن المجلــس ) رخصــه(قــع إال بعــد الحصــول عل

 أولقانون تنظیم الحرف والصـناعات ویسـتعمل ذلـك الموقـع البلدي طبقًا 
أي جـــزء منـــه طبقـــًا لمـــا یقـــرره المجلـــس  أوالمواقـــع طیلـــة أیـــام األســـبوع 

  .البلدي

  1/3/1953تعدیل 

  6المادة 

ینـه المجلـس البلـدي بقـرار منـه في المكان الـذي یع( ستنشأ في خان یون
( حسبه لبیع السمك الطازج والمثلج والمستورد والمملـح ) من حین ألخر

علـي اخـتالف أنواعهـا والفـر  األخـرىوجمیع الحیوانات البحریـة ) الفسیخ
فــي  إالبیــع هــذه األنــواع فـي أي مكــان مــن المدینــة  زوال یجــو ) السـمان(
  .یًا من قبل المجلس البلديالمعینة رسم) السمان(سبة السمك والفر ح

حسبة السمك والفر 
  )السمان(

  1996تعدیل 
  

  
  7المادة

لمجلـــس البلـــدي فـــي المكـــان الـــذي یعینـــه  ا( سیخصـــص فـــي خـــان یـــون
ذبحهـا  زمسـلخ  تـذبح فیـه الحیوانـات وال یجـو ) بقرار منه من حین ألخر

یجـوز أن یجلـب  من قبل أي شخص في غیر ذلك  المسلخ كما وانـه ال
بمـا فـي (قة البلدیة أي حیوان مذبوح أو جزء منه من أي مكان إلى منط
ضـمن منطقـة البلدیــة أو (أو أن یتصـرف ) منطقـة بلدیـة أخــرىذلـك أیـة 

ذبوح أو جــزء منــه جلــب مــن أي فــي أي حیــوان مــ) منطقـة نفــوذ أســواقها
  )بما في ذلك أیة منطقة بلدیة أخرى(مكان

منع ، ذبح الحیوانات
ذبح 
/1/3الحیوانات

1953  

  
  8مادة 

 لمجلـس البلـدي بقـرار مـنفي المكـان الـذي یعینـه ا( سینشأ في خان یون
ـــوب كـــالقمح والشـــعیر والسمســـم وبـــذور ) حـــین ألخـــر ســـوق بلـــدي للحب

الفـــول الناشـــف والعـــدس والـــذرة و والفاصـــولیا الناشـــفة  ةالبطـــیخ والكرســـن
 ایجلبهـا ذووهـا لهـذا السـوق ولـم یـرد ذكرهـ التـي األخـرىوجمیـع الحبـوب 

  .ستعمل هذا السوق في جمیع أیام األسبوعهنا وی

سوق 
  1/3/1953الحبوب

  
  9المادة 

جبایـــة  أمــرإلیــه  أوكــل) ملتــزم(متعهــد  أي أووفي المجلــس البلــدي یســت
لــدى بیــع أیــه ســلعة مـــن  األخـــرىرســوم الخضــار واألثمــار والحاجیــات 

نظـام رسـمًا قـدره خمسـة السلع الواردة ذكرها في المـادة الثالثـة مـن هـذا ال
ة مــن البـائع مــن قیمــة مـن المشــترى واثنـان ونصــف فــي المائـ ةي المائــفـ

  .سلعة أیةثمن 

رسوم سوق 
الخضار واألثمار 
والحاجیات وسواها 

1/3/1953  

رسوم البسطات مــر جبایـــة أكــل إلیــه أو ) ملتــزم(متعهــد  أي أووفي المجلــس البلــدي یســت  
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المادة 
10  

قـدره  رسوم البسطات ذكرها في المادة السـابعة مـن هـذا  النظـام  رسـما 
واحـد مـن األرض یومیـًا  طـوليعن أشغال مساحة كل متر  )شیكل  1(
(  

 أوواألكشاك 
  األكشاك الوارد

  
  11مادة 

جبایـــة  أمــركــل إلیــه أو ) ملتــزم(متعهــد  أي أووفي المجلــس البلــدي یســت
ــدي بیــع  ــوارد ذكرهــا فــي المــادة  أیــهرســوم الحبــوب ل ســلعة مــن الســلع ال

ة من قیمة الثمن من ظام رسمًا قدره خمسة في المائالنالسادسة من هذا 
  .البائع فقط

رسوم سوق 
  1/3/1953الحبوب

  
المادة 

12  

أن یشـغل أو یتســبب فــي  سي شــخص فـي منطقــة خـان یــونال یجـوز أل
أو ألـه مضـخمة ) فـوترغراف(ه أله موسیقیة أو مذیاع أو حـاك تشغیل أی

لها أو أن یحـدث للصوت أو مشابه ذلك من اآلالت أو أن یسمح بتشـغی
ضجیجًا أو یتسبب أو یسمح بأحداث ضـجیج بصـورة مسـتمرة أو مكـررة 
بحیـــث یســـبب ازعاجـــًا للســـكان أو النـــزالء فـــي أیـــه مـــن الـــدور المجـــاورة 

    :وذلك
في أي شارع عـام، أو مكـان عـام أو فـي أي حـانوت أو محـل عمـل ) أ(

شـــارع أو لمكـــان عـــام للجمهـــور الحـــق فـــي  يألأو مكـــان آخـــر مجـــاور 
  .أودخوله 

  .عقار آخر أيفي ) ب(
ویشـترط فـي ذلـك أن ال تقـام الـدعوى علـي أي شـخص الرتكابـه مخالفـة 
ــي هــذه المــادة فــي أي محــل مــن المحــال المــذكورة فــي الفقــرة  تنطبــق عل

اســتمر اإلزعــاج بعــد مضــي أســبوعین مــن  إذا إالمــن هــذه المــادة ) ب(
البلدیــة ینســب  موقعــًا مــن قبــل رئــیس تــاریخ تبلیــغ ذلــك الشــخص إخطــاراً 

  فیه ارتكاب هذا اإلزعاج إلیه

  

المادة 
13  

جبایــة  أمـركـل إلیـه  أو) ملتـزم( متعهـد  أي أویسـتوفي المجلـس البلـدي 
  رسوم ذبح الحیوانات الوارد ذكرها في المادة الثامنة من هذا النظام

  .الرسوم التالیة مقابل استعمال مسلخ البلدیة
 شیكل 50        الجمال    أوعن كل رأس من البقر   - أ

  شواكل   10                 عن كل رأس من الضأن    -  ب

رسوم سوق 
  الحیوانات
تعدیل 

12/7/2008  

  جبایـــة  أمــركــل إلیــه أو ) ملتــزم(متعهــد  أي أووفي المجلــس البلــدي یســت  
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المادة 
14  

الوارد ذكرها في المـادة التاسـعة مـن ) السمان(رسوم حسبة السمك والفر 
  .ة من قیمة الثمن من البائعئدرة خمسة في الماهذا النظام رسمًا ق

رسوم حسبة 
  1/3/1953السمك

  
المادة 
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 أوحیــوان خــارج األســـواق  أوســلعة  أیـــه تمخالفــة وبیعــ أیــهحــدثت  إذا
ـــس البلـــدي  ـــل المجل ـــة مـــن قب ـــر المكـــان  أوالحســـبة المعین ـــي غی بســـط ف

ذبــــح خــــارج المســــلخ فـــإن الرســــوم تســــتحق علــــي المخــــالفین  أوالمعـــین 
 إلیـه  أوكـلالـذي ) الملتـزم(فعها للمجلس البلـدي أو المتعهـد بد نیجبرو و 

ــك العمــل یشــكل مخالفــة  أن، هــذا باإلضــافة إلــي الرســومجبایــة  أمــر ذل
  .یقدم مرتكبها للمحاكمة لینال جزاءه

  المخالفین إجبار

  
  

المادة 
16  

  الكـــــــــــالب
م یكن ذلـك الكلـب ألحد یقطن ضمن البلدیة أن یقتنى كلبًا ما ل یجوز ال

 التـيمرخصًا ویحمل لوحة نمرة صدرت بشأنه معلقة في عنقه بالصـورة 
  .یتطلبها المجلس البلدي

  
  

  ترخیص الكالب

  
المادة 

17  

مائتــان وخمســون مــال عــن رخصــة یســتوفي المجلــس البلــدي رســمًا قــدره 
، ویسـتوفي لمدة سنه واحدة من تـاریخ صـدورها ویعمل بالرخصة ،الكلب

ال یزید علي خمسین مال عن لوحة النمرة ویشـترط فـي ذلـك  یضًا رسماً أ
  .أن یمنح كل راع رخصة ولوحة نمرة مجانًا علي األكثر

  
  رسم الرخصة

المادة 
18  

  ))إيضاحات واشرتاطات((
ــة بلدیــة خــان یــونس التــي حــددها  یســري مفعــول هــذا النظــام علــي منطق

 أوالبلدیـة  قانون البلدیات وذلك بـان یعتبـر أي بیـع حـدث ضـمن منطقـة
عمـل نفـذ بأنـه خاضـع لـدفع الرسـوم المنصـوص عنهـا  أو أجریتصفقة 

  في هذا النظام

حدود سریان مفعول 
  النظام

المادة 
19  

اء ي شخص أن یبیع أو یشترى أو أن یعـرض للبیـع أو للشـر یجوز أل ال
المبینة فـي هـذا النظـام أو أیـه سـلعه ) أي حیوان أو أي سلعه من السلع

أخــر ممــا یبــاع عــادة ولــم یــرد ذكــره فــي هــذا النظــام  أخــري مــن أي نــوع
ســـواء مــــا كــــان منهـــا إنتاجــــا محلیــــًا أو مســـتوردًا مــــن فلســــطین أو مــــن 

مـا عـدا السـوق ( سخارجهـا فـي أي مكـان ضـمن منطقـة بلدیـة خـان یـون
لــم تكــن تلـــك الحیوانــات أو الســلع قـــد  مـــا) البلــدي أو المكــان المخــتص

أو المكـــان المخـــتص ودفعـــت  جـــري بیعهـــا وشـــراؤها فـــي الســـوق البلـــدي

  
  منع
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عنها الرسوم المبینة بمقتضي النظام ، كما وان السلع والحیوانـات  التـي 
یوردهــا البــائع مــن مزرعتــه أو ملكــه الخــاص أو المســتأجر أو المشــتري 
ــداخلها تكــون خاضــعة لمــا نصــت  ــة ل مــن أي مكــان خــارج منطقــة البلدی

  .طات المنعتعفي من دفع الرسوم أو اشترا علیه هذه المادة وال

المادة 
20  

  ))املزاد العلني((
ومنطقـــة نفـــوذ  سشـــخص ضـــمن منطقـــة بلدیــة خـــان یـــون يأل یجــوز ال

أمــواال منقولــة أو غیــر منقولــة  العلنــيأســواقها أن یبیــع أو یــؤجر بــالمزاد 
  .بدالل یوافق علیه المجلس البلدي علي قیامه بهذه األعمال إال

  
  
  منع
  

المادة 
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أمــر جبایـــة  إلیــه كــلأو ) ملتــزم(البلــدي أو أي متعهــد وفي المجلــس یســت
مـــن ثمـــن األمـــوال  ةئـــالمارســـوم الداللـــة رســـمًا قـــدره اثنـــان ونصـــف فـــي 

المنقولـة أو غیــر المنقولـة أو المــؤجرة بـالمزاد العلنــي حسـب نــص المــادة 
  المستأجر أوالثانیة والعشرین مكرر ویدفع هذا الرسوم من قبل الشاري 

  
  الداللةرسم 

  
  
  

مادة ال
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  املكارة الصحية
األمـور التالیـة مـن المكـارة ن هـذا النظـام تعتبـر للغایة المقصـودة مـ إیفاء

  -:الصحیة
كل عقار یكون حسب رأى طبیب الصحة في حالة مؤذیـة للصـحة  ) أ(

  .مضرة بها أوخطرة علیها  أو
ن ، یستعمل لسكن النـاس دون أن یكـو مؤقت ، دائمي أوكل مكان  ) ب(

، ومتصــل بصــورة مرضــیة األصــول مجهــزًا بمرحــاض مبنــى حســب
بمجــرور أو حفــرة مرحــاض غیــر قابلــة االمتصــاص أو بمنفــذ أخــر 

 .یوافق علیه مناظیر األشغال الصحیة

 أومرحـــاض  أومجـــري مـــاء  أوقنـــاة مقببـــة  أوحفـــرة  أوكـــل بركـــة ) ج(
سـطح  أووعاء نفایـات  أومجري  أومجرور  أوحفره مرحاض  أومبولة 

ظیر األشـغال الصـحیة  فـي حالـة غیـر ساحة مما یكـون حسـب رأى منـا
  .خطرة علیها أومضرة بالصحة  أوصحیة 

كل حیوان محجوز بصورة یكـون فیهـا حسـب رأى منـاظیر األشـغال ) د(
  .خطرا علیها أوالصحیة مضرا بالصحة 

كومة أخري تنبعث منها  أیة أو، كل كومة زبل مهما كانت كمیتها) ه(

  
  
  

تفسیر المكارة 
  الصحیة
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  .روائح كریهة ومؤذیة
المیـاه توریـد  أووعـاء آخـر مسـتعمل لخـزان  أوبئـر  أوكل صـهریج ) و(

  .غایة وهو في حالة تجعل المیاه الموجودة معرضة للتلوث ألیه
المیـاه توریـد  أووعـاء آخـر مسـتعمل لخـزان  أوبئـر  أوكل صـهریج ) ز(

  .في حالة شأنها تولد البعوض وهو
تجاهها بصورة تسبب رطوبة في تلـك  أوكل مادة مودعة في بنایة ) ح(

  .البنایة
مكسـور  أومجـرور مشـقوق  أوأنبوب میاه قـذرة  أوكل أنبوب براز ) ط(

  .صورة أخري بأیةعائب  أومرشح  أو
أنبوب میـاه  أوفي مواسیر مرحاض  أوكل مفصل في أنبوب براز ) ى(

  .عطبهقناة مجرور في حالة  أوقذرة 
كــل مــزراب مــن مزاریــب میــاه المطــر یســتعمل كــأنبوب لنقــل البــراز ) ك(

  لتهویة المجرور أو
مجـرور  أومیـاه قـذرة  أنبـوب أوكـل مرحـاض غیـر مجهـز بمصـیدة ) ل(

ماعــــدا مــــداخل التنظیــــف ومنافــــذ ( ورمنفــــذ مجــــر  أومــــدخل مجــــري  أو
  ).التفتیش المبنیة حسب األصول

لـم  أممجهـزًا بمصـیدة  أكـانكل مـدخل مجـرور واقـع داخـل البنـاء سـواء ) م(
  .األصوللمبولة المبنیة حسب ا أوالبالوعة  أویكن ماعدا المرحاض 

المادة 
23  

. لرئیس البلدیة سلطة تكلیف أي شخص توجد فـي ملكـه مكرهـه صـحیة
یعینهــــا فــــي أخطــــار  التــــيبإزالــــة تلــــك المكرهــــه ، بمقتضــــي التعلیمــــات 

  خطاریحددها في ذلك اإل التيوخالل المدة  إیاهتحریري یبلغه 
ـــ) 2( ـــف الشـــخص ال ـــه هـــذا اإلإذا تخل خطـــار عـــن العمـــل ذي أرســـل إلی

ــــة  ــــرئیس البلدی ــــه فیجــــوز ل ــــة فی إذا اقتضــــت بمقتضــــي التعلیمــــات المبین
أو أي مـأمور مـن  ة، أن یفـرض منـاظیر األشـغال الصـحیالضـرورة ذلـك

موري البلدیة بإزالة المكرهة، وتستوفي كلفة أزالتها من صـاحب الملـك مأ
  .وضرائب البلدیةالذي بلغ األخطار كما تستوفي سائر عوائد 

كان الملك الموجود فیه المكرهة الصحیة یخـص أكثـر مـن مالـك  إذا)3(
  .واحد منهم ألياألخطار واحد فیكفي تبلیغ 

سلطة رئیس البلدیة 
في تكلیف أصحاب 

األمالك بإزالة 
  المكارة الصحیة
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یعتبــر األخطـــار المرســـل بمقتضــي هـــذا الفصـــل مــن النظـــام مبلغـــًا ) 4(
 إلـــياثبـــت المجلــس البلـــدي إرســـاله بالبریــد العـــادي  إذاحســب األصـــول 

  . احب العقار الذي توجد فیه المكرهة الصحیةالعنوان االعتیادي لص

  
المادة  

24  

موري البلدیــة، إذا أي مــأمور مــن مــأیحــق لمنــاظر األشــغال الصــحیة أو 
كان مفوضـا بـذلك تحریریـا مـن قبـل رئـیس البلدیـة حسـب األصـول ، أن 

ر یقع في منطقة نفوذ البلدیة ویشتبه بوجـود مكرهـه ي عقاأیقوم بتفتیش 
صحیة فیه ویحق له أن یدخل أیه ارض أو بنایة مصـحوبا بالمسـاعدین 

ي مكــان یستصــوبه دون أأو العمــال الضــروریین وان یحفــر األرض فــي 
ــه بعــد التفتــیش وجــود مكرهــه  ــإذا ظهــر ل أن یســبب فیــه ضــررا فاحشــا ف

هـــذا التفتـــیش حســـبما هـــو  صـــحیة فیـــه فیســـتوفي مـــن المالـــك مصـــاریف
مـــن المـــادة الثامنـــة والثالثـــین مـــن هـــذا ) 2( منصـــوص علیـــه فـــي الفقـــرة

مـــن  حفـــر مـــاإذا ظهـــر عــدم وجـــود مكرهـــه صـــحیة فیطمــر  أمـــاالنظــام 
  . األرض ویصلح علي نفقة المجلس البلدي

  
تفتیش المكرهه 

  الصحیة

  25المادة
  
  

  البسطات واألكشاك
كشــكا فــي مكــان عــام أو  أویضــع بســطة  أنیحظــر علــي كــل شــخص 

بعد الحصـول علـي رخصـة  إالشارع ضمن منطقة نفوذ المجلس البلدي 
  . تفید موافقة المجلس البلدي

حظر وضع 
  البسطات واألكشاك

المادة  
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سـاحة عامـة  أیـهكشـك فـي  أوبسطة  في وضععلي كل شخص یرغب 
ـــوذ البلدیـــة،  شـــارع ضـــمن أو ـــة نف ـــس البلـــدي  أنمنطق ـــًا للمجل ـــدم طلب یق
  لحصول علي رخصةل

الترخیص بوضع 
  البسطات واألكشاك

  

  
  

المادة  
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  العقوبات
ي حكـم مـن أحكـام هـذا الفصـل مـن النظـام ولـم تكـن قـد أكل من خالف 

تزیــد عــن عشــرین جنیهــًا  عینــت عقوبــة لتلــك المخالفــة یعاقــب بغرامــة ال
م تزیــد علــي جنیهــین عــن كــل یـــو  عــن كــل مخالفــة وبغرامــة أضــافیة ال

رئیس البلدیة أخطـارا بارتكابـه المخالفـة  المخالفة بعد أن بلغهتستمر فیه 
  أو بعد إدانته

  العقوبات

  رئیس بلدیة خان یونس                                                                      
  الغاسلیم حسین ا                                                                        
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  خامتهاقترن بموافقة ف    
  وكیل السكرتیر العام     

  1937شباط  17      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تنويه
  27 -26 – 25 – 24  -22 -21 -20 – 19 –مكــــــرر  18 -18(المــــــواد  إلغــــــاءتــــــم- 

ــــاتوالخاصــــة بالیافطــــات ) 30- 29 -28 وذلــــك لوجــــود نظــــام خــــاص بالیافطــــات  واإلعالن
  .المواد تشمل هذه عالنیةاإلواللوحات 

  والخاصـة ) ج(مكـرر  42 –) ب(مكـرر  42 –مكـرر أ  42 -42-41-40(المـواد  إلغـاءتم
  .اللجنة المركزیة للبناء والتنظیموالرسوم من  باألبنیةوذلك  لوجود نظام خاص  باألبنیة

  مكرر 21( و ) 20(و) 11(و ) 5(تم إلغاء المواد(. 

  وذلك لوجود نظام ، المكاره الصحیة والخاصة بتجنب ) -39 – 38-37(المواد  إلغاءتم   
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  1934ة نقانون البلدیات لس
  1937لسنة   )المیاه وعمشر (قانون السلطات المحلیة 

  من قانون البلدیات  99بمقتضى المادة رقم  نظام صادر عن مجلس بلدیة خان یونس
  1934  لسنة  1رقم  

من قانون  99إن مجلس بلدیة خان یونس استنادا إلى الصالحیة المخولة له في المادة 
        -:أصدر النظام التالي قد 1934البلدیات لسنة 

  
  
  
  

بلدیة خـان یـونس ) مشروع المیاه في ( ام على هذا النظام اسم نظاماسم النظ  1ماده 
  1937لسنة 

  النظاماسم 

  یكــون لأللفــاظ والعبــارات التالیــة الــواردة فــي تفســیر اصــطالحیات هــذا النظــام   
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  -:المعاني المخصصة لها أدناه  2ماده 
ـــارة  ـــى لمـــاءا( تعنـــى عب ـــذي یســـتهلكه ) المخصـــص لالســـتعمال البیت المـــاء ال

ان والحیوان والمسـتعمل لغسـل أدوات البیـت وللشـطف والتنظیـف وسـقي اإلنس
  .حدائق األزهار التي لم تنشأ بقصد التجارة أو الربح

ــین أو تنظــیم ) العــداد(وتنصــرف لفظــة ــي كــل جهــاز یســتعمل لقیــاس أو تعی إل
  .كمیة المیاه التي تعرف بواسطة جهاز المیاه

ـــارة  ـــة(وتنصـــرف عب ـــة منطق ـــةهیئـــة البلد(و) البلدی ـــة(و) ی ـــس البلدی إلـــى ) مجل
ــون ــة بلدیــة خــان ی مجلــس بلدیــة خــان (و) هیئــة بلدیــة خــان یــونس(و سمنطق

  .)سیون
ــــك(وتنصــــرف لفظــــة ــــى المعنــــى المخصــــص لهمــــا فــــي ) الســــاكن( و) المال إل

  .1934من قانون البلدیات لسنه ) 101(المادة
ــة ) عقــار(نــى لفظــه وتع أیــه ارض مشــغولة أو غیــر مشــغولة وتشــمل أیــه بنای
  1934من قانون البلدیات لسنة  101البنایات المعروفة في المادة من 

كل حنفیة أو نافورة أو صمام أو صـنبور أو ) الحنفیة العمومیة(وتعنى عبارة 
قامتها مصلحة المیاه بغیه اسـتعمالها فـي توریـد المیـاه للجمهـور أو فیمـا أأداة 

  .یتعلق بذلك وهى ملك لهیئة البلدیة
المیــاه إلــي جمیــع األنابیــب والصــمامات والصــهاریج وتنصــرف عبــارة أجهــزة 

 يالموجـودة فــ) ماعـدا العــدادات(غیـر ذلــك مـن األدوات )ب) (ا(وا والحنفیـات
ي أي عقار أو التي یجرى فیهـا المـاء أو التـي یـراد سـحب المـاء بواسـطتها أل

عقـــار مـــن إنشـــاءات مشـــروع المیـــاه وهـــى ملـــك المالـــك أو الســـاكن فـــي ذلـــك 
  .العقار

ة مــن قبــل المجلــس البلــدي وفقــًا ینــاللجنــة المع) مصــلحة المیــاه(بــارة وتعنــى ع
  .1934من قانون البلدیات  60من المادة ) ب)  (ا(للفقرة 

ــارة  ــاه(وتعنــى عب ــار ) إنشــاءات مشــروع المی ــع الخزانــات واألحــواض واآلب جمی
ــــــة  ــــــب الفرعی ــــــة والمصــــــافي واألنابیــــــب الرئیســــــیة واألنابی والصــــــهاریج واالقنی

أو  األخـــرىوالصــمامات والمضـــخات واآلالت وجمیــع اإلنشــاءات والحنفیــات 
األدوات المستعملة أو المنشأة لخزن المیاه أو نقلهـا أو توریـدها أو قیاسـها أو 
تنظیفهــا والتــي اســتعملتها أو أنشــأتها مصــلحة المیــاه أو أنشــئت بالنیابــة عنهــا 

تفسیر 
  اصطالحات
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میــاه أو ي ملــك مــن أمــالك هیئــة البلدیــة أو التــي ستســتعملها مصــلحة الأفــي 
  .تنشئها فیما بعد

  
  3مادة 

تتولى مصلحة المیـاه العنایـة بإنشـاءات مشـروع المیـاه التـي عینـت مـن أجلهـا 
دارتها واإلشراف علي توزیع المیاه مع مراعاة السـلطة  والمیاه الموجودة فیها وإ

  العامة التي یملكها المجلس البلدي

  

إدارة إنشاءات 
  مشروع المیاه

  
  4ادة م

ي عقـار أي شخص معین من قبلها الحق بالـدخول إلـي لمصلحة المیاه أو أل
ي وقـــت مـــن األوقـــات بـــین الســـاعة الثامنـــة صـــباحًا والســـاعة الخامســـة أفـــي 

مســــاءً للكشــــف علــــي أي أنبــــوب مــــن األنابیــــب التابعــــة لمصــــلحة المیــــاه أو 
  .لته بعد إعطاء إشعار معقول بذلكاز التصلیحه أو 

  
سلطة الدخول 

جراء إل
التفتیش 
والتصلیح 

  والنقل
  
  5اد ة م

ي شـارع عـام أي أنبوب من أنابیـب المیـاه فـي أیجوز لمصلحة المیاه أن تمد 
أو مكان مخطـط أو یـراد اسـتعماله كشـارع عـام وان تمـده مـن الجانـب الواحـد 

  منه إلي الجانب اآلخر أو تحته

  

  مد األنابیب

الحنفیات   ومیة في أي شارع عام أو مكان عامحنفیات عم إنشاءیحق لمصلحة المیاه    6 مادة
  العمومیة

أحوال اضطراریة أن تقطع المیاه المـوردة مـن  طرؤ دیحق لمصلحة المیاه عن  7مادة 
ي جهــاز میــاه أو أیــه حنفیــة عمومیــة أو أن تمتنــع عــن توریــد أقبلهـا بواســطة 

ذلــــك  ، كلیـــًا أو جزئیـــًا كلمـــا رأتیـــاه أو أن توقفهـــا أو تغیـــر مجراهــــاتلـــك الم
ضـروریًا أو مالئمــًا دون أن یــؤثر ذلــك فــي المبــالغ المســتحقة لهــا أو التــي قــد 

  متستحق لها بمقتضي  هذا النظا

  

  
  8 مادة

تستوفي مصلحة المیـاه عـن المیـاه التـي توردهـا الرسـوم المعینـة فـي ذیـل هـذا 
النظام ویشترط في ذلك انـه إذا كانـت المیـاه تـورد بواسـطة عـداد فیكـون الحـد 

ـــة شـــهریًا وتســـتوفي األدنـــ ـــار مكعب ـــة أمت ـــاه ثمانی ى لالســـتهالك لكـــل عـــداد می
ــاه رســم ◌ً مصــلحة المی قــدره عشــرون ملیمــا عــن كــل متــر مكعــب مــن المــاء  ًا

ــذي تــورده ابتــداء مــن بدایــة التســجیل العــداد ولكمیــة أقصــاها ثالثــون متــر  ال
 رسـماً  همصلحة المیـاه عنـ مكعب شهریًا أما ما زاد علي ذلك شهریًا فتستوفي

  قدرة خمسون ملیما عن كل متر مكعب

  
رسوم المیاه 

14/5/1967  
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ــى ســاكني  -1  9مادة  ــاه المــوردة مــن قبــل مصــلحة المیــاه إل ــین كمیــة المی یمكــن تعی
العقارات بواسطة عداد یكون ملكًا لهیئة البلدیة وتقوم مصلحة المیاه بتصـلیح 

بقائه صالحًا لالستعمال   .ذلك العداد وإ
لمیــاه المــوردة ألحــد العقــارات تســتوفي مصــلحة المیــاه حیثمــا وجــد عــداد ا -2

  .من ساكن العقار أربعین مال في الشهر أجرة العداد

  

یـــدفع الســـاكن فـــي أي عقـــار تـــورد إلیـــه المیـــاه مـــن قبـــل مصـــلحة المیـــاه إلـــى   10مادة 
المجلس البلدي في كل شهر المبلـغ المسـتحق علیـه عـن المیـاه المـوردة إلیـه، 

بما هو منصوص علیه فـي المـادة السـابقة إذا كـان لدیـه مع إیجار العداد حس
  عداد 

مواعید دفع 
  الرسوم

ـــاه أل  11مادة  ـــات إلیصـــال المی ـــي نمـــاذج یمكـــن تقـــدم جمیـــع الطلب ي عقـــار كتابیـــًا عل
الحصــول علیهــا لــدى الطلــب مــن مصــلحة المیــاه، ولمصــلحة المیــاه أن تمــنح 

  .ي طلب یقدم إلیها أو أن ترفضه أو أن تغیرهأ

م الطلبات تقدی
لمصلحة 

  المیاه
ـــدم األنابیـــب   12مادة ـــاه فأنهـــا تق ـــي تركیـــب أجهـــزة المی ـــت مصـــلحة المیـــاه عل إذا وافق

واألدوات والوصـــالت والعمـــال لوصـــل العقـــار باألنابیـــب الرئیســـیة علـــي نفقـــة 
مالك العقار وحالما یتم العمل تقـدم مصـلحة المیـاه للطالـب كشـفًا فیـه حسـاب 

لمــواد وأجــور العمــال وتســتوفي أیضــا رســمًا قــدره المبــالغ التــي صــرفت علــي ا
  خمسمائة مل عن تركیب األجهزة

تركیب أجهزة 
  المیاه

تقــرر مصــلحة المیــاه حجــم األنابیــب الالزمــة للعقــار والمكــان المالئــم إلدخــال    13 مادة
  .المیاه منه إلى العقار

تعیین حجم 
  األنابیب

المـــــــــــــادة 
14  

ي عقــار بنــاء أي جهــاز إلــي أبواســطة یجــوز لمصــلحة المیــاه أن تــورد المیــاه 
  تقدیم الطلبات  علي طلب مالك ذلك العقار أو الساكن فیه

  
المـــــــــــــادة 

15  

مالك العقار تورد إلیه المیـاه أو السـاكن فیـه أن یغیـر أیـة أنابیـب  ىیحظر عل
  .أو وصالت وضعتها أو ركبتها مصلحة المیاه أو أن یطیلها أو یعبث بها

عدم السماح 
للمالك أو 

اكن بتغییر الس
األنابیب 
  والوصالت

  
المـــــــــــــادة 

منع إبقاء   ي أنبوب من األنابیب المثبتة في العقار مكشوفةأیسمح ببقاء  ال
األنابیب 
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  مكشوفة  16
  

المـــــــــــــادة 
17  

ي أیســـمح بوجـــود حفـــرة القـــاذورات أو حفـــرة المرحـــاض أو جـــوره الزبـــل أو  ال
بواسـطته إلــي  مكـان أخـر غیـر نظیــف بـالقرب مـن األنبـوب الــذي تـورد المیـاه

  .العقار

ال یسمح بوجود 
األنابیب قریبة 

من حفر 
المراحیض 

  ....الخ
  
  

المـــــــــــــادة 
18   

لمیــاه أن یســمح بتبــذیر المیــاه مــن ي عقــار تــورد إلیــه اأیجــوز للســاكن فــي  ال
توحـة وكـل عطـل راء وجود وصلة معطوبة بسـبب تـرك وصـلة أو حنفیـة مفج

إلــي مصـلحة المیــاه ویجــري تبلیــغ حدوثـه فــي الحـال  یصـیب األجهــزة یقتضـي
أو إزالتهـــا وفكهـــا  األخـــرىتصــلیح األنابیـــب والحنفیـــات والوصـــالت واألجهـــزة 

ــ  ىبواســطة أشــخاص مفوضــین حســب األصــول مــن قبــل مصــلحة المیــاه وعل
  .نفقة المستهلك

حظر تبذیر 
  المیاه

المـــــــــــــادة 
19  

أو  یحظر علي مالك العقار تورد إلیه المیاه أو الساكن فیه أن یسـتعمل المـاء
إال بعـــد الحصـــول  يغـــرض خـــالف االســـتعمال البیتـــ يیســـمح باســـتعماله أل

یفـاء للغایـة المقصـودة مـن هـذه  علي موافقة خطیة بذلك من مصلحة المیاه وإ
المادة یجوز لمصلحة المیاه أن تفرض الشـروط التـي تستوصـیها بشـأن توریـد 

اكن أن یعمـل ویترتب عندئذ علي المالك أو الس يالمیاه لغیر االستعمال البیت
  .بتلك الشروط

استعمال 
المیاه لغیر 
الشؤون 
  المنزلیة

  
المـــــــــــــادة 

20  

یحظر علي الساكن في أي عقار تـورد إلیـه المیـاه أن یسـمح ألي شـخص أو 
حیـوان بنقــل المیـاه مــن ذلـك العقــار ألیـه غایــة مهمـا كانــت إال بعـد الحصــول 

  .علي إذن بذلك من مصلحة المیاه

حظر نقل 
  المیاه

  
 المـــــــــــــادة

21  

  -:یحظر علي كل شخص
  .قسم إنشاءات مشروع المیاه أيأن یستحم في  ) أ(
أن یغســل حیوانـــا أو ألبســة أو أیـــة مــواد أو أشـــیاء أخــرى فـــي إنشـــاءات  ) ب(

 .المیاه أو أن یلقیها فیها أو أن یتسبب أو یسمح بإدخالها إلیها

ي قفـل أو صــمام أو محـبس أو حنفیــة أو أ أن یفـتح أو یغلــق بـدون حــق) ج(
  نافذة تفتیش تابعة إلنشاءات مشروع المیاه صنبور أو

 ثحظر تلوی
  المیاه

استیفاء رسوم تســتوفي األمــوال المســتحقة للمجلــس البلــدي مقابــل توریــد المیــاه أو مقابــل األعمــال   
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  رئیس بلدیة خان یونس                                                                     
  )سلیم حسین االغا(                  

  فخامةبموافقة  ترنقا
  وكیل السكرتیر العام

  موري. س
  1937حزیران سنة  28

المـــــــــــــادة 
22  

إلــى  115التــي تقــوم مصــلحة المیــاه بــنفس الطریقــة المنصــوص علیهــا فــي المــواد 
  .ائد البلدیة، الستیفاء عو 1934من قانون البلدیات لسنه  119

  المیاه

  
المـــــــــــــادة 

23  

حكم من أحكام هذا النظام یعاقب عـن كـل مخالفـة بغرامـة  أيكل من خالف 
جنیهـین عـن كـل یـوم  تتجـاوز العشرین جنیها وبغرامـة أضـافیة  ىعل تزید ال

  .تستمر فیه المخالفة بعد اإلدانة

  
  العقوبات
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  نظام مشروع املياه  ذيل
  1997لسنة  1تعديل رقم 

  
  أغ           شیكل             البیان                                                

  رسوم االشتراك: أوال
رسوم اشتراك بشبكة المیاه والبیوت                                                     -1
اشتراك بشبكة المیاه للمصانع ومعامـل طـوب االسـمنت والـبالط  -2

والكرمید ومواسیر االسبست والموزایكو وتغلیف الحمضـیات ومعامـل 
.                                                               االسكیمو والمناجم وما شابه ذلك المیاه الغازیة ومصانع

رسوم اشتراك للمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة                                     -3
  

  .النفوذرسوم اشتراك خارج : ثانیا
ذ البلدیـــة یســـتوفى رســـوم تزیـــد بنســـبة التوصـــیل لمنـــاطق خـــارج نفـــو 

  ) .أوال  1,3,2( البنود  فيزیادة عما هو مقرر % 50
  

  .التمدیداترسوم : ثالثا
رسـوم تركیـب المتـر الواحـد مـن المواسـیر مـن خـط البلدیـة حتــى  -1

ــد قط رهــا عــن ربــع مكــان العــداد بجــوار المنــزل مــن مواســیر یزی
 . إنش 2انش وال یتجاوز 

احـد مـن المواسـیر مـن خـط البلدیـة حتــى رسـوم تركیـب المتـر الو  -2
 2مـــن مواســیر ویزیـــد قطرهــا عـــن  مكــان العــداد بجـــوار المنــزل

 . إنش

 رسوم تغییر عداد  -3

رســوم نقــل العــداد والمواســیر مــن الــداخل والخــارج بــدون وصــله  -4
 جدیدة

رسوم نقل المواسیر والوصلة من الخارج سـواء كـان ذلـك العـداد  -5
 أو من غیر العداد

المواســیر المحصــورة بــین (واســیر مــن الخــارج رســوم تصــلیح الم -6
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 )داد والوصلة بدون تغییر المواسیرالع

المحصـورة بـین 20المواسـیر(رسوم تصلیح المواسیر من الخارج  -7
)                                                                      جزء منها المواسیر أومع تغییر كل العداد والوصلة 

                                         
رسوم تركیب الوصلة والعداد عند المشترك                                      -8
رسوم قطع المیاه                                                                -9

رسوم إعادة وصل المیاه                                        -10
رسوم إعادة تغییر المیاه بعد تغییر خطوط الشوارع                             -11
رسوم فحص العداد بطلب من المشترك                                         -12

  

  :ثمن استهالك المیاه بالعداد للمنازل : رابعا 
)                               لقراءة حالة ثبات ا في( حد أدنى  –منزل مغلق  -1
متر مكعب كحد أدنى شهریا                                        25 – 1من  -2
لكل متر مكعب                                       مكعب متر 50-26من  -3
متر مكعب                                         50عن  زیادةلكل  - 4
بــــدون / تســــتوفى البلدیــــة ثمــــن اســــتهالك میــــاه بــــدون عــــداد أو  -5

أو عداد عطالن                                                اشتراك
  : ثمن استهالك بالعداد للمصانع: خامسا

متر مكعب كحد أدنى                                                 60 -1من  -1
متر مكعب                                          60عن  زیادةل متر مكعب لك -2
أو اشـتراك أو / تستوفى البلدیة ثمن استهالك میاه بدون عـداد و -3

عداد عطالن                                                 
  رسوم تغییر اسم مشترك وعنوانه : سادسا

                                                            رسم تغییر اسم مشترك    -1
رسم تغییر عنوان مشترك                                                              -2
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  1934ة نقانون البلدیات لس
  1945لسنة   )ضریبة الحرف(قانون السلطات المحلیة 

إن مجلس بلدیة خان یونس استنادا إلى الصـالحیة المخولـة لـه فـي المـادة التاسـعة والتسـعین 
) ضـریبة الحـرف(والمادة الثالثة من قانون السلطات المحلیـة  1934من قانون البلدیات لسنة 

  -:قد أصدر النظام التالي 1945نة لس 29رقم 
  

المادة 
1  

ضـریبة الحـرف البلدیـة فـي خـان یـونس (یطلق على هذا النظـام اسـم نظـام 
  )1947لسنة 

  اسم النظام

المادة 
2  

ــة خــان یــونس ) المجلــس(النظــام تعنــي لفظــة فــي هــذا  وتطلــق مجلــس بلدی
 محــل(ویقصـد بلفظـة علـى رئـیس بلدیـة خـان یـونس ) رئـیس البلدیـة(عبـارة 

أو دار أو غرفة أو كـوخ أو كشـك وأي قسـم ) دكان(أي حانوت ) أو عقار
مما تقدم یجري فیه تعاطي أي مهنة أو حرفة معینة وتشمل األرض سواء 

  .كانت مسجلة أم لم تكن
إلـى أیـة مهنـة أو حرفـة معینـة ) المهنة أو الحرفة المعینـة(وتنصرف عبارة 

ضـــریبة الحـــرف ) الضـــریبة(لملحـــق بهـــذا النظـــام ویـــراد بلفظـــة فـــي الـــذیل ا
  البلدیة بمقتضى هذا النظام 

تفسیر 
  اصطالحات

المادة 
3  

یترتــب علــى كــل شــخص یتعــاطى أیــة مهنــة أو حرفــة معینــة ضــمن  -1
منطقة بلدیة خان یونس أن یدفع إلـى المجلـس ضـریبة بـالمبلغ المـدرج فـي 

أي  ة عـنفـبهـذا النظـام إزاء المهنـة أو الحر الحقل الثاني من الـذیل المـدرج 
محـل أو عقـار یتعـاطى فیـه ذلـك الشـخص المهنـة أو الحرفـة عـن أیـة مــدة 

  خالل أیة سنة مالیة 
معینــة مختلفــة فــي  أو حرفــاً  إذا كــان یتعــاطى شخصــان أو أكثــر مهنــاً  -2

نفس المحل أو العقار یترتب على كل منهم أن یدفع الضـریبة عـن المهنـة 
  ارأو الحرفة التي یتعاطاها في ذلك المحل أو العق

إذا كـــان شـــخص یتعـــاطى مهنتـــین أو حـــرفتین معینتـــین أو أكثـــر فـــي ) 3(
نفـس المحــل أو العقـار تــدفع الضـریبة عــن مهنـة أو حرفــة واحـدة فقــط مــن 
المهـــن أو الحـــرف  التـــي یتعاطاهـــا وفـــي األحـــوال التـــي تكـــون فیهـــا مبـــالغ 

ــاً  الضــریبة التــي یترتــب دفعهــا عــن المهــن أو الحــرف المــذكورة متفاوتــاً   وفق

  فرض الضریبة
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تـــدفع الضـــریبة عـــن المهنـــة أو الحرفـــة التـــي ، ذیل الملحـــق بهـــذا النظـــامللـــ
یكون مبلـغ الضـریبة المفروضـة علیهـا بمقتضـى الـذیل المـذكورة أعلـى مـن 
المبلغ المترتب دفعـه عـن أیـة مهنـة أو حرفـة أخـرى مـن المهـن أو الحـرف 

  .المذكورة

المادة 
4  

  -:تدفع الضریبة
فــة یتعاطاهــا أي شــخص آلیــة مــدة خــالل الســنة عــن أیــة مهنــة أو حر  –أ 

المالیــــة التــــي تنتهــــي فــــي الیــــوم الحــــادي والثالثــــین مــــن شــــهر آذار ســــنة 
1947:-  

خالل ثالثین یوما مـن تـاریخ نشـر هـذا النظـام فـي الوقـائع الفلسـطینیة  -1
  .إذا كان یتعاطى المهنة أو الحرفة في ذلك التاریخ

في تعاطي المهنـة أو الحرفـة إذا خالل ثالثین یوما من تاریخ شروعه  -2
  .شرع في تعاطیها بعد نشر هذا النظام في الوقائع الفلسطینیة

یحـق لـرئیس البلدیــة ) أ ( ویشـترط فـي ذلـك أنـه بـالرغم ممــا ورد فـي الفقـرة 
أن یوافق في بعـض األحـوال االسـتثنائیة علـى دفـع الضـریبة علـى قسـطین 

  -:متساویین كما یلي
ثالثین یومـا مـن تـاریخ نشـر هـذا النظـام فـي  یدفع القسط األول خالل )1(

الوقـــائع الفلســــطینیة أو خـــالل ثالثــــین یومـــا مــــن تـــاریخ الشــــروع فــــي 
  تعاطي المهنة أو الحرفة وفقا لمقتضى الحال

یدفع القسط الثاني غیر متأخر عن الیـوم األول مـن شـهر آذار سـنة   )2(
1947  

خــالل  عــن أیــة مهنــة أو حرفــة یتعاطاهــا أي شــخص مــدة مــن الــزمن -ب
  -:1947أیة سنة مالیة تلي الیوم الحادي والثالثین من شهر آذار سنة 

یدفع القسط األول منهمـا فـي ، تدفع الضریبة على قسطین متساویین ) 1(
الیـوم األول مــن شـهر حزیــران مــن تلـك الســنة المالیــة ویـدفع القســط الثــاني 

ذا كـان ذلـك في الیوم األول من شهر تشرین األول من تلك السنة المالیة إ
الشـخص یتعـاطى المهنـة أو الحرفــة فـي الیـوم األول مــن شـهر نیسـان مــن 

  :تلك السنة المالیة
یــدفع القســط األول خــالل ثالثــین یومــا مــن تــاریخ شــروع أي شــخص ) 2(

  دفع الضریبة
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فــي تعــاطي المهنــة أو الحرفــة والقســط الثــاني خــالل ثالثــة أشــهر مــن ذلــك 
عــد الیــوم األول مــن شــهر التــاریخ إذا شــرع فــي تعــاطي المهنــة أو الحرفــة ب

  .نیسان من أیة سنة تالیة 

المادة 
5  

یترتب على كل شخص یتعاطى أي مهنة أو حرفة معینة ویدعى أنه دفـع 
هـذا النظـام أن یبـرز بنـاء  ألحكـامالضریبة عن تلك المهنة أو الحرفـة وفقـا 

على طلب رئیس البلدیة أو أي موظـف مـن مـوظفي المجلـس مفـوض مـن 
الــرئیس بــذلك الشــأن للشــخص الــذي كلفــه أیــة وصــوالت یحملهــا فیمــا  قبــل

  .یتعلق بالضریبة التي یدعي بأنه دفعها لالطالع علیها 

صالحیة طلب 
إبراز وصوالت 

  الضریبة

المادة 
6  

یحـــق لــــرئیس البلدیــــة أو آلي موظــــف مـــن مــــوظفي البلدیــــة مفــــوض مــــن 
لــة للتحقـق ممــا الـرئیس أن یفـتش أي محــل أو عقـار خــالل األوقـات المعقو 

  .إذا كانت أیة مهنة أو حرفة معینة تتعاطى فیه

صالحیة 
  تفتیش العقار

  7المادة

ــدیات لســنة  ــانون البل ــق بتحصــیل العوائــد  1934تســري أحكــام ق فیمــا یتعل
والضـــرائب المفروضـــة مـــن قبـــل أي مجلـــس بلدیـــة بمقتضـــى ذلـــك القـــانون 

ذه الضــریبة علـى تحصــیل هــذه الضــریبة مــع التعــدیالت الضــروریة كــأن هــ
  هي ضریبة قابلة للتحصیل بمقتضى القانون المذكور

كیفیة تحصیل 
 1الضریبة رقم 

  1934لسنة 

ـــة تتعاطاهـــا   8المادة ـــة معین ـــة أو حرف ـــة مهن ال تســـري أحكـــام هـــذا النظـــام علـــى أی
  .الحكومة أو المجلس أو أیة سلطة بحریة أو عسكریة أو جویة

  اإلعفاءات

  9المادة

موافقـة حـاكم اللـواء أن یخفـض الضـریبة المترتـب  یجـوز للمجلـس بعـد أخـذ
ـــة  دفعهـــا إلـــى أي شـــخص بمقتضـــى هـــذا النظـــام أو أن یعفیـــه منهـــا بالكلی

  .بسبب فقره

تخفیض 
الضریبة أو 
اإلعفاء منها 
  بسبب الفقر
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  ذيل النظـــــــــــام      
  

رمز 
 الضریبة

 قیمة الحرفة مسمى الحرفة

 400 أثاث منزلي 1

 200 نزلي قدیمأثاث م 2

 400 أجهزة كهربائیة 3

 400 بیع وصیانة أجهزة كمبیوتر 4

 300 أجهزة كهربائیة مستعملة 5

 350 أحذیة 6

 350 أدوات بناء 7

 500 أدوات بناء وبویات 8

 250 أدوات ریاضیة 9

 500 أدوات صحیة وزراعیة 10

 300 أدوات كهربائیة 11

 350 أدوات منزلیة 12

 300 جارة ولوازمهاأدوات ن 13

 150 أسطوانات أكسجین استبدال 14

 50 أسكافي 15

 300 أسمدة ومبیدات زراعیة 16

 200 أقمشة 17

 300 أقمشة ومالبس جاهزة 18

 600 ألعاب كمبیوتر أتاري وبلیاردو 19

 350 إستودیو ومعمل للتصویر 20

 300 )أ(بقال  21

 200 )ب(بقال  22

 10000 بنك مصرفي 23
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 150 بیع خضار وفواكة 24

 500 بیع أجهزة كهربائیة والكترونیة 25

 300 بیع أعالف وحبوب 26

 350 بیع أفران غاز 27

 500 بیع المنیوم 28

 300 بیع وشحن بطاریات 29

 350 بیع بویة 30

 400 بیع بیلفونات 31

 200 بیع جاتوة وحلویات 32

 250 بیع خبز وقرشلة 33

 250 بیع دواجن 34

 200 بیع وخیاطة ستائر 35

 600 بیع سجائر 36

 200 بیع عسل ومكسرات 37

 250 بیع عصافیر وأسماك زینة ولوازمها 38

 400 بیع قطع إلكترونیة 39

 300 بیع قطع غیار سیارات مستعملة 40

 400 بیع قطع غیار تركتورات 41

 300 بیع كراسي بالستیك 42

 500 بیع كرامیكا ومشتقاتها 43

 600 )میاة غازیة(بیع كوال  44

 200 بیع مالبس مستعملة 45

 400 بیع مواد غذائیة مجمدة 46

 200 بیع هدایا ولعب أطفال 47

 400 بیع وتصلیح ساعات 48

 400 بیع وتعبئة بویات 49

 400 بیع وتعبئة مواد تنظیف 50



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

 250 بیع ورود 51

 500 تأجیر بدل عرائس 52

 250 تأجیر كراسي 53

 600 تجارة عامة إستیراد 54

 1200 تجارة عامة إستیراد وتصدیر 55

 600 تجارة عامة تصدیر 56

 350 تجارة نثریات ومالبس جاهزة 57

 200 بیع وتركیب زجاج ومرایا 58

 300 تصلیح أجهزة كهربائیة 59

 250 تصلیح أكسات وزمبركات سیارات 60

 250 تصلیح بوتاجازات 61

 300 ت شمسیةتصلیح حماما 62

 250 تصلیح دراجات 63

 300 تصلیح ردیتر 64

 150 تصلیح شنط جلدیة 65

 300 تصلیح طرمبات دیزل 66

 250 تصلیح ماكنات خیاطة 67

 300 تصلیح مواتیر 68

 300 بیع أشرطة ومسجالت 69

 300 بیع وتصلیح دراجات 70

 350 تغلیف وبیع بهارات 71

 350 توزیع وبیع غاز 72

 1200 ثالجة خضار وفواكة 73

 400 جزار 74

 250 حالق 75

 200 خردوات 76

 200 خطاط 77
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 200 خیاط 78

 350 رسم على الخشب 79

 350 رسم على السرامیكا 80

 150 منجد سیارات 81

 400 سمكري سیارات 82

 150 سمكري عادي 83

 500 سوبرماركت 84

 500 شئون الحج والعمرة 85

 50000 تشركة إتصاال 86

 500 صائغ ذهب 87

 1000 صالة أفراح 88

 400 صالون حالقة للسیدات والرجال 89

 500 صرافة 90

 400 صیانة بیلفونات 91

 400 صیانة ماكنات تصویر 92

 500 صیدلیة 93

 200 عطارة وأعشاب طبیة 94

 350 عیادة بیطریة وبیع أدویة بیطریة 95

 500 عیادة خاصة 96

 200 وي یدويغسیل وك 97

 250 غیار زیت 98

 1300 فرن آلي 99

 600 فقاسة صصان 100

 200 فني مفاتیح 101

 300 فوال 102

 350 قطع غیار ثالجات وغساالت 103

 400 قطع غیار سیارات وزیوت وأدوات زینة 104
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 200 كاتب عرائض 105

 700 كافتیریا واستراحة 106

 250 كهربائي سیارات 107

 400 یرهكواف 108

 400 لف ماتورات كهربائیة 109

 150 بیع فواكة 110

 500 متاجرة سیارات 111

 1500 محطة وقود 112

 500 محل تشكیل وتصلیح الذهب والفضة 113

 300 محل بیع وتركیب عطور 114

 200 محمص 115

 1200 مخبز فینو وقرشلة 116

 300 مختبر تحالیل طبیة 117

 400 مخرطة 118

 300 ستودعم 119

 150 مخزن عادي 120

 700 مدرسة تعلیم سواقة 121

 250 مرطبات 122

 300 مركز أشعة 123

 400 مركز بصریات 124

 300 مركز تدریب ریاضي 125

 400 مركز تدریب مهني 126

 500 مركز كمبیوتر ومقهي إنترنت 127

 300 مركز للیاقة وتخفیف الوزن والعالج الطبیعي 128

 400 عة دواجنمزر  129

 500 مزرعة دواجن وحبش 130

 1500 مزرعة لتربیة وتسمین األبقار 131
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 1000 مستشفي خاص 132

 1000 مستودع أدویة وأدوات طبیة 133

 300 مشتل لبیع الورود 134

 350 مشحمة 135

 600 مصنع أحذیة وجلود 136

 1500 مصنع أسكیمو وبوظة 137

 600 مصنع أكیاس نایلون 138

 500 مصنع ألعاب أطفال بالستیك 139

 500 مصنع براغي 140

 500 مصنع بالستیك 141

 400 مصنع تطریز 142

 600 مصنع حلویات 143

 700 مصنع حمامات شمسیة 144

 600 مصنع خیاطة 145

 600 مصنع رخام وشایش 146

 600 مصنع سجاد یدوي 147

 600 مصنع عیون تفتوف 148

 600 ة تمورمصنع فرز وتعبئ 149

 500 مطبعة 150

 400 مطحنة بهارات 151

 600 مطحنة حبوب 152

 500 مطعم 153

 350 معرض دیكور جبس 154

 600 معرض لألثاث المنزلي والمكتبي 155

 600 معرض موبیلیا 156

 600 معصرة 157

 400 معمل أسنان 158



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

 500 معمل بلوك 159

 600 معمل بلوك ورخام 160

 500 زایكومعمل م 161

 600 معمل معجنات حلویات 162

 700 معهد لتعلیم السیاقة النظریة 163

 350 مغسلة وكوي مالبس 164

 400 مكتب إتصاالت 165

 600 مكتب تأمین 166

 600 مكتب خدمات عامة 167

 600 مكتب خدمات عامة شئون الحج والعمرة 168

 400 مكتب دعایة وأعالن 169

 400 مكتب سفریات 170

 500 مكتب سیاحة وسفر 171

 600 مكتب عقارات 172

 400 مكتب محاسبة 173

 300 مكتب محاماه 174

 600 مكتب مقاوالت عامة ونقلیات 175

 600 مكتب هندسي ومقاوالت 176

 500 مكتب هندسي 177

 500 مكتب هندسي وأمن صناعي 178

 200 مكتبة مدرسیة 179

 350 مالبس جاهزة 180

 200 جدمن 181

 400 منجرة ألیة 182

 600 منجرة موبیلیا 183

 600 مواد بناء 184

 300 نثریات 185
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 150 نجار عربي 186

 500 ورشة ألمنیوم 187

 350 ورشة بناشر 188

 500 ورشة تراكتوات وكباشات 189

 400 ورشة حدادة 190

 400 ورشة دهان سیارات 191

 400 ورشة میكانیكي سیارات 192

 0 غیر موجود 193
 200 مخبز خبز طابون 194

 200 بیع تبن 195

 300 تأجیر أدوات بناء 196

 50000 شركة جوال 197

 600 مصنع ألبان وأجبان 198

 500 طباخ 199

 1000 مخازن لحفظ األسكیمو 200

 500 مصنع مواد تنظیف وشامبو ومواد تجمیل 201

 500 مركز طبي 202

 100 برةمحل على سور المق 203

 400 ورشة سمكري سیارات ودهان 204

 600 مصنع مواد غذائیة مقرمشات 205

 400 بیع حصمه 206

 600 مخبز قرشلة 207

 1000 حدیقة حیوانات 208

 800 محطة تحلیة 209

 600 تصنیع عصائر ومواد غذائیة 210

 600 تجارة عامة 211

 600 تجارة عامة ومقاوالت 212
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 1200 غذائیة مجمدةثالجة مواد  213

 500 مركز تعلیمي وثقافي وأبحاث 214

عالم 215  400 مكتب صحافة وإ

 1000 مخزن ثالجة 216

 250 وكیل صحف 217

 300 محل تصلیح الذهب والفضة 218

 1000 مركز إعالم 219

 300 بیع قطع غیار وتصلیح دراجات ناریة 220

 500 صیدلیة بیطریة 221

 200 ولكاتب عرائض متج 222

 300 تصلیح دراجات ناریة 223

 500 مكتب خدمات إنترنت 224

 200 بیع تحف وبراویز 225

 2000  منتجع سیاحي 226

 3000 مدینة مالهي واستراحة 227

 500 مكتب تاكسیات داخلي وخارجي 228

  
  رئیس بلدیة خان یونس               
  )عبد الرحمن الفرا(              

  
  اقترن بموافقة فخامته

  سكرتیر العام ال 
  كونى . ج . ل . هـ 
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  1997لسنة  1قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 
من ) 99(بموجب المادة رقم  هالصالحیة المخولة ل إلى استناداً  سان مجلس بلدیة خان یون

لسنة  1حاكم العام رقم لتالي بموافقة سیادة ال،قد أصدر النظام ا1934قانون البلدیات لسنه 
1934  

  
    البیــــــــــــــــــــان  مسلسل

  1المادة 
فـى ) نظام مراقبة الكـارات والباعـة المتجـولین (یطلق على هذا النظام اسم 

  1965خان یونس لسنة 
  اسم النظام

  2المادة 

  -:في هذا النظام
اى كـاره یـد أو أي واسـطة أخـري للنقـل تـدفع بواسـطة ) الكـارة(تشمل كلمة 

وانـــات وتســـتعمل الیصـــال ونقـــل البضـــائع شـــخص أو تســـحب بواســـطة حی
  . واألشیاء وبیعها

  مجلس بلدیة خان یونس،) مجلس(وتعنى كلمة 
أي بــائع متجــول، أو بــائع یعــرض ســلعه فــي )بــائع متجــول( وتعنــى عبــارة 

فـي األمكنـة العامـة أو الشـوارع  الشـوارع وتشـمل أي شـخص یعـرض سـلعه
أو أي شــخص )حرفتــه(ة أو یعــرض مهارتــه الفنیــ) لثابتــةماعــدا األمــاكن ا(

لـي البیـوت العائـدة ألشـخاص آخـرین وحـامال  یتجول من مكان إلـي أخـر وإ
للبیــع أي ســلع أو عارضــا مهــارة فنیــة وحرفتــه ولكنهــا التشــمل أي شــخص 
یتعـاطي بانتظـام بیـع منتجـات األلبـان أو البـیض وتشـمل أي شـخص یقــوم 

رئــیس ( ةبــار وتعنــى ع بتشــغیل أي كــارة تــدفع بالیــد أو تســحب بالحیوانــات،
تعنــى  أي ) موظــف بلدیــة( وتعنــي عبــارة  سرئــیس بلدیــة خــان یــون) بلدیــة

شخص مفوض من قبل رئـیس البلدیـة خطیـًا یتأكـد مـن أي مختومـات هـذا 
  .النظام یعمل بها وتشمل أیضًا أي مأمور شرطه

ویعتبــــر مســــاح االحذیـــــة المتجــــول والحمــــال المتجـــــول بأنهمــــا كالبـــــائعین 
  المتجولین 

تفسیر 
  حاتإصال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعدیل رقم 
1 /75  

  3المادة 
یـة خـان یـونس ان یـزاول مهنـه     الیجوز ألي شخص ضمن منطقـه بلد )1(

إال اذا كــان یحمــل رخصـــة تخولــه ذلــك بموجــب هـــذا  )بــائع متجــول(
  .النظام

  الرخص
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) 1(ب الفقـرةالیجوز ألي بائع متجول سواء كـان یحمـل رخصـه بموجـ )2(
لمزاولــة مهنتــه اال كــان ) كــارة(، أن یســتعمل أي مــن هــذه المــادة أوالً 

  یحمل رخصه الستعمال تلك الكاره صادره له بموجب هذا النظام،

  4المادة 

ـــ )1( ـــات الحصـــول عل ـــدم طلب مـــن هـــذا ) 3(الـــرخص بموجـــب المـــادة ىتق
ــة الــذ ــرئیس البلدی ــه مــنح الرخصــ يالنظــام ل ــة شــروط  ةیحــق ل خاضــعة ألی

  .سبابیراها مناسبة أو رفض الترخیص دون بیان األ
الیجــوز إصــدار أي رخصــة ألي شــخص یقــل عمــره عــن اثنــي عشــرة ) 2(

  .سنه
  .توقع الرخصة من رئیس البلدیة أو أي شخص یمثله) 3(

منح الرخص أو 
  رفضها

  5المادة 
یجـوز لمجلـس البلدیـة ان یحـدد عــدد الـرخص التـي  یجـب إصـدارها ســنویا 

  .بموجب هذه األنظمة
صالحیة تحدید 

  عدد الرخص

  6المادة 

ــــالرخص الصــــادرة بموجــــب هــــذا النظــــام ابتــــداء مــــن تــــاریخ  )1( یعمــــل ب
صدورها حتى أخر شـهر فبرایـر مـن السـنة التـي تلـي ذلـك التـاریخ وال 

تحویلهـــا الي شـــخص آخـــر ویجـــب علـــي حامـــل الـــرخص أن  زیجـــو 
 موظـف بلدیـة یبرزوهـا عنـد الطلـب الي نتكون فـي حیـازتهم دائمـًا وأ

  .أو مأمور شرطه
ان یســحب رخصــه صــادره بموجــب هــذا النظــام  یجــوز لــرئیس البلدیــة )2(

  .دون بیان األسباب

مدة العمل 
  بالرخص

  7المادة 

  تستوفي الرسوم التالیة عن كل رخصة تصدر بموجب هذا النظام
  .شیكل عن كل رخصة كارة تدفع بالید 100 -أ 
  .كل رخصة كارة تسحب بواسطة حیوان شیكل عن 120 -ب
  ) كاره(ى یجرها الحیوان وحة للعربة التشیكل بدل ل 30 –ج 

  رسوم الرخص
تعدیل رقم 

1/2008  

  8المادة 

  :كل رخصه في أوقات العمل أن تحمل ىعل
كـــل حامــل رخصـــه فـــي أوقــات العمـــل فـــوق المرفــق فـــي الجـــزء  ىعلــ )1(

العلــوي مــن ســاعده األیســر، شــاره تحمــل رقــم رخصــته وتصــرف مــن 
ظـــام مـــن هـــذا الن) 3(مـــن المـــادة ) 1(المجلـــس وذلـــك بموجـــب الفقـــرة 

ملـــیم لصـــندوق ) 100(ویــدفع حامـــل الرخصـــة ثمنــا لهـــذه الشـــارة قــدره
  بلدیة خانیونس،

  لوحات نمر
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مـن )1،2(، رخصـة كـاره بموجـب الفقـرتین على حامل رخصة متجـول )2(
ـــي لبســـه شـــاره تحمـــل رقـــم ) 3(المـــادة  مـــن هـــذا النظـــام باألضـــافة إل

، المـاده مـن هـذه) 1(رخصته علـي ذراعـه األیسـر حسـب نـص الفقـرة 
  لكارة لوحه نمره تصرف من المجلسا ىان یلصق عل

  9المادة 
مــن ) 1،2(ذكــرت فــي الفقــرة )نمــرة(لیــرات ثمنــا لكــل لوحــه ) 4(یــدفع مبلــغ 

  من هذا النظام) 8(المادة 
رسوم لوحات 

تعدیل رقم نمر 
1/75  

  10 مادة
ــائع متجــول مســئول عــن أى كــاره أن یركــب بضــاعته بطریقــه  ــي كــل ب عل

الخلفیـة واألطـراف واألمامیـة والجانبیـة ) الكـاره( نـب یجعلها التزید عن جوا
.  

ترتیب البضائع 
  علي العربات

  11 مادة
ن یطلب بأن تكـون الكـارات مـن أنـواع وأحجـام متفـق أیجوز لرئیس البلدیة 

  علیها وتحوز موافقة المجلس
  تصنیف العربات

  12 مادة

نبى فـي الیجوز ألي بائع متجول أن یسیر أو یوقف عربة في أي ممر جا
فــي أي مكــان أو میــدان یســتعمل لمــرور المشــاة فــي أي  ومنطقــة البلدیــة أ

البلدیـة أو المـدارس أو  وشارع أو بجانب اإلدارات أو المصالح الحكومیة أ
  المستشفیات أو الحدائق العامة

منع استعمال 
الكارات في الممرات 

الجانبیة وأماكن 
  مرور المشاة

  13مادة 

  -:ان یزاول مهنته سواء بنفسه أو بعربه الیجوز ألي بائع متجول
  في أي ممر أو ) أ(
ــد اعلــن عنهــا المجلــس مــن حــین  أي منطقــة ضــمن منطقــة البلدیــة، ) ب( ق

  .الخر بأنها منطقه الیجوز للبائعین المتجولین مزاولة مهنتهم بها

األمكنة الممنوع 
فیها مزاولة 

  التجول

  14مادة 

 12قیهــا ثابتــة ضــمن مســاقه الیجـوز ألي بــائع متجــول ان یوقــف كارتـه أو أن یب
متـــر مـــن أي موقـــف بـــاص أو أي ســـیارة أخـــري لألجـــرة أو ضـــمن مســـافة عشـــر 
أمتار مـن زاویـة أي شـارع أو میـدان بلـدى عـام أو حدیقـة أو أي موقـف آخـر أو 

  به )الكارات (أي مكان یعلن المجلس من حین الخر منع وقوف 

منع الوقوف في 
  أماكن خاصة

  15مادة 
إلــي الیمــین دائمــا ) كارتــه ( متجــول ان یوقــف ویحفــظ یجــب علــي اي بــائع

وقریبـًا مــن الممــرات الجانبیـة ویســیر بهــا فــورًا بمجـرد انتهــاء عملیــة تحمیــل 
  .أو تنزیل البضائع التي بها

الوقوف في 
الجهة الیمني 
  من الطریق

منع ترك بدون أحد معها فـي أي شـارع مـن )كارته(الیجوز ان یترك أي بائع متجول  16مادة
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العربات بدون   و األماكن العامةالشوارع أ
  أحد معها

المادة 
17  

، نمـأمور شـرطة بـأ س البلدیة أو أي موظف بلدیـة أو أليیجوز لرئی -  أ
  .یأمر بإزاحة الكارات من األماكن التى منع هذا النظام ایقافها بها

وفى حال عدم استجابة البائع المتجول للتعلیمات واألنظمـة  الصـادرة  - ب
بلـــدي والملزمـــة لـــه بـــالترخیص وبتنظـــیم عمـــل الباعـــة عـــن المجلـــس ال

 .المتجولین یتم حجز البضاعة التى علیها 

ـــرة  - ت ) ب(یجـــوز لـــرئیس البلدیـــة إعـــادة البضـــاعة المحجـــوزة حســـب الفق
سـاعة مـن تـاریخ  24شـیكل خـالل ) 50(وذلك بعد دفع غرامة قدرها 

ال تعتبر البضاعة مصادرة ، الحجز    .وإ

إزاحة العربات 
  قمن الطری

تعدیل رقم 
1/2008  

المادة 
18  

ـــائع مت ـــیًال إال بعـــد أأ جـــوالً الیجـــوز ألي ب ـــه ل ـــي ن یشـــغل كارت ـــق عل ن یعل
  ویلون باللون األحمر مؤخرتها فانوس یعطى ضوءا كافیاً 

تعلیق األنوار 
  لیال

المادة 
19  

كل من یخالف أي حكـم مـن أحكـام هـذا النظـام یعاقـب لـدي إدانتـه بغرامـة 
 یتجــاوز عشــرین جنیهــا أو الحــبس مــدة التزیــد عــن التقــل عــن جنیهــین وال

  .خمسة عشر یوماً 

  العقوبة

بـه مـن تـاریخ نشـره فـي  ویعمل یلغي كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار  20المادة
  الجریدة الرسمیة

  الغاء

  سلیمان زارع األسطل
   رئیس بلدیة خان یونس

  ،،،اقترن بموافقتى
  فریق أول

  یوسف عبد اهللا العجرودى
  لحاكم العاما
  

  
  1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 

  15نظام صادر من مجلس بلدیة خان یونس بمقتضى المادة 
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من ) ب(فقرة ) 15(استناد للصالحیة المخولة له بمقتضى المادة ، نسو إن مجلس بلدیة خان ی

  -:قد أصدر النظام التالى 1997لسنة قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة 

  1 ماده
نظـام حفـر ابـار التصـریف ( اسـما النظـام یطلق علـى هـذ

  اسم النظام  )1997الصحى لمدینة خان یونس لسنة 

  2 ماده 
منطقـة (و) رئیس البلدیة(و) المجلس البلدي(تعنى عبارة 

خـان  الى مجلس بلدیة خان یـونس ورئـیس بلدیـة) البلدیة
  .یونس ومنطقة بلدیة خان یونس

  تفسیر اصطالحات

  3 ماده

ال یجــــوز حفــــر حفــــره او مرحــــاض او مجــــرى أو وعــــاء 
مهمـــا كــــان نوعــــه فــــى منطقــــة بلدیــــة خــــان یــــونس ممــــا 
ــة او جزئیــة إلســتیعاب المیــاه القــذرة  یســتعمل بصــورة كلی

لحصـول علـى رخصـة مـن او الصرف الصحى إال بعـد ا
  .المجلس البلدي

  منع وترخیص

  4 ماده
ـــى رخصـــة حســـب أینبغـــى  ـــب للحصـــول عل ن یقـــدم الطل

مـــوذج الـــذي یصـــیغه المهنـــدس المخـــتص مـــن وقــــت الن
  .بإمضاء صاحب الطلب  الخر وموقعاً 

  طلب الرخصة

  5 ماده

یسـمح لكـل شــخص بحفـر حفـرة واحــده لكـل منـزل یملكــه 
  -:على ان تكون اعماقها كالتالى 

اذا كانــت الحفــرة مبنیـــة مــن الحجـــر فــإن العمـــق ال  ) أ
تــار  بقطــر ال یزیــد عــن متــرین یزیــد عــن خمســة أم

  .ونصف
إذا كانــت الحفـــرة مـــن البرامیـــل فـــإن العمـــق ال یزیـــد  ) ب

  عن ثالثة أمتار 

  مواصفات وعمق الحفرة

  6 ماده

  -:ترط أن یكون غطاء الحفرة كالتالىیش
ان یكـــون منســــوب البــــاطون منخفضـــا عــــن ســــطح  ) أ

 .سم) 60(لطریق بمقدار ال یقل عن ا

ـــــا وبســـــمك ان  ) ب ـــــاطون قوی وأن ) ســـــم20(یكـــــون  الب
الثــة جســور علــى توضـع ث یتخللـه حدیــد تســلیج وأن

  اشتراطات
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  .االقل تحت الباطون
ى لـه قـدرة ان یتم عمل رقبـة لبـاب الحفـرة لعطـاء قـو  ) ت

  )طن 25(تجمل ال تقل عن 

  7 ماده

ـــى صـــندوق  ـــأمین نقـــدى یوضـــع ف ـــدفع ت ـــب ب یلتـــزم الطال
عـــادة الطریــــق الــــى  البلدیـــة وذلــــك حتـــى اتمــــام الحفــــر وإ

ســب ح وضـعها الســابق وذلـك قبــل الشـروع بــالحفر وذلـك
  .ما هو موضح فى ذیل هذا النظام

صالحیة الحصول على 
  تأمین

  8 ماده 

  :یشترط للحصول على رخصة
  .م بالمكان المحدد من قبل البلدیةااللتزا - أ 
 .مدة الرخصة شهر من تاریخ صدورها -ب 

علــى اال یتجــاوز  ان یـتم تحدیــد موعــد الحفــر مســبقا -ج 
  .مدة العمل اسبوع

شروط الحصول على 
  رخصة

  9 ماده
تــزم كــل مــن یحصــل علــى رخصــة لحفــر بئــر تصــریف یل

ــه قبــل الحفــر  ــى مــا كانــت علی صــحى بإعــادة الطریــق ال
  .باالضافة الى إزالة مخلفات الحفر

زالة  تصلیح الطرق وإ
  المخلفات

ام یـــتم تحصـــیل الرســـوم الموضــــحة فـــى ذیـــل هـــذا النظــــ  10 ماده
  .كرسوم حفر آبار التصریف الصحى

  الرسوم

  11 ماده
م مــن احكـام هـذا النظـام یعاقـب لــدى كـل مـن خـالف حكـ

ــد عــن مــائتى شــیكل باالضــافة الــى  ــه بغرامــة ال تزی ادانت
  .إزالة المخالفة على نفقته الخاصة

  عقوبات

  الغاء   .یلغى كل ما یتعارض مع هذا النظام  12 ماده
  بدأ سریان  یبدأ سریان هذا النظام من تاریخ التصدیق علیه   13 ماده

  
  
  

  الذيــــــــــل
  م تحصیل الرسوم التالیة عن كل حفرة مرحاض یت
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  -:رسوم الرخصة  -1
شیكل     20     تر عمق                      إذا كانت مبنیة من الحجر لكل م

  شیكل     50                                اذا كانت الحفرة من البرامیل       
  شیكل    20             خصة                             رسوم تجدید الر  -2
  شیكل   200               تأمین                                           -3
  

  25/12/1997التاریخ 
                                                                                              

  رئیس بلدیة خان یونس
  )أسامه الفرا. د(

  
  ‘‘‘أصدق 

  صائب عریقات. د
 وزیر الحكم المحلي

  
  
  
  
  
  
  
  

  1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 
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بشأن رسوم إشغال  15نظام صادر من مجلس بلدیة خان یونس بمقتضى المادة 
  الطرق واألرصفة 

  

من ) ب(فقرة ) 15(استناد للصالحیة المخولة له بمقتضى المادة ، نسو ی إن مجلس بلدیة خان
  -:قد أصدر النظام التالى 1997لسنة  1قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 

  

نظــــام رســــوم إشــــغال الطــــرق (یطلـــق علــــى هــــذا النظــــام اســـم   1ماده 
  اسم النظام  )1999واألرصفة  فى مدینة خان یونس لسنة 

  2 ماده

  :كلمة نيتع
  .مجلس بلدیة خان یونس : المجلس ) أ

أیــــة أرض او مســــاحة او زقــــاق للجمهــــور حــــق : شــــارع  ) ب
 .المرور فیه سواء كان نافذا أم لم یكن 

ـــین الطریـــق العـــام واألبنیـــة : رصـــیف  ) ت المكـــان الفاصـــل ب
 .ویستخدم للمشاة فقط وتشمل حجارة الجبهة 

مالــك العقــار او كــل شــخص مخــول مــن : صــاحب البنــاء ) ث
، بعة البناء او المقاول الذي یقوم بأعمـال البنـاء قبله بمتا

  .أو بأى شخص من قبل المقاول عدا العامل 

  تقسیر اصطرحات

  3 ماده
ال یجــــوز ألى شــــخص أو صــــاحب بنــــاء تحــــت االنشــــاء أن 
ـــــاء أو غیرهـــــا مـــــن  یشـــــغل أى طریـــــق أو رصـــــیف بمـــــواد البن

  .ال بعد الحصول على موافقة المجلساالشیاء إ
  منع

  4 ماده

صـــول علـــى موافقـــة المجلـــس یجـــب علـــى الشـــخص تقـــدیم للح
طلب یظهر رغبته إلشغال الطریق أو الرصیف بسبب أعمـال 
ــة محــددا فیــه  ــم الجمهــور بالبلدی ــك الــى قل الحفــر أو البنــاء وذل

  المدة والمساحة المراد إشغالها من الطریق او الرصیف 

تقدیم طلب للحصول 
على الموافقة 

  باالشغال

  5 ماده
الطلــب الــى قــیم التفتــیش والمتابعــة لدراســة الطلــب یــتم تحویــل 

والــرد علیــه خــالل مــدة ال تتجــاوز ثالثــة ایــام مــن تــاریخ تقــدیم 
  الطلب

  فحص ودراسة الطلب

  بیان سبب الرفضقى حالة رفض الطلب من قسـم التفتـیش والمتابعـة یجـب بیـان   6 ماده
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بالغهــا الـــى طالـــب األســباب التـــى أدت الــى رفـــض  الطلـــب وإ
  .اإلشغال

  7 ماده

)  2( تم تحصیل رسوم قـدرها فى حالة الموافقة على الطلب ی
شیكل للیوم الواحد عن كل متـر مربـع مـن مسـاحة الطریـق او 
ــــتم أحتســــابها بطــــول موقــــع  ــــى یــــراد إشــــغالها وی الرصــــیف الت

ـــى× االشـــغال  ـــؤدى الموافقـــة ال عرقلـــة  العـــرض علـــى ان ال ت
  .استخدام الطریق او الرصیف

  لبالموافقة على الط

  8 ماده

یجب على كل صاحب بناء تحت االنشاء او مـن یقـوم مقامـه 
أن یضع إشارات تحذیریة قبل شروعه فى عملیـة البنـاء وأن ، 

ــة الجمهــور والعمــال مــن  ــدابیر لوقای ــزم مــن الت یتخــذ كــل مــا یل
المواد المتساقطه واالضرار االخـرى التـى قـد تـنجم عـن عملیـة 

قانونیـــــة والمدنیـــــة عـــــن البنـــــاء علـــــى ان یتحمـــــل المســـــؤولیة ال
ـــالغیر نتیجـــة لعـــدم قیامـــه بتـــدابیر  ـــى قـــد تلحـــق ب االضـــرار الت

  .ن والسالمهاألم

اتخاذ تدابیر األمن 
  والسالمة

  9ماده 

فـى حـال انتهــاء المـدة وعـدم قیــام مشـغل الطریـق او الرصــیف 
شـــیكل للمتـــر ) 5(بتجدیـــد اإلذن باالشـــغال یـــتم تغریمـــه بواقـــع 

ــة ب المربــع عــن كــل یــوم حتــى یقــوم ــده والموافق تحدیــد مــدة جدی
  .علیها

غرامة انتهاء المدة 
  بدون تجدید

  10ماده

ـــة قیـــام أى شـــخص أو صـــاحب بنـــاء تحـــت االنشـــاء  ـــى حال ف
بإشــــغال الطریـــــق أو الرصـــــیف بمـــــواد البنـــــاء او غیرهـــــا مـــــن 

ــدون الحصــول علــى إذن مــن الم ــتم مخالفتــة االشــیاء ب جلــس ی
  .وتقدیمه للمحكمة

المخالفة والتقدیم 
  اكمهللمح

  11ماده

كــل شــخص أو صــاحب بنــاء تحــت اإلنشــاء یــتم إدانتــه بتهمــة 
إشغال طریق او رصیف بدون الحصول على إذن مـن البلدیـة 

شــیكل وبغرامــة اخــرى ال ) 100(یعاقــب بغرامــة ال تزیــد عــن 
شـیكل عــن كـل یــوم تسـتمر فیــه المخالفـة بعــد ) 20(تزیـد عــن 

ــــــاریخ تبلیغــــــه إخطــــــارا ) 48_مــــــرور  ــــــا تحریســــــاعة مــــــن ت ری
  .بالمخالفة

  غرامة بعد االدانه
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  بدء سریان  .را من تاریخ المصادقة علیهیبدأ سریان هذا النظام إعتبا  12ماده
  إلغاء  . ل ما یتعارض مع أحكام هذا النظامیلغى ك  13ماده

  
  28/2/1999بتاریخ  24/1999صدر بموجب قرار المجلس البلدي رقم 

  
  )اسامه الفرا. د(                                                                  

  رئیس بلدیة خان یونس                                                                    
  ‘‘‘اصادق 

  صائب عریقات. د
  وزیر الحكم المحلى

13 /3/1999 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1997لسنة  1قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 
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من قانون ) ب(فقره 15صادر من مجلس بلدیة خان یونس بموجب المادة نظام 
  ،  1997لسنة  1الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 

  -:أصدرت بلدیة خان یونس النظام التالى 
  

  1-ماده 
  

   -2-مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـــى هـــذا النظـــام إســـم نظـــام مشـــروع الصـــرف الصـــحى  یطلـــق عل
  2005لمدینة خان یونس لسنة 

  :تفسیر إصطالحات
   رئیس بلدیة خان یونس/ رئيس البلدية 
الموظفین والعمال الفنیین المعینین من قبل /  مصلحة ااري

ــــة فــــى حــــدود ا ــــیس البلدی ــــة خــــان یــــونس او رئ یات لصــــالحبلدی
  .المخوله له حسب القانون

المالــك المعـــروف او المســـجل الملـــك باســـمه او مـــن :  املالـــك
ــك او یتقاضــاه  ــرادا عــن المل ــه ان یتقاضــى ای یتقاضــى او یحــق ل
ــرادا ســواء بحقــه هــو او بصــفته وكــیال او  ــدر ای ــك ی لــو كــان المل

  مستأجر الفرعى الذي إستأجر الملكامینا او مفوضا ویشمل ال
ـــك ـــار او شـــیىء ســـواء أكـــان مشـــغوالكـــل ع:  املل ـــا  ق او خالی

  .وعمومیا كان او خصوصیا
ـــاكن مـــن یشـــغل العقـــار او قســـما منـــه بالفعـــل ویشـــمل :  الس

  . المستأجر او المستأجر الفرعى
ویشمل أیة بنایة ، أیة ارض مشغوله او غیر مشغوله :  العقار

  .من البنایات
ـــرتك ا ـــب االشـــتراك بشـــبكة تصـــر : ملش ـــدیم طل ـــزم بتق یف الملت

المجـــاري العمومیـــة لـــدى المجلـــس بموجـــب احكـــام هـــذا النظـــام 
ـــرور  ـــاة الصـــرف  :ا ـــاء المواســـیر  –یشـــمل قن ـــرة لبن   -الحف

ــــك  االنابیــــب وملحقاتهــــا المســــتعملة لبنــــاء المجــــاریر بمــــا فــــى ذل
تشــمل فــروع أقنیــة  :اــرور العمــومي او اخلصوصــي

  .الصرف وحجیرات المراقبة

  إسم النظام
  

  تعاریف
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  -3-المادة 
  
  
  
  
  

  -4-المادة 
  
  
  

، ى فـوق االرض او تحتهـا كـل مبنـ:  قناة الصرف املصـرف
ــاه  ــاه القــذرة او المیــاة العكــرة او می أعــج الســتیعاب او لخــزن المی
ـــوع مـــن  ـــى ذلـــك أى ن ـــة مـــن ســـوائل بمـــا ف المجـــاري او أیـــة نفای
مجــرور عفونــات رشــح او أى وعــاء أخــر مبنــى مــن الحجــارة او 

  اللبنات او أیة مادة أخرى بما فى ذلك المجرور أو القناة 
المستخدم فى ) شبكة مجارى خاصة : (  ارور اخلصوصى

ـــاه مجموعـــة مـــن البنایـــات  ـــة او لتصـــریف می ـــاه بنای تصـــریف می
الواقعـــة ضـــمن حـــدود ســـاحة واحـــده او لتصـــریف میـــاه ســـاحتین 
ومیــاه المبــانى القائمــة علیهــا بقصــد الســوائل ومیــاه الصــرف الــى 

بمــــا فــــى ذلــــك المجــــارى ، مصــــرف او الــــى مجــــرور عمــــومي 
  .لمراقبة والسدادات وحجیرات ا

المجــرور المســتخدم فــى نقــل البــراز او : ور العمــومى اــر
المیاه العكرة او میاه المجاري او ایة نفایة مـن سـوائل اخـرى فـى 
ـــك ملحقـــات المجـــارى والســـدادات وحجیـــرات المراقبـــة وجمیـــع  ذل

  اجزائها بإستثناء المجرور الخصوصى 
  

  إدارة املشروع
ــــو  ــــة خــــان ی ــــة بإنشــــاء تتــــولى مصــــلحة المجــــاري ببلدی نس العنای

ــة  مشــروع تصــریف میــاه المجــاري والمصــاریف وصــیانتها والعنای
ـــــــة للبلدیـــــــة حســـــــب  ـــــــع الصـــــــالحیات المخول بهـــــــا والقیـــــــام بجمی

وذلــك  1997لسـنة  1الصـالحیات المخولــه لهـا فــى القـانون رقــم 
  .مع مراعاة السلطة العامة التى یملكها مجلس البلدیة 

  
فیـــه وصـــل مصـــرف او  ال یجـــوز ألى مالـــك عقـــار او الســـاكن

مجــرور ذلــك العقــار بالمجــاري العمومیــة اال بعــد الحصــول علــى 
التصـریح الــالزم لـذلك مــن البلدیــة ودفـع الرســوم المقـررة فــى ذیــل 

  .هذا النظام 
تســـتوفى بلدیـــة خــــان یـــونس مـــن مالــــك العقـــار او الســـاكن فیــــه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصلحة المجارى
  
  
  
  
  

منع التوصیل إال 
  برخصة
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  -5-المادة 
  
  
  
  

  -6-المادة 
  
  
  

   -7-المادة 
  
  
  
  
  
  

  -8-المادة 
  
  
  
  
  
  

  -9-المادة 
  
  

  -10-المادة 
  

الرســـوم المقـــررة فـــى الـــذیل االول مـــن هـــذا النظـــام وذلـــك مقابـــل 
ـــ ه بتوصـــیل مجـــرور او مصـــرف بالمجـــاري العمومیـــة الســـماح ل

ستعمالها لتصریف المیاه القذره أو خالف ذلك ولمرة واحدة    وإ
  

یجــب علــى كــل مالــك عقــار او الســاكن فیــه یمــر بجــواره مشــروع 
للمجاري أن یقدم طلبا الى بلدیـة خـان یـونس إلیصـال عقـاره فـى 

  . شبكة المجاري العمومیة حتى لو كان لدیة بئر للمجاري
  

ــذي یباشــر  ــاول ال ــة ســواء بواســطتها او بواســطة المق یجــوز للبلدی
عمـــــل مشـــــروع المجـــــاري أن یوصـــــل العقـــــار بشـــــبكة المجـــــاري 
العمومیـة وتحصــیل قیمــة الرســوم المقــررة حســب مــا هــو موضــح 
فى الـذیل مـن صـاحب العقـار او السـاكن فیـه أو أى شـخص لـه 

ر بالشـبكة والیجوز للمقاول أن یوصل أى عقا، الحق فى إدارته 
  .إال بعد إذن البلدیة 

  
ــاطق  ــة مــن من ــذ المشــروع فــى أى منطق ــة وخــالل تنفی تقــوم البلدی

  المدینة أن تقوم بتوزیع نماذج خاصة ألصحاب العقارات او 
الساكنین فیه ضمن هذا المشروع ویتم تعبئتها فـى الموقـع خـالل 
ــــدفع  ــــف اشــــتراك لكــــل مــــواطن بعــــد أن ی ــــك لفــــتح مل العمــــل وذل

  .سم االشتراك المقرر فى الذیل االول من هذا النظام المواطن ر 
  

یـتم تقــدیم طلبـات وصــل العقـار بشــبكة المجـاري العمومیــة كتابــة 
الـــى قلـــم الجمهـــور ببلدیـــة خـــان یـــونس بعـــد دفـــع رســـوم الكشـــف 

  المقررة فى القلم 
ـــى  ـــى شـــبكة المجـــاري العمومیـــة حصـــل عل علـــى كـــل مشـــترك ف

نابیـــب الالزمــة للوصـــلة موافقــة البلدیــة بالتوصـــیل أن یحضــر األ
ــة المخــتص  مــن الحجــم والمواصــفات التــى یعینهــا مهنــدس البلدی
ـــى ان تكـــون جمیـــع االدوات والمصـــاریف والعمـــال المطلوبـــة  عل

  استیفاء رسوم االشتراك
  
  
  

وجوب وصل العقار 
  بالمجاري

  
  

صالحیة البلدیة بوصل 
العقار فى شبكة 

  المجاري
  
  
  
  

  توزیع نموذج االشتراك
  
  
  
  
  
  

  تقدیم الطلبات
  
  

  تحضیر المواد
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  -11-المادة 
  
  
  
  
  
  

  12المادة 
  
  
  
  
  

  13المادة 
  
  
  
  
  

  14المادة 
  
  
  

، لتركیـــب الوصـــلة المـــذكورة علـــى نفقـــة صـــاحب الطلـــب وحـــده 
  .وللبلدیة االشراف على العمل فقط 

  
لصـالحیة یكون لبلدیة خان یونس وبواسطة المهندس المخـتص ا

الكاملـــــة فـــــى تعیــــــین االمـــــاكن المالئمــــــة لوصـــــل المجــــــرور او 
المصـــــرف بالمجـــــاري العمومیـــــة وكـــــذلك تعیـــــین حجـــــم وســـــعة 
ــه  ــة ول المصــائد والمنافــذ وجــور التحلیــل والتفتــیش وأنابیــب التهوی
ـــر  الحـــق فـــى رفـــض أو إتـــالف ماكـــان غیـــر صـــالح لهـــا او تغیی

  .موضعها بما یالئم المصلحة العامة 
  

ار او السـاكن او المشـرف او مـن لـه حـق مالك العقیحظر على 
ــــى تصــــل المجــــارى او  ــــع الوصــــالت الت ــــر مواق االدارة فیــــه تغیی
ــدیم طلــب بــذلك  ــار بالمجــاري العمومیــة إال بعــد تق مصــارف العق
لبلدیــة خــان یــونس والحصــول علــى إذن خطــى بــذلك بعــد إجــراء 

  .الكشف المناسب ومالئمته لتغییر الوصالت 
  

ــه أن یحظــر علــى مالــك  ــه حــق إدارت العقــار او الســاكن او مــن ل
یســــتعمل المجـــــاري العمومیـــــة لتصـــــریف المیـــــاه او غیرهـــــا مـــــن 
المجـــاري إال إذا كـــان مشـــتركا بشـــبكة المجـــاري العمومیـــة ودفـــع 
الرسوم الشهریة المقررة فى الذیل الثانى مـن هـذا النظـام وحصـل 

  .على إذن من البلدیة بالموافقة على االشتراك 
  

مالــك أى عقــار او الســاكن فیــه إتــالف أى مجــرور یحظــر علــى 
أو مصـــرف أو التســـبب فـــى إتالفــــه وذلـــك بإســـتعمال المجــــرور 
لغیــر الغایــة التــى یركــب مــن أجلهــا أو عطــل المجــرى قصــدا إو 

  .إهماال بإدخال أة مادة تسبب تعطیله 
یحظــر علــى صــاحب معامــل الــبالط او المصــانع االخــرى التــى 

ر  وذلك بتصریف الكمخا او أیـة تسبب مخالفات تعطیل المجرو 

  
  
  
  

صالحیة البلدیة فى 
  تعیین مكان الوصل

  
  
  
  
  

حظر تغییر مكان 
  الوصل
  
  
  
  

حظر استعمال شبكة 
  المجاري

  
  
  
  

  إتالف خطوط المجاري
  
  
  

صحاب المصانع أ



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  15المادة 
  
  
  
  

  16المادة 
  
  
  
  
  

  17المادة 
  
  
  

  18المادة 
  
  
  
  
  

  19المادة 
  
  
  
  

  20المادة 
  
  

مخلفات تسبب فى تعطیل المجرى فى شـبكة المجـارى العمومیـة 
.  
  

تحصل جمیع نفقات إصالح المجرور أو المصرف الذي تعطـل 
لالسباب السالفة الذكر من صاحب العقار او السـاكن فیـه مهمـا 
بلغت مضـافا الیهـا النفقـات االداریـة التـى یقررهـا مهنـدس البلدیـة 

لســنة  1هــذه المبــالغ وفــق قــانون الهیئــات المحلیــة رقــم  وتحصــل
1977 .  

  
یكون للبلدیة الحق فى قطع جمیع الخدمات عن مالك العقـار او 
ــــع رســــوم االشــــتراك او الرســــوم  ــــع عــــن دف ــــه إذا إمتن الســــاكن فی

  .الشهریة المقررة 
  

قبل إیصال أصـحاب المصـانع او المستشـفیات والمعامـل لشـبكة 
ن یلتزم كل منهم بالعمل على معالجـة المیـاه المجاري العمومیة أ

العادمــة حســب المخلفــات المــراد تصــریفها فــى المجــاري وال یــتم 
ــــل الالزمــــة  وموافقــــة  االیصــــال بالشــــبكة إال بعــــد إجــــراء التحالی

  .البلدیة علیها
  

فى حال وجود قطـع اسـفلت او خلـع بـالط عنـد التوصـیل لشـبكة 
لســـاكن التنســیق مـــع المجــاري العمومیــة یجـــب علــى المالــك او ا

ـــونس لعمـــل االجـــراءات الالزمـــة   القســـم المخـــتص ببلدیـــة خـــان ی
ینـــات التـــى یقررهـــا بـــذلك مـــع تحصـــیل قیمـــة رســـوم القطـــع والتأم

  .المهندس المختص
ــى كــل صــاحب عقــار او الســاكن فیــه المحافظــة علــى  یجــب عل
خطــوط الصــرف الصــحى وتصــریف میــاه االمطــار وذلــك بعمــل 

امـــات وعـــدم القـــاء المـــواد الصـــلبة مصـــافى فـــى المطـــابخ والحم
واالتربــــة والمخلفــــات الصــــناعیة فــــى شــــبكة المجــــاري العمومیــــة 
وكــــذلك عــــدم توصــــیل میــــاه االمطــــار علــــى خطــــوط الصـــــرف 

  ومعامل البالط
  
  
  

تحصیل نفقات 
  اإلصالح

  
  
  
  

قطع الخدمات لعدم دفع 
  الرسوم
  
  

معالجة المیاه العادمه 
  للمجاري

  
  
  
  

قطع االسفلت او بالط 
  الشوارع
  
  
  
  

المحافظة على خطوط 
  شبكة الصرف الصحى
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  21المادة 
  
  
  
  
  

  22المادة 
  
  
  
  

  23المادة 
  
  

  24المادة 
  
  
  
  

  25المادة 

  .الصحى 
  

إذا كان صاحب االشتراك یقع خارج حدود بلدیة خان یـونس فـى 
منطقــة صـــناعیة او ان یكـــون ضـــمن الصـــناعات التـــى تســـتهلك 

تـتم دراسـة إشـتراك كـل حالـة ، وغیرهـا ، میـاه كمیات كبیره من ال
على حدة وتقدر رسوم االشتراك والرسـوم الشـهریة حسـب التكلفـة 

  .التى یقررها المهندس المختص 
  

إذا قام سكان تجمع سكانى معـین بإنشـاء مشـروع مجـاري وعلـى 
نفقتهم الخاصة یتم إعفائهم مـن دفـع رسـوم االشـتراك لمـرة واحـده 

  .الرسوم الشهریة المقررة بذیل هذا النظام فقط على ان یدفعوا 
  

یجوز للبلدیـة تعـدیل الرسـوم التـى یـتم اسـتیفاؤها مـن السـكان مـن 
  .حین الخر حسب مقتضیات المصلحة العامة 

  
بما الیتعارض مع القوانین ذات الصلة المعمـول بهـا یعافـب كـل 

شـیكل وبغرامـة  500من یخالف احكام هذا النظام بغرامـة قـدرها 
  .شیكل عن كل یوم تستمر فیه المخالفة  200ة مقدارها إضافی

  
یبدأ سریان هذا النظام من تاریخ التصدیق علیه حسب األصـول 

  .ونشره فى الجریدة الرسمیة 

  
  

االشتراك خارج حدود 
  البلدیة
  
  
  
  

إنشاء المشروع من قبل 
  السكان
  
  
  
  رسومتعدیل 
  
  

  عقوبات
  
  
  
  

  بدء سریان

  
  
  

  ذيل النظام
  الذيل االول



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  -:استیفاء رسوم االشتراك  :اوال
  الرسم بالشیكل                                                                

  یستوفى رسم وصل مجرور للشقة الواحدة او -1
  400               منزل  من طابق واحد                                 
  یستوفى رسم وصل مجرور للمنزل من -2
    600                   طابقین وحتى اربع طوابق                         
   800                   یستوفى رسم وصل مجرور لألبراج            -3
  یستوفى رسم وصل مجرور للمصانع -4

   1000                   ا          والمستشفیات والمؤسسات ومن فى حكمه
  : ثانيا 
 فى حال قیام البلدیة بتنفیذ الوصلة مع  -1

   400             توفیر المواد  المطلوبة بدفع كل مشترك             
 -:امتار یدفع  10فى حال زیادة طول الوصلة عن  -2

   6                                   إنش 6لكل متر طولى قطر  -أ 
   8                     إنش              8لكل متر طولى قطر  -ب

  
  الذيل الثانى

  
  -:تستوفى بلدیة خان یونس لقاء استعمال شبكة المجاري شهریا الرسوم التالیة 

  شيكل   6         تكالیف ثابته لكل شقه                          -1
  تكالیف ثابته لكل مصنع او مستشفى او -2
   شيكل 10            مؤسسة ومن فى حكمهم                         
  باالضافة الى الرسوم الثابتة بدفع كل -3
  من قیمة ثمن المیاه% 15مشترك نسبة  

  .المستهلكة شهریا  
  7/12/2005بتاریخ  10/2005بجلسته رقم  57/2005صدر بموجب قرار المجلس البلدي رقم 

  
  )فایز ابو شماله . د (                                                                       
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  رئیس بلدیة خان یونس                                                                      
  ،،،،أقترن بموافقتى                     

  وزیر الحكم المحلى                   
 )عیسى الجعبرى  .م (                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 
  15نظام صادر من مجلس بلدیة خان یونس بمقتضى المادة 

من ) ب(فقرة ) 15(استناد للصالحیة المخولة له بمقتضى المادة ، یونسإن مجلس بلدیة خان 
  -:در النظام التالى قد أص 1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 
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  إسم النظام  )1997نظام رسوم النظافة العامة لسنة ( یطلق على هذا النظام إسم   1-ماده 

  2-ماده 

ایة ارض مشغوله وتشـمل أى بنایـة مـن ( یقصد بلفظة محل او عقار 
 1934مــن قــانون البلــدیات لســنة ) 101(البنایــات المعرفــة فــى المــادة 

كـــل فضـــاء  –قاعـــه  –عبـــارة دكـــان  وتعنـــى) كـــل وحـــده منفـــرده ( أو 
مغلـــق الـــذي یكـــون قســـم مـــن البنایـــة او مـــن مجموعـــة مـــن الغـــرف او 
الدكاكین او القاعات او الفضاءات المغلقة التى تكون قسم مـن البنایـة 
ـــى هـــدفها ان تســـتخدم كوحـــده  منفـــرده لغـــرض الســـكن او لغـــرض  الت

  .التجاره او ألى غرض آخر  

  تفسیر اصطالحات

  3-ماده 
  تحصیل الرسوم  تحصیل رسوم نظافة حسب القیمة الموضحة بذیل هذا النظام  یتم

  21/10/2009تعدیل 

  4-ماده 
تقـــوم الجهــــة المخولــــة بتحصــــیل العوائـــد والضــــرائب المفروضــــة مــــن قبــــل 

كأن هذا الرسـم ، المجلس بتحصیل هذه الرسوم مع التعدیالت الضروریة 
  .ذكور هو ضریبة قابلة للتحصیل بمقتضى القانون الم

الجهة المخولة بتحصیل 
  الرسوم

  كیفیة التحصیل  یتم تحصیل هذا الرسم شهریا   5-ماده 
  اعفاءات  .تعفى المؤسسات الدینیة والهیئات الخیریة من دفع هذا الرسم   6-ماده 

یسـرى هــذا النظــام علــى جمیــع المشــتركین داخــل نفــوذ البلدیــة عــدا منطقــة   7 -ماده
  المعسكر 

  منطقة السریان

  بدء سریان  یعمل بهذا النظام اعتبارا من التصدیق علیه    8-ماده 
      9/11/1997حرر بتاریخ 

  رئیس بلدیة خان یونس
  اسامه الفرا. د 

  ‘‘‘أصدق     
  صائب عریقات . د    
  وزیر الحكم المحلى    

  النظافة  نظامذيل 
  

  الرسم بالشیكل  المحل المفروض علیة الرسم/ وصف المهنة   مسلسل
  15  بقال أ  1
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  200  مدرسة ذات فترتین  2
  300  امنى رئیسي جهازمقر   3
  150  مبنى جهاز امنى فرعى  4
  600  جامعه  5
  100  مدرسة فترة واحده  6
  20  روضه او حضانه  7
  15  جمعیة عثمانیة   8
  75  صالة افراح  9
  50  شركة اتصاالت سلكیة او السلكیة   10
  200  كلیة متوسطه  11
  50  بنك مصرفى  12
  2000  )كبیر ( مستشفى مركزى   13
  15  عیادة بیطریة  14
  100  مستوصف  15
  50  مالهى  16
  20  معمل او مختبر طبى  17
  40  مصنع  18
  50  كافتیریا او استراحة   19
  40  مطعم  20
  50  مطبخ  21
  20  بائع فول وفالفل  22
  100  ثالجة خضار وفواكه  23
  25  بیع خضار وفواكه  24
  30  محطة وقود  25
  70  فقاسة بیض  26
  50  )الحم او بیاض ( مزرعة دواجن   27
  300  مستشفى خاص  28
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  50  بیع وذبح وتنظیف دواجن  29
  30  جزارة  30
  20  بیع مواد غذائیة مجمده  31
  15  بیع وتنسیق الزهور  32
  15  مكتبه  33
  18  اندیة ریاضیة  34
  20  بیع احذیة والمصنوعات الجلدیة  35
  15  مكاتب  36
  100  فندق  37
  20  سوبر ماركت  38
  100  دائرة حكومیة  39
  20  بقال جمله  40
  20  بیع ادوات منزلیة  41
  50  مطبعه  42
  20  معصره  43
  20  مخبز الى  44
  50  شركة توزیع كهرباء  45
  15  بیع حبوب واعالف  46

كهربـاء / میكانیكى / بناشر / محددة /مخرطه / منجره / ورشه   47
  سمكرة  للسیارات/مشحمه / مغسله / دهان /

20  

  10  منزل او شقه سكنیة  48
  10  اى بند غیر مذكور فى هذا الذیل  49

  
  2/5/2009بتاریخ  8/2009بجلستة رقم  36/2009صدر بموجب قرار المجلس البلدي رقم 

  
  )هاشم الفرا/ محمد جواد . أ( 

  رئیس بلدیة خان یونس
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  اقترن بموافقتى
  )زیاد الظاظا. د(

  لىوزیر الحكم المح
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 
من قانون ) 15(لمادة انظام صادر من مجلس بلدیة خان یونس بمقتضى 

  1998لسنة  1الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 
مـن  15واسـتنادا الـى الصـالحیة المخولـة لـه بمقتضـى المـادة ، إن مجلس بلدیـة خـان یـونس 

  :قد أصدر النظام التالى 1998لسنة  1ات المحلیة الفلسطینیة رقم قانون الهیئ
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  1مادة 
نظــــام رســـوم اســــتعمال صــــاالت ( یطلـــق علــــى هـــذا النظــــام اســـم 

  اسم النظام  )وقاعات البلدیة 

  2مادة 

) منطقـة البلدیـة(صودة من هذا النظام تعنى عبـارة ایفاء للغایة المق
مجلــس (و، البلدیــة رئـیس ) الــرئیس(و ، س منطقـة بلدیــة خـان یــون

أى ) مســـؤول(وتعنـــى عبـــارة ، خـــان یـــونس  مجلـــس بلدیـــة) البلدیـــة
ــام باالعمــال  ــه رئــیس البلدیــة للقی موظــف مــن مــوظفى البلدیــة ینتدب

  .واالشراف على هذه الصاالت 
قاعة االجتماعات والمناظرات سواء فـى مبنـى ) قاعة(وتعنى كلمة 

  .البلدیة او أحد مراكز انشطتها 
الرســم الـــذي یــدفع للبلدیـــة مقابـــل ) الرســم او االجـــرة(وتعنــى كلمـــة 

  .استعمال واستخدام الصاالت والقاعات 
أى شخص طبیعـى او معنـوى یتقـدم بطلـب ) الطالب(وتعنى كلمة 

  .الستعمال القاعة 

  تعاریف

  3ماده 

حســـب مـــا هـــو (یجـــوز لمجلـــس بلدیـــة خـــان یـــونس ان یفـــرض رســـما  
یسـتوفى ) برسـم القاعـة(یلـى یشـار الیـه فیمـا ) موضح فـى ذیـل النظـام

عـن كــل اسـتعمال لقاعــة مـن قاعــات البلدیـة ویســتوفى هـذا الرســم مــن 
  .الطالب 

  تحصیل رسوم

  4ماده 

على كل من یرغب فى استخدام صالة او قاعة ان یتقدم بطلـب لـدى 
  :قلم الجمهور بالبلدیة موضحا فیه األمور التالیة 

  االسم بالكامل  - أ
  .الهدف من االستعمال  - ب
 .افات المطلوبة االض - ت

  المدة المطلوبة  - ث

  تقدیم الطلبات

  5ماده 
ــه الــى رئــیس هیئــة البلدیــة  او  بعــد اســتالم الطلــب یــتم تحویل

 .لمنح الموافقه علیه ، المفوض من قبله 

  

نظر الطلب من قبل 
  المسؤول

یجوز لرئیس البلدیـة او المفـوض مـن قبلـه ان یعفـى جزئیـا او   6مادة 
القاعــة حســب طلبــه مــن دفــع  كلیــا أى شــخص یطلــب إشــغال

  إعفاء من دفع الرسوم
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الرسوم المقررة فـى الـذیل حسـب الموضـوع الـذي تـم مـن أجلـه 
  .طلب االشغال 

یقـوم الطالــب بــدفع الرســم المقــرر حســب الــذیل الموضــح بنــاء   7مادة 
  على ایصال 

  دفع رسوم االستعمال

  إلغاء  یلغى كل ما یتعارض مع ذلك هذا النظام   8ماده 
  بدء سریان  یسرى هذا النظام من تاریخ التصدیق علیه   9 مادة
  

  الـــــــذيل
  الرسوم بالشیكل      المكان                                                   

    700             )           مكیفة ومجهز(ى البلدیة الجدیده صالة مبن -1
  1000                           قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافى       -2
  200      قاعة االجتماعات الصغرى بالمركز الثقافى                  -3
  400       قاعة المكتبة العامة                                         -4
   قاعة افراح نادى الخدمات -5

  شیكل حسب التالى 1000 – 500وتكون الرسوم من 
    500       مارس ودیسمبر                             –رایر فب –ینایر  -
  600      ابریل                                                          -
  700        مایو                                                         -
  1000                    اكتوبر ونوفمبر                         –یونیو  -
  1200       اغسطس و سبتمبر                                   –یولیو  -

    400        شهر رمضان من كل عام یتم تحصیل رسم                         
  

بتـــــــاریخ   16/2009بجلســــــته رقــــــم   59/2009صــــــدر بموجــــــب قــــــرار المجلــــــس البلــــــدي رقــــــم 
29/8/2009            
  

  )محمد جواد  الفرا. أ(                
  رئیس بلدیة خان یونس               

  ،،،،،أصادق حسب األصول         
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  زیاد الظاظا              
  وزیرالحكم المحلى          

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام صادر عن مجلس بلدیة خان یونس 
  )2010لسنة ) 1(تعدیل رقم ( اتالصناعو بشأن ضریبة الحرف والمهن 

  

بعد اإلطالع على نظام بلدیة خـان یـونس بشـأن ضـریبة الحـرف والمهـن والصـناعات 
  والمعمول به لدى بلدیة خان یونس، 
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مــــن ) ب(وعمـــال بالصــــالحیات المخولـــة لمجلــــس بلدیـــة خــــان یـــونس بموجــــب الفقـــرة 
) 1(قـم وللمواد ذات العالقة في قانون الهیئـات المحلیـة الفلسـطینیة ر ) 15(المادة رقم 

  ، 1997لسنة 
 1927لســـــنة ) 32(وبعـــــد االطـــــالع علـــــى قـــــانون تنظـــــیم الحـــــرف والصـــــناعات رقـــــم 

  وتعدیالته من القرارات واألوامر المتعلقة بترخیص الحرف والمهن والصناعات، 
ــــس بلدیــــة خــــان یــــونس بقــــراره رقــــم  فــــي جلســــته رقــــم  82/2010وعلــــى مــــا أقــــره مجل

  ،4/12/2010المنعقدة بتاریخ ) 54/2010(
  : فقد أصدرنا النظام التالي

  

رمز 
  مسمى الحرفة  الضریبة

قیمة 
  الحرفة

مالحظات 
  التعدیل

    400  أثاث منزلي    .1
    200  أثاث منزلي قدیم    .2
    400  أجهزة كهربائیة    .3
    400  بیع وصیانة أجهزة كمبیوتر    .4
    300  أجهزة كهربائیة مستعملة    .5
    350  أحذیة    .6
    350  أدوات بناء   .7
    500  وبویات أدوات بناء    .8
    250  أدوات ریاضیة    .9

    500  أدوات صحیة وزراعیة    .10
    300  أدوات كهربائیة    .11
    350  أدوات منزلیة    .12
    300  أدوات نجارة ولوازمها    .13
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    150  استبدال أسطوانات أكسجین    .14
    50  اسكافي    .15
    300  أسمدة ومبیدات زراعیة    .16
    200  أقمشة    .17
    300  أقمشة ومالبس جاهزة   .18
    600  كمبیوتر أتاري وبلیاردو  ألعاب   .19
  400  350  إستودیو ومعمل للتصویر    .20
    300  ) أ(بقال    .21
    200  ) ب(بقال    .22
  10000  3500  بنك مصرفي    .23
    150  بیع خضار وفواكه    .24
    500  بیع أجهزة كهربائیة والكترونیة    .25
    300  بیع أعالف وحبوب    .26
    350  بیع أفران غاز    .27
    500  بیع ألمنیوم    .28
    300  شحن بطاریات بیع و    .29
    350  بیع بویة   .30
    400  بیع بیلفونات    .31
    200  بیع جاتوه وحلویات    .32
    250  بیع خبز وقرشلة    .33
    250  بیع دواجن    .34
    200  بیع وخیاطة ستائر    .35
    600  بیع سجائر    .36
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    200  بیع عسل ومكسرات    .37
    250  بیع عصافیر وأسماك زینة ولوازمها    .38
    400  بیع قطع إلكترونیة    .39
    300  بیع قطع غیار سیارات مستعملة    .40
    400  بیع قطع غیار تراكتورات    .41
    300  بیع كراسي بالستیك    .42
    500  بیع كرامیكا ومشتقاتها    .43
  600  450  ) میاه غازیة(بیع كوال    .44
    200  بیع مالبس مستعملة    .45
    400  بیع مواد غذائیة مستعملة    .46
    200  بیع هدایا ولعب أطفال    .47
    400  اعاتبیع وتصلیح س   .48
    400  بیع وتعبئة بویات    .49
    400  بیع وتعبئة مواد تنظیف    .50
    250  بیع ورود    .51
  500  400  تأجیر بدل عرائس    .52
    250  تأجیر كراسي    .53
    600  تجارة عامة إستیراد    .54
    1200  تجارة عامة إستیراد وتصدیر    .55
    600  تجارة عامة تصدیر    .56
    350  تجارة نثریات ومالبس جاهزة    .57
    200  وتركیب زجاج ومرایا بیع    .58
    300  تصلیح أجهزة كهربائیة    .59
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    250  تصلیح أكسات وزمبركات سیارات    .60
    250  تصلیح بوتاجازات    .61
    300  تصلیح حمامات شمسیة    .62
    250  تصلیح دراجات    .63
    300  تصلیح ردیتر    .64
    150  تصلیح شنط جلدیة    .65
    300  تصلیح طرمبات دیزل    .66
    250  تصلیح ماكنات خیاطة    .67
    300  تصلیح مواتیر    .68
    300  بیع أشرطة ومسجالت    .69
    300  بیع وتصلیح دراجات    .70
    350  تغلیف وبیع غاز    .71
    350  توزیع وبیع غاز    .72
    1200  ثالجة خضار وفواكه    .73
    400  جزار    .74
    250  حالق    .75
    200  خردوات    .76
    200  خطاط    .77
    200  خیاط    .78
    350  رسم على الخشب    .79
    350  ا رسم على السرامیك   .80
    150  منجد سیارات    .81
    400  سمكري سیارات    .82
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    150  سمكري عادي    .83
    500  سوبر ماركت    .84
    500  شئون الحج والعمرة    .85
  50000  5000  للمحافظة ) مركز رئیسي(تصاالت ثابتة شركة ا   .86
    500  صائغ ذهب    .87
  1000  500  صالة أفراح    .88
    400  صالون حالقة للسیدات والرجال    .89
  500  400  صرافة    .90
    400  صیانة بیلفونات    .91
    400  صیانة ماكنات تصویر    .92
    500  صیدلیة    .93
    200  عطارة وأعشاب طبیة    .94
    350  عیادة بیطریة وبیع أدویة بیطریة    .95
  500  300  عیادة خاصة    .96
    200  غسیل وكوي یدوي    .97
    250  غیار زیت    .98
    1300  فرن ألى   .99

    600  فقاسة صصان    .100
    200  فني مفاتیح    .101
    300  ل فوا   .102
    350  قطع غیار ثالجات وغساالت    .103
    400  قطع غیار سیارات وزیوت وأدوات زینة    .104
    200  كاتب عرائض    .105
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    700  كافتیریا واستراحة    .106
    250  كهربائي سیارات    .107
    400  كوافیره   .108
    400  لف ماتورات كهربائیة    .109
    150  بیع فواكه    .110
    500  متاجرة سیارات    .111
    1500  محطة وقود    .112
    500  ل تشكیل وتصلیح الذهب والفضة مح   .113
    300  محل بیع بیع وتركیب عطور    .114
    200  محمص    .115
    1200  مخبز فینو وقرشلة    .116
    300  مختبر تحالیل طبیة    .117
    400  مخرطة    .118
    300  مستودع    .119
    150  مخزن عادى    .120
    700  مدرسة تعلیم سواقة    .121
    250  مرطبات    .122
    300  مركز أشعة    .123
    400  مركز بصریات    .124
    300  مركز تدریب ریاضي    .125
    400  مركز تدریب مهني    .126
    500  مركز كمبیوتر ومقهي إنترنت    .127
    300  مركز للیاقة وتخفیف الوزن والعالج الطبیعي    .128
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    400  مزرعة دواجن    .129
    500  مزرعة دواجن وحبش    .130
  1500  700  مزرعة لتربیة وتسمین األبقار    .131
  1000  500  مستشفي خاص    .132
  1000  600  وأدوات طبیة مستودع أدویة    .133
    300  مشتل لبیع الورود    .134
    350  مشحمة    .135
    600  مصنع أحذیة وجلود    .136
    1500  مصنع أسكیمو وبوظة    .137
    600  مصنع أكیاس نایلون    .138
    500  مصنع ألعاب أطفال یالستیك    .139
    500  مصنع براغي    .140
    500  مصنع بالستیك    .141
    400  مصنع تطریز    .142
    600  مصنع حلویات    .143
    700  ع حمامات شمسیة مصن   .144
    600  مصنع خیاطة    .145
    600  مصنع رخام وشایش    .146
    600  مصنع سجاد یدوي    .147
    600  مصنع عیون نفتوف    .148
    600  مصنع فرز وتعبئة تمور    .149
    500  مطبعة    .150
    400  مطحنة بهارات    .151
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    600  مطحنة حبوب    .152
    500  مطعم    .153
    350  معرض دیكور جبس    .154
    600  كتبي معرض لألثاث المنزلي والم   .155
    600  معرض موبیلیا    .156
    600  معصرة    .157
    400  معمل أسنان    .158
    500  معمل بلوك    .159
    600  معمل بلوك ورخام    .160
    500  معمل مزایكو    .161
    600  معمل معجنات حلویات    .162
    700  معهد لتعلیم السیاقة النظریة    .163
    350  مغسلة وكوي مالبس    .164
    400  مكتب إتصاالت    .165
    600  مكتب تأمین    .166
    600  مكتب خدمات عامة    .167
    600  مكتب خدمات عامة شئون الحج والعمرة    .168
    400  مكتب دعایة وأعالن    .169
    400  مكتب سفریات    .170
    500  مكتب سیاحة وسفر    .171
    600  مكتب عقارات    .172
    400  مكتب محاسبة    .173
    300  مكتب محاماه   .174
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    600  مكتب مقاوالت عامة ونقلیات    .175
    600  مكتب هندسي ومقاوالت   .176
    500  مكتب هندسي    .177
    500  مكتب هندسي وأمن صناعي    .178
    200  مكتبة مدرسیة    .179
    350  مالبس جاهزة    .180
    200  منجد   .181
    400  منجرة آلیة    .182
    600  منجرة موبیلیا    .183
    600  مواد بناء    .184
    300  نثریات   .185
    150  نجار عربي    .186
    500  ورشة ألمنیوم    .187
    350  ورشة بناشر    .188
    500   ورشة تراكتورات وكباشات   .189
    400  ورشة حدادة    .190
    400  ورشة دهان سیارات    .191
    400  ورشة میكانیكي سیارات   .192
    0  غیر موجود   .193
    200  مخبز طابون    .194
    200  بیع تبن   .195
    300  تأجیر أدوات بناء    .196
  50000  5000  شركة جوال    .197
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    600  مصنع ألبان وأجبان    .198
    500  طباخ   .199
    1000  مخازن لحفظ األسكیمو    .200
    500  تنظیف وشامبو ومواد تجمیل مصنع مواد    .201
    500  مركز طبي    .202
    100  محل على سور المقبرة    .203
    400  ورشة سمكري سیارات ودهان   .204
    600  مصنع مواد غذائیة مقرمشات   .205
    400  بیع حصمه   .206
    600  مخبز قرشلة    .207
  1000  800  حدیقة حیوانات   .208
    800  محطة تحلیة    .209
    600  تصنیع عصائر ومواد غذائیة    .210
    600  رة عامة تجا   .211
    600  تجارة عامة للمقاوالت   .212
    1200  ثالجة مواد غذائیة مجمدة    .213
    500  مركز تعلیمي وثقافي وأبحاث   .214
عالم    .215     400  مكتب صحافة وإ
    250  وكیل صحف    .216
    300  محل تصلیح الذهب والفضة    .217
    1000  مركز إعالم   .218
    300  بیع قطع غیار وتصلیح دراجات ناریة    .219
    500  ة صیدلیة بیطری   .220
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    200  كاتب عرائض متجول    .221
    300  تصلیح دراجات ناریة    .222
    500  مكتب خدمات إنترنت    .223
    200  بیع تحف وبراویز    .224
  2000  0  منتجع سیاحي   .225
  3000  0  مدینة مالهي واستراحة    .226
  500  0  مكتب تاكسیات داخلي وخارجي    .227
  350  0  استودیو تصویر    .228
  50000  0  )فرع رئیسي(شركة اتصاالت خلویة    .229
  20000  0  )فرع إضافي(شركة اتصاالت خلویة    .230
  20000  0  )رع إضافيف(شركة اتصاالت ثابتة    .231
أعمـــــدة األبـــــراج وأســـــطح ) أ(محطـــــة إرســـــال فئـــــة    .232

  . المنازل
0  20000  

ــــــــــداخل الشــــــــــركات ) ب(محطــــــــــة إرســــــــــال فئــــــــــة    .233 ب
والمحالت التجاریـة وتشـمل المنشـئات أو الصـحون 

  . لتجاریةأو اللواقط بالشركات أو المحالت ا

0  10000  

  
م وبعـد التصـدیق علیـه مـن السـید وزیـر 1/1/2011یبدأ سریان هذا النظام مـن تـاریخ 

  .الحكم المحلي
  

عبد / محمد جواد. أ
  الخالق الفرا

  رئیس بلدیة خانیونس
  اقترن بموافقتي   
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 وزیر الحكم المحلي 

  زیاد الظاظا. م  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زلةالن انظام صادر عن بلدیة جبالی
  2008بشأن مواقف مركبات األجرة العمومیة  لسنة 

  ،1997لسنة ) 1(استنادًا إلى قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 
فقــرة ب  – 14فقــرة أ ( 15اســتنادًا إلــى الصــالحیات المخولــة لهــا بموجــب المــادة رقــم 

  ، 1997لسنة ) 1(من قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم ) 1
  ،                                 2000لسنة  5طالع على قانون المرور رقم وبعد اإل

   -:فقد أصدرت بلدیة جبالیا النزلة النظام األتي
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  )1(مادة رقم 

  إسم النظام 
ركبــات األجــرة العمومیــة نظــام بلدیــة جبالیــا النزلــة بشــأن مواقــف م(یســمى هــذا النظــام 

  . )2008لسنة 
  )2(مادة رقم 

  حاتتفسیر مصطل
یكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة فــي هــذا النظــام المعــاني المخصصــة لهــا أدنــاه  إال 

  .إذا دلت القرینة على خالف ذلك
 .بلدیة جبالیا النزلة) البلدیة( -أ 

 .منطقة نفوذ بلدیة جبالیا النزلة) منطقة البلدیة(  - ب 

ًا المكـــان الـــذي تحـــدده البلدیـــة ضـــمن منطقـــة نفوذهـــا الســـتعماله موقفـــ) الموقـــف( -ج 
 .لمركبات األجرة العمومیة

 .الرسوم المقررة بموجب هذا النظام) الرسوم( - د 

ال یزیــد عــددهم عــن (المركبــة العمومیــة المســتعملة فــي نقــل ركــاب)مركبــة األجــرة( - ه 
لقــــاء أجــــر والمرخصــــة لهــــذا الغــــرض مــــن ســــلطة ) الســــائق+ عشــــرة أشــــخاص 

 .الترخیص المختصة

یســمح عرضــه بمــرور صــف   جــزء مــن األجــزاء الطولیــة مــن الموقــف) المســلك( -و 
 .واحد من المركبات ومخصص لخط سفر محدد بموجب شاخصة

وقـوف المركبــة فـي مكــان مـا لفتـرة محــددة أو غیـر محــددة لغـرض نقــل ) الوقـوف( - ز 
 . ركاب أو إنزالهم

یـــوم واحــد یبـــدأ مــن الســـاعة الواحـــدة صــباحًا وحتـــى الســاعة الثانیـــة عشـــرةً ) یــوم( -ح 
، ویعتبـر فـي حكـم الیـوم الو  قـت الـذي انتفعـت منـه مركبـة األجـرة مـن الموقـف لیًال

 .ولو كان جزءًا من الیوم
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  .سائق مركبة األجرة العمومیة) السائق( -ط 
  )3(مادة رقم 

  . تحدد البلدیة أماكن مواقف لمركبات األجرة العمومیة  في منطقة نفوذها
  )4(مادة رقم 

فر الخاصــة بهـــا تقــوم البلدیــة بتنظــیم المواقــف وتحدیــد المســـالك داخلهــا وخطــوط الســ
  .وتوفیر خدمات اإلنارة والنظافة العامة، وتنظیم إدارتهاالشاخصات  ووضع

  )5(مادة رقم 
ــوز لســــائق مركبــــة األجــــرة العمومیــــة الوقــــوف أو االنتظــــار فــــي أي مكــــان یقــــع  ال یجــ
ضـــــمن منطقـــــة بلدیـــــة جبالیـــــا النزلـــــة لغـــــرض نقـــــل الركـــــاب إال مـــــن خـــــالل الموقـــــف 

ومیـــة ، وهـــذا ال یتعـــارض مـــع  حـــق المركبـــة أثنـــاء المخصـــص لمركبـــات األجـــرة العم
ــــالتوقف فــــي الطریــــق لتحمیــــل أو إنــــزال  ــــى الموقــــف ب ــــًا إل ــــًا أو إیاب رحلــــة ســــفرها ذهاب

  .الركاب
  ) 6(مادة رقم 

ال یجــــوز لســــائق مركبــــة األجــــرة العمومیــــة الوقــــوف داخــــل الموقــــف إال فــــي المســــلك 
فـة بوضـع یعیـق أو یعرقـل المحدد لخط سفره حسب الشاخصة، وال یحـق لـه تركهـا واق

  .السیر داخل المسلك أو الموقف
  
  )7(مادة رقم 
  الرسوم

تسـتوفي البلدیــة مباشـرةً أو بواســطة معتمـدها رســمًا وقــدره نصـف دینــار یومیـًا مــن كــل 
مركبة أجرة عمومیة مقابل وقوفها في الموقف لغرض نقل الركـاب داخـل نفـوذ البلدیـة 

ا أو بیــــت حـــانون أو قریــــة أم أو بیــــت الهیـــأو مـــن منطقـــة نفوذهــــا الـــى منطقــــة غـــزة 
  . النصر

  )8(مادة رقم 
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  عقوبات
كل سائق یخـالف أي حكـم مـن أحكـام هـذا النظـام یعاقـب بغرامـة ال تقـل عـن عشـرین 

  . دینار أردني عالوةً على دفع الرسوم المقررة مضاعفةً 
  

  ) 9(مادة رقم 
  بدء سریان

  1/1/2009یبدأ سریان هذا النظام إعتبارًا من 
  

  رئیس بلدیة جبالیا النزلة
  مصطفى أحمد القانوع

  ـادقأصــــ
  وزیر الحكم المحلي

  زیاد الظاظا . م
  
  
  
  

  نظام صادر عن بلدیة جبالیا النزلة 
  م2010بشان رسوم النظافة المعدل لسنة 

ــــة بشــــأن رســــوم النظافــــة لســــنة  ــــا النزل ــــى نظــــام بلدیــــة جبالی  1999بعــــد اإلطــــالع عل
وتعدیالتــه والمعمــول ) الوقــائع الفلســطینیة(جریــدة الرســمیة بال) 44(المنشــور فــي العــدد

  به في بلدیة جبالیا النزلة، 
  م، 1997لسنة ) 1(رقم  ةوبعد اإلطالع على قانون الهیئات المحلیة الفلسطینی
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) 15(مـن المـادة ) ب(وعمًال بالصالحیات المخولة لبلدیة جبالیا النزلة بموجب الفقـرة 
  ،1997الفلسطینیة لسنة  من قانون الهیئات المحلیة

المنعقـــــــدة بتـــــــاریخ  5/2010وعلـــــــى مـــــــا أقـــــــره المجلـــــــس البلـــــــدي فـــــــي جلســـــــته رقـــــــم 
   -:م فقد أصدرنا النظام التالي1999م بشأن تعدیل رسوم النظافة لسنة 2/2/2010

  )المعدل( الــذیــل
  الرسوم بالشیكل  العقار

  شیكل 10  دار سكن أوشقة في عمارة   .1
  شیكل 12  شقتین مسكونة من قبل نفس المالك دار سكن مكونة من  .2
دار ســـكن مكونـــة مـــن ثـــالث شــــقق مســـكونة مـــن قبـــل نفــــس   .3

  شیكل 14  المالك

  شیكل 10  عن كل شقة في عمارة سكنیة مسكونة من قبل نفس المالك  . 4
     -:المحالت  .5
  شیكل 50  سوبر ماركت -أ   
  شیكل 25  میني ماركت - ب   
  شیكل 30  محل  بیع خردوات -ج   
  شیكل 25  حریمي+یر رجالي كواف - د   
  شیكل 30  مطبعه - ه   
  شیكل 30  النوادي الریاضیة -و   
  شیكل 22  صیدلیة - ز   
  شیكل 22بسطات الخضار والفواكه وبیع المرطبات وبیع األسماك   -ح   
  شیكل 22  محالت الجزارین  وبیع الدواجن وبیع األسماك -ط   
  شیكل 22  باقي المحالت التجاریة والحوانیت بجمیع أنواعها -ي   
  شیكل 22  لمكاتب بأنواعهاا -ك   
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  شیكل 25  ثالجات تخزین الخضار والفواكه - ل   
  شیكل 50  البنوك - م   
  شیكل 50  )أ(محطة بنزین فئة  - ن   
  شیكل 30  )ب(محطة بنزین فئة  -س   
  شیكل 20  )ج(محطة بنزین فئة  - ع   
    -:المستشفیات  .6
  شیكل 500  )عام أو خاص(مستشفى كبیر  -أ   
  شیكل 250  )وخاصأعام (مستشفى وسط  - ب   
  شیكل 120  )عام أو خاص(مستشفى صغیر  -ج   
    -:العیادات  .7
  شیكل 100  مركز رعیة أولیة) مستوصف ( ادة حكومیة عی -أ   
  شیكل 40  مركز طبي خاص أو عیادة تخصصیة - ب   
  شیكل 20  عیادة طبیب بشري أو أسنان -ج   
  شیكل 20  عیادة طبیب بیطري - د   
  شیكل 22  مختبر طبي - ه   
    -:المباني الحكومیة  .8
  شیكل 150  ارةمبنى وز  -أ   
  شیكل 400  مجمع دوائر كبیر - ب   
  شیكل 200  مجمع دوائر صغیر -ج   
  شیكل 100  دائرة واحدة - د   
      -:الدوائر التعلیمیة  .9
  شیكل 500  جامعات -أ   
  شیكل 150  كلیات متوسطة - ب   
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  شیكل 100  مدارس -ج   
      -:صاالت المناسبات العامة والمنشآت السیاحیة  .10
  شیكل 100  )أ(صالة فئة  -أ   
  شیكل 60  )ب(فئة  صالة - ب   
  شیكل 30  )ج(صالة فئة -ج   
  شیكل 150  قریة سیاحیة - د   
  شیكل 100  السینما والمسرح والكازینوهات والمالهي - ه   

    -:الفنادق  .11
  شیكل 50  غرفة 10-1من  -أ   
  شیكل 60  غرفة 20–11من  - ب   
  شیكل 70  ما زاد على ذلك -ج   

    -:المطاعم  .12
  شیكل 30  أفراد 10-1من  -أ   
  شیكل 60  فرد 20-11من  - ب   
  شیكل 90  وما زاد على ذلك -ج   

    -:المصانع والمزارع  .13
  شیكل 30  الورش الصناعیة والكراجات والمحادد -أ   
  شیكل 50  مصنع میاه غازیة أوشراب أو مرطبات - ب   
  شیكل 60  مصانع البالط والمغاسل والمشاحم -ج   
  شیكل 60  أیة مصانع أخرى - د   
  شیكل 22  معامل الطوب وأماكن تشوین مواد البناء - ه   
  شیكل 30  مزارع األبقار والمواشي والدواجن وباقي الطیور -و   

  شیكل 25  المشاتل الزراعیة  .14
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  شیكل 10  والخیریة   ةالمؤسسات الدینی  .15
  شیكل 10  من أیة بنایه أخرى غیر مذكورة في هذا الذیل  .16

ــ -17 ین یــتم رصــد رســوم النظافــة المشــار إلیهــا بهــذا الــذیل فــي فــاتورة الجبایــة للمكلف
مــن قــانون ) 27(شــهریًا ویــتم تحصــیلها كبــاقي مســتحقات البلدیــة وفقــًا ألحكــام المــادة 

  .م1997الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 
   :السریان ءبد -18

  .وینشر في الجریدة الرسمیةم 1/3/2010یبدأ سریان هذا النظام اعتبارًا من 
   :اسم النظام

بالیــا النزلــة بشــأن رســوم النظافــة المعــدل نظــام بلدیــة ج(یطلــق علــى هــذا النظــام اســم 
  ).م2010لسنة 

  أصادق على النظام المعدل
  عصام جودة. أ

  رئیس بلدیة جبالیا النزلة
  أصادق       

  زیاد الظاظا. م   
  وزیر الحكم المحلي  

  نظام صادر عن بلدیة جبالیا النزلة بشأن ضریبة الحرف والمهن والصناعات
  م2010لسنة ) 2(تعدیل رقم 

بعد االطالع على نظام بلدیة جبالیا النزلة بشأن ضریبة الحـرف والصـناعات المعـدل 
  ، النزلة حالیاً /لدى بلدیة جبالیا م والمعمول به 1996لسنة ) 1(رقم 

مـن المـادة رقـم ) ب(النزلـة بموجـب الفقـرة –الصالحیات المخولة لبلدیة جبالیا وعمًال ب
لســـنة ) 1(ة الفلســـطینیة رقـــم یئـــات المحلیـــوللمـــواد ذات العالقـــة فـــي قـــانون اله) 15(

  ، م1997
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 1927لســـــنة ) 32(وبعـــــد االطـــــالع علـــــى قـــــانون تنظـــــیم الحـــــرف والصـــــناعات رقـــــم 
، ة بتــــرخیص الحــــرف والمهــــن والصــــناعاتوتعدیالتــــه مــــن القــــرارت واألوامــــر المتعلقــــ

ـــة فـــي جلســـته رقـــم / وعلـــى مـــا أقـــره مجلـــس بلـــدي جبالیـــا المنعقـــدة ) 38/2010(النزل
  م،  5/10/2010بتاریخ 

  :فقد أصدرنا النظام التالي
  

  ):1(المادة رقم 
النزلـــة بشـــأن ضـــریبة الحـــرف والمهـــن -نظـــام بلدیـــة جبالیـــا" یطلـــق علـــى هـــذا النظـــام 

  .م2010لسنة ) 2(صناعات تعدیل رقم وال
  

  :)2(المادة رقم 
  الذیـــــــــل المعــــــدل

  

  ــةمسمــى الحرف  الفقرة
  ضریبة

الحرفة المعدلة 
  لشیكلبا

 3500   استراحة سیاحیة دائمة سنویة .1

 500 استراحة موسمیة .2

 300 محل ألعاب كمبیوتر .3

 200 بائع ذهب متنقل .4

 200 بائع متجول عام .5

 200 بسطة في سوق البسطات .6

 800 بنسیون .7

 8000 بنك فرع أول .8
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 5000 بنك فرع ثاني أو صراف آلي للبنك خارج مبنى البنك  .9

 10.000 يبنك مركز رئیس .10

)احرامات وفرش(تجارة عامة  .11  600 

 600 )هخضار وفواك(تجارة عامة  .12

 600 )سجاد وموكیت(تجارة عامة  .13

 600 )مالبس بالجملة(تجارة عامة  .14

 700 )بیع وشراء وتبدیل عقارات(تجارة عامة  .15

 600 )ع أخشابیب(تجارة عامة  .16

 600 )بیع األدوات والمستلزمات الكهربائیة(تجارة عامة  .17

 600 )بیع اآلالت والمعدات الصناعیة(تجارة عامة  .18

 600 )بیع األجهزة اإللكترونیة(تجارة عامة  .19

 600 )بیع الدخان(تجارة عامة  .20

 600 ")جملة " بیع المواد التموینیة (تجارة عامة  .21

 600 )أدوات صحیة(تجاره عامة  .22

 600 لبیع الكرامیكا والسیرامیك (تجاره عامه  .23

 600 )باقي األصناف(ة عامة تجا .24

 150 تعبئة شید .25

 600 ثالجة ألبان .26

 600 ثالجة لحفظ الخضار والفواكه .27

 600 ثالجة لحفظ اللحوم واألسماك .28

 600 ثالجة لحفظ المواد الغذائیة .29

 500  محل جزارة .30

 700 جمعیة بترول .31
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 500 جمعیة تسویق للحمضیات .32

 500 جمعیة صید األسماك وتسویقه .33

 100 ئك بسط صوفحا .34

 500  حمام ساونا وبخار .35

 300 محل بیع العوازل والزفتة .36

 200 خطاط .37

 200 سمكري عادي لمعدات خفیفة .38

 1000 سوق حرة كامل .39

 2000 سینما أو مسرح .40

 500  سوبر ماركت .41

 30.000 اتصاالت خلویة شركة .42

 50.000 )فرع رئیسي(شركة اتصاالت خلویة  .43

 500 ةشركة األوراق المالی .44

مخزن أو _ " مركز رئیسي " شركة اتصاالت ثابتة  .45
 مستودع رئیسي

5000 

مخزن أو _ " فرع إضافي " شركة اتصاالت ثابتة  .46
 مستودع فرعي

3000 

 4000 "مركز رئیسي " شركة تأمین  .47

 2000 "فرع إضافي "شركة تأمین  .48

 700 "إستیراد وتصدیر"تجارة عامة  .49

 700 تجارة عامة ومقاوالت .50

ستیراد وتسویق األعمال اإلعالمیة .51  600 شركة إلنتاج وتوزیع وإ

 500 شركة هندسة كهرومیكانیك .52
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 400 صائغ وجواهرجي .53

 2000 مقعد)1000(عدد المقاعد ) "1"فئة (صالة افراح  .54

 1500 مقعد) 600(عدد المقاعد ) "2"فئة (صالة افراح  .55

 1000 مقعد) 400(عدد المقاعد ) "3"فئة (صالة افراح  .56

 500 صالة العاب أطفال .57

 300 )كوافیر سیدات(صالون تجمیل  .58

 200 "رجالي " صالون حالقة  .59

 600 مغسلة آلیة ومصبغة مالبس  .60

 500 صراف آلي للبنك خارج البنك .61

 500 محل صرافة  .62

 700 محل صرافة وحواالت .63

 500 صیدلیة .64

 500 عیادة طبیب أسنان  .65

 400 "عام"عیادة طبیب بشري  .66

 800 )فأكثر"  2" أطباء عدد (عیادة طبیب بشري  .67

 500 عیادة طبیب بشري تخصصي .68

 400 عیادة طبیب بیطري .69

 700 عیادة طبیب جراح .70

 300 فاخورة .71

 1000 )غرفة 20لغایة (فندق  .72

 2500 )غرفة 60 -  41من (فندق  .73

 4000 )غرفة 60یزید عن (فندق  .74

 2000 )غرفة 40 -  21من (فندق  .75
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 7000  أو ترفیهیة یة سیاحیةقر  .76

 200 كاتب عرائض .77

 300 كافتیریا .78

 500 كراج لمبیت وحفظ السیارات .79

 500  كسارة للحجارة والحصمة .80

 150 كشك لبیع السكاكر والحلویات والصحف .81

 400 كوفي شوب إنترنت .82

 1600 مؤسسة قروض .83

 300 متعهد أفراح وحفالت .84

 1000 محطة إذاعة .85

 1500  رضیةمحطة تلفزیون أ .86

األبراج على أرض - صواري-أعمدة" )أ( محطة إرسال فئة .87
  "كروسیلیما"الفضاء أو أسطح المنازل ویطلق علیها 

20.000 

بداخل الشركات والمحالت ) ب(محطة إرسال فئة  .88
التجاریة وتشمل المنشآت أو الصحون أو اللواقط 

  "مایكرو سیل"بالشركات أو المحالت التجاریة
10.000 

 500 تحلیة میاه محطة .89

 3000 محطة تلفزیون فضائیة .90

 2000 محطة لتعبئة الغاز المنزلي .91

 3000  )أ(فئة ) طلمبة بنزین(ة محروقات محط .92

 2500 )ب(ئه محطة محروقات ف .93

 2000 )ج(محطة وقود فئة  .94

 300 محل  لبیع العطور والنثریات .95
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 300 محل ألعاب بلیاردو وأتاري .96

 200 )صلیح ونفخ إطاراتت(محل بنشر سیارات   .97

 300 محل بیع أنابیب بوتاجاز بالمفرق .98

 200 محل تصلیح الثالجات والغساالت .99

 200 محل تصلیح ماكینات الخیاطة .100

 150 محل تصلیح وخیاطة أحذیة .101

 150 محل تنجید فرش بیوت .102

 200 محل تنظیف مالبس وكوي على البخار .103

 300 محل خیاط ستائر .104

 200 محل دیكورات .105

 200 محل صیانة وشحن البطاریات .106

 200 محل طباعة وزخرفة الكرامیكا .107

 200 محل كوي مالبس بخار .108

 200 محل لبیع اسماك زینة .109

 300 معرض أومحل لبیع األجهزة الخلویة .110

 150 محل لبیع األجهزة الكهربائیة المستعملة .111

 200 معرض أومحل لبیع األحذیة البالستیكیة .112

 300 یة والمنتجات الجلدیة ولوازمهامحل لبیع األحذ .113

 400 محل لبیع األخشاب  .114

 200 محل لبیع األدوات الریاضیة .115

محل لبیع األدوات الزراعیة والبذور واألسمدة الكیماویة  .116
 وخالفه

300 

 300 محل لبیع األدوات الصحیة والسباكة .117
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 300 محل لبیع األدوات المنزلیة .118

 200 لقدیمةمحل لبیع األدوات المنزلیة ا .119

 300 معرض أو محل لبیع األدوات واألجهزة الكهربائیة .120

 200 محل لبیع األصواف والتریكو .121

 300 محل لبیع األقمشة .122

 100 محل لبیع األمتعة المستعملة والقدیمة .123

 300 محل لبیع البراویز وتركیب الزجاج   .124

 300 محل لبیع البطاریات .125

 200 "ة بقال"محل لبیع البقالة بالمفرق  .126

 300 محل لبیع البالستیك .127

 200 معرض أو محل لبیع التحف والهدایا .128

 300 محل لبیع التمباك والسجائر .129

 600 محل لبیع الحجر القدسي .130

 300  محل لبیع الحرامات بالمفرق .131

 200 محل لبیع الحصر واألكیاس .132

 300 محل لبیع الخشب المستعمل بالمفرق .133

 200 همحل لبیع الخضار والفواك .134

 300 محل لبیع الدراجات الهوائیة .135

 200 محل لبیع الدواجن  .136

 300 محل لبیع الزهور وأدوات الزینة .137

 300 محل لبیع الزیوت المعدنیة جملة ومفرق .138

 700 محل لبیع السجائر بالجملة .139

 500 محل لبیع السجاد .140
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 300 محل لبیع السمك الطازج .141

 400 محل لبیع الشیش ومستلزماتها .142

 200 الكبدة+ محل لبیع الطحل  .143

 200 محل لبیع العطارة .144

 150 محل لبیع الفخار بأنواعه .145

 300 محل لبیع إكسسوارات الفضة .146

 400 محل لبیع الفالتر ومعدات لتحلیة المیاه .147

 300 محل لبیع الكراسي والطاوالت البالستیك .148

 300 محل لبیع الكرش واألحشاء .149

 200 "اشید"محل لبیع الكلس  .150

 250 محل لبیع اللحوم واألسماك المجمدة .151

 200 محل لبیع المرطبات والفالفل .152

 400  معرض أو محل لبیع المفروشات أو الموبیلیا .153

 300 )مفرق(محل لبیع المكسرات  .154

 300 )مفرق(ل لبیع المواد التموینیة مح .155

 200 محل لبیع الموازین والرفوف الحدیدیة .156

 200 امیل البالستیكمحل لبیع النایلون والبر  .157

 200 محل لبیع أثاث منزلي قدیم .158

 300 محل لبیع أجهزة اإلطفائیة .159

 300 محل لبیع أجهزة طبیة مساعدة .160

 500 محل لبیع أجهزة طبیة ومواد تجمیل .161

 500 محل لبیع أجهزة كمبیوتر .162

 400  )محل صغیر(محل لبیع أدوات البناء بالمفرق  .163
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 300 واإلكسسوارات محل لبیع أدوات زینة سیارات .164

 200 محل لبیع أدوات صید سمك .165

 200 محل لبیع أشرطة كاسیت .166

 400 محل لبیع أكزوزت جدید .167

 300 محل لبیع إریاالت مركزیة وستاالیت .168

 300 محل لبیع إكسسوارات األجهزة الخلویة .169

 300 محل لبیع بویات وأدوات بناء  .170

 300 محل لبیع بیاضات وشراشف .171

 300 بن وقشمحل لبیع ت .172

 300 محل لبیع تمدیدات كهربائیة .173

 300 محل لبیع حبوب بالمفرق .174

 300 محل لبیع حدید الصاج وبروفیالت المواسیر .175

 300 محل لبیع حدید مستعمل مفرق .176

 150 محل لبیع حطب أو فحم بالمفرق .177

 300 محل لبیع حلویات شرقیة .178

 150 محل لبیع حلویات عادیة وسكاكر .179

 300 خردة متنوعةمحل لبیع  .180

 1000 )معرض(محل لبیع سیارات جدیدة  .181

 500 )معرض(محل لبیع سیارات مستعملة  .182

 200 محل لبیع عدة وأدوات بناء قدیمة .183

 300 محل لبیع علف ودواجن فقط .184

 200 حمص+فول + محل لبیع فالفل  .185

 300 محل لبیع قطع الغیار اإللكترونیة .186
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 400 یار موتوراتمحل لبیع قطع غ .187

 500 محل لبیع قطع غیار السیارات بأنواعها .188

 300 محل لبیع كروت جوال وماكینات تصویر .189

 200 محل لبیع كلف الخیاطة بالمفرق .190

 200 محل لبیع كلوبات الزجاج لقوارب الصید وادوات الصید .191

 300 محل لبیع لعب األطفال .192

 400 محل لبیع ماتورات جاهزة وقطع غیارها .193

 300 لبیع مالبس أطفالمعرض أو محل  .194

 200 محل لبیع مالبس بالكیلو .195

 300 )معرض(محل لبیع مالبس جاهزة  .196

 150 محل لبیع منتجات المخابز .197

 300 محل لبیع منتجات النحل ولوازمه ومناهل .198

 300 محل لبیع مواد أولیة للصناعات الغذائیة .199

 600 محل لبیع جمیع أنواع مواد بناء  .200

 300 ظیف وتعبئةمحل لبیع مواد تن .201

 500 محل لبیع و تصلیح الدراجات الناریة  .202

 500  محل لبیع وتركیب األقمار الصناعیة ومسلتزماتها .203

 500 محل لبیع وتركیب الستائر .204

 400 )الصغیرة ( محل لبیع وتركیب إطارات السیارات  .205

 500 )الكبیرة ( محل لبیع وتركیب إطارات السیارات  .206

 600 تجمیع مصاعد كهربائیةمحل لبیع وتركیب و  .207

 200 محل لبیع الساعات وصیانتها .208

 300 محل لبیع النظارات البصریة وصیانتها .209
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محل لبیع وتوزیع اسطوانات األوكسجین والغازات  .210
 الصناعیة

500 

 300 محل لتأجیر السیارات .211

 200 محل لتأجیر الكراسي .212

 300  محل لتأجیر أدوات ومعدات بناء .213

 300  یانة المولدات الكهربائیةمحل لبیع وص .214

 250 محل لتجدید كلتشات وفرامل سیارات .215

 300 محل لتجدید وتصنیع بطاریات  .216

 200 محل لبیع أقفاص العصافیر .217

 500 محل لبیع تحف ونجف  .218

 300 محل لتجمیع لوحات إنذار .219

 500 محل لتخزین وبیع جبس ودیكورات جبس .220

 300 محل لتصلیح التلیفزیون والمسجل .221

 500 محل لتصلیح الذهب والحلي والمجوهرات .222

 200 محل لتصلیح الرادیوهات وبیع اإلسطوانات .223

 200  محل لتصلیح الزرافیل وخراطة المفاتیح .224

 200 محل لتصلیح الساعات .225

 200 محل لتصلیح ساعات السیارات .226

 300 محل لتصلیح ماكینات تصویر .227

 500 محل لتصلیح وبیع المكیفات .228

 150 تصلیح وتأجیر الدراجات الهوائیةمحل ل .229

 300 محل لتصلیح الثالجات .230

 300 محل لتصلیح وتجمیع ترنسات الكهرباء .231
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 300 محل لتصمیم وتنفیذ اإلعالنات  .232

 300 محل لبیع الجاتوه والكیك .233

 300 محل لتعبئة التمر والعجوة .234

 200 محل لتعبئة الشاي .235

 200 محل لتكسیر اللوز .236

 300 الكراسي والكنب وفرشات السرایرمحل لتنجید  .237

 300 محل لتنجید فرش سیارات .238

 300 محل لصیانة األجهزة اإللكترونیة .239

 300 محل لصیانة الطابعات واألحبار وتصویر المستندات .240

 400 أجهزة إتصاالت/ محل لصیانة وبیع أجهزة سنتراالت .241

 250  إسطوانات+ محل لطباعة أشرطة  .242

 250 ستیكمحل لطباعة علب بال .243

 300 محل لطباعة وزخرفة الكرامیكا .244

 200 محل لف وتصلیح ماتورات .245

 200 محل لفحص طلمبات ورشاشات الكاز .246

 400 محل لفرز األلوان .247

 200 محل لقص ورق األلمنیوم .248

 300 محل للتنجید .249

 150 محل للطباعة الیدویة على المالبس .250

 100 محل للفن التشكیلي والتراث الشعبي .251

 300 محل میني ماركت .252

 500 مخبز آلي للخبز  .253

 800 مخبز آلي للخبز والمعجنات .254
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 300 )فران(مخبز للبیوت یدوي  .255

 300 مختبر تحالیل طبیة .256

 1000 مختبر لفحص مواد البناء .257

 500 مخرطة .258

 200 مخزن لتخزین البضائع .259

 500 مدبغة لدباغة الجلود .260

 500 مذبح دواجن وحبش .261

 700 یع أنواع الحبش والدواجنمذبح لبیع جم .262

 300 مركز أشعة طبیة .263

 500 مركز أشعة وخدمات طبیة .264

 300  مركز تدریب كمبیوتر .265

 250 مركز تأهیل وتدریب الخریجین .266

 300 مركز تعلیم البرامج الخاصة برسوم الكرتون .267

 200 مركز تعلیم حالقة .268

 300 مركز تعلیم دورات سیاحیة .269

 400 علیمیةمركز تعلیمي ومؤسسة ت .270

 400 مركز ثقافي أوتعلیمي .271

 300 مركز خدمات مالحیة .272

 300 مركز دراسات وأبحاث .273

 200  مركز لیاقة بدنیة .274

 300 مركز لصیانة أجهزة الكمبیوتر .275

 700 مزرعة أبقار ومواشي .276

 400 مزرعة دواجن .277
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 1000 اكمزرعة لتربیة وانتاج االسم .278

 1500 مستشفى خاص  .279

 300 )یطریهمستودع ادویه ب .280

 1000 مستودع أدویة .281

 400 مسكبة لصهر المعادن .282

 300 مشحمة سیارات .283

 500 )لتصنیع الذهب مصنع(مشغل لتصنیع وصیاغة الذهب  .284

 500 مشغل لتغلیف الخضار والفواكه للتصدیر  .285

 500 مصنع  شنط جلد وبالستیك .286

 500 مصنع افران غار .287

 1000 )كبس صفائح معدنیه(نع الواح صفیح مص .288

 1000 مصنع انترلوك وحجر جبهة .289

 500 مصنع أحذیة ولوازمها ومنتجات جلدیة .290

 500 مصنع أخشاب .291

 600 مصنع أدوات كهربائیة .292

 400 مصنع أدوات مكتبیة وقرطاسیة .293

 800 )أنابیب(مصنع أسطوانات غاز  .294

 500 مصنع أسكمو .295

 500 مصنع أكیاس نایلون .296

 600 مصنع أكیاس نایلون وأكیاس ورق .297

 500 مصنع ألبان .298

 500 مصنع ألعاب حدائق .299

 1000 مصنع إسفنج .300
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 1000 مصنع باطون جاهز .301

 500 مصنع بسكویت .302

 1000 )معمل بالط(مصنع بالط  .303

 700 مصنع تابلونات كهرباء .304

 500 مصنع تجهیز مطابخ ستانلس ستیل .305

 700 مصنع تشمیع حمضیات .306

 500 مصنع تعبئة مواد تنظیف .307

 1000 یب مواد غذائیة خضروات وبقولیاتمصنع تعل .308

 300  وزخرفة الزجاج  مصنع تلوین .309

 300 مصنع ثلج .310

 500 مصنع حلویات سكاكر .311

 500 مصنع حمامات شمسیة .312

 500 مصنع خزانات معدینة دوالیب .313

 500 مصنع خیاطة مالبس جاهزة .314

 500 مصنع خیزران .315

 700 مصنع دخان أو تمباك .316

 500 مصنع دفاتر مدرسیة .317

 500 مصنع روائح عطریة .318

 500 مصنع سحب حدید وتقطیعه .319

 500 مصنع سلك جلي .320

 500 مصنع سلوفان نایلون .321

 500 مصنع شراب .322

 500 مصنع شیبس .323
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 600 مصنع طوب آلي .324

 400 مصنع طوب یدوي .325

 1500 مصنع عصیر .326

 1000 وتعلیب مواد غذائیة همصنع عصیر بندور  .327

 1000 مصنع علب كرتون .328

 1000 ع علف حیوانات ودواجنمصن .329

 500 مصنع فانیال وباكینج باودر .330

 500 مصنع فراشي ومكانس .331

 500 مصنع فیبر جالس .332

 600 مصنع قص وبیع  رخام .333

 500 "شید " مصنع كلس  .334

 500 مصنع كلف خیاطة ومغیط .335

 500 مصنع لطباعة وتلوین األقمشة  .336

 500 مصنع للتطریز .337

 500 مصنع مارتدیال .338

 500  ع ماكرونا ومشتقاتهامصن .339

 500 مصنع محارم كلنكس وورق توالیت .340

 500 مصنع مرایات .341

 750 مصنع مرغرین وسمنة .342

 500 مصنع مسامیر .343

 300  محمص مكسرات .344

 500 مصنع مستحضرات تجمیل .345

 500  مصنع قوارب صید .346
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 300 مصنع مفتول .347

 700 مصنع مناهل صرف صحي .348

 500 مصنع موبیلیات .349

 1000 ه غازیةمصنع میا .350

 500 مصنع میالمین .351

 400 مصنع نسیج قطن آلي .352

 400  مصنع لباقي أصناف األنسجة .353

 300 مصور وبائع أدوات تصویر .354

 400 مطاحن بن وبهارات ودقة وزعتر .355

 400 مطبخ مأكوالت شرقیة .356

 600 مطبعة .357

 500 مطبعة كرتون حلویات .358

 500 مطحنة حبوب  .359

 200 مطحنة ملح .360

 300 "مشاوي " والت شرقیة مطعم مأك .361

 250 مطعم مأكوالت شعبیة فول وفالفل وحمص .362

 500 "وجبات سریعة " مطعم مأكوالت غربیة  .363

 1000 مطعم وكوفي شوب سیاحي درجة أولى .364

 400 معرض لبیع أثاث منزلي وموبیلیات .365

 500 معرض لبیع وتأجیر بدل عرائس .366

 300 معرض مبیع أشتال ومستلزمات زراعیة .367

 400 معرض مطابخ ألمنیوم .368

 400 معصرة زیت  .369
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 500 معصرة سیرج .370

 500 معصرة طحینة وحالوة .371

 300 معصرة قصب وفواكه .372

 400 )مصنع اسنان(معمل أسنان  .373

 400 معمل تحمیض صور .374

 400 معمل صابون .375

 500 معمل مزایكو .376

 150 معمل یدوي لصنع المناخل والغرابیل .377

 500 مدرسة تعلیم سیاقة سیارات .378

 400 معهد طباعة ولغات .379

 500 مقهى .380

 500 مكبس برابیش .381

 300 مكتب إتصاالت هاتفیة .382

ستثمار .383  500 مكتب إدارة وإ

 500 مكتب إستثمارات سیاحیة .384

 500 مكتب إستثمارات عقاریة .385

 600 مكتب إستثمارات ومقاوالت عامة .386

 400 مكتب إستشارات إداریة .387

 400 مكتب إستشارات مالیة .388

 400 كتب إستشارات هندسیةم .389

 500  مكتب إستشاري عام .390

 400 مكتب إعالم وتكنولوجیا المعلومات .391

 400 مكتب إنتاج فني وتسجیالت صوتیة .392
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 500 مكتب تاكسیات خارجي وداخلي .393

 500 مكتب تاكسیات داخلي .394

 1000 مكتب تأمین فرعي أو وكیل تأمین .395

 500 مكتب تجارة عامة .396

 200 عشاب طبیةمكتب تجارة عامة أ .397

 500 مكتب تجارة عامة إستیراد وتصدیر .398

ستثمارات ومقاوالت عامة .399  1000 مكتب تجارة عامة وإ

 650 مكتب تجارة عامة ومقاوالت .400

 300 مكتب ترخیص بضائع أجنبیة .401

 500 مكتب تصدیر حمضیات وتجارة عامة .402

 200 مكتب تنمیة زراعیة .403

 500 مكتب توكیالت تجاریة .404

 300 في لشئون الطلبة الجامعیینمكتب ثقا .405

 500 مكتب خدمات إنترنت .406

 300 مكتب خدمات ثقافیة .407

 300 مكتب خدمات خاصة .408

 300 مكتب خدمات عامة .409

ستشارات قنصلیة .410  300 مكتب خدمات عامة وإ

 300 مكتب خدمات علمیة .411

 400 مكتب خدمات مالحیة .412

ستشارات .413  200 مكتب خدمات وإ

عالن .414  300 مكتب دعایة وإ

 300 مكتب سیاحة عادي .415
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 500 مكتب شحن وتخلیص .416

 400 مكتب شركة التنمیة واإلستثمار .417

 500 مكتب شركة باصات .418

 500 مكتب شركة لألسواق الحره .419

عالم .420  400 مكتب صحافة وإ

 300 مكتب إلدارة فرقة فنیة .421

دارة المناطق الصناعیة .422  500 مكتب إلنشاء وإ

 300 مكتب لبنك معلومات .423

 400 تب لبیع وشراء األسهممك .424

 300 مكتب لتسجیل العالمات التجاریة وبراءات اإلختراع .425

 500 مكتب لتسویق إنتاج مصانع البالط .426

 300 مكتب لتنظیم وتسویق المعارض .427

 400 مكتب لألعمال التجاریة والصناعیة .428

 300 مكتب للتنمیة الفكریة والمجتمعیة .429

 300 مكتب للشحن .430

 150 راج وحفالتمكتب متعهد أف .431

 400 مكتب مثمن أراضي .432

 300 مكتب محاسبة .433

 300 مكتب محاماه .434

 200 مكتب مركز موارد التنمیة .435

 500 مكتب مقاوالت عامة .436

 500 مكتب نقلیات وباصات .437

 500  مكتب هندسي .438
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 500 مكتبة ودار نشر .439

 200 مكتبة وقرطاسیة .440

 400 منتجات ولوازم مناحل .441

 7000 منتجع سیاحي  .442

 300 منجرة آلیة .443

 300 منشار لقص الخشب .444

 300 نجار إفرنجي أبواب وشبابیك .445

 200 نجار عربي آلي .446

 150 نجار عربي یدوي .447

 300 نجار موبیلیات إفرنجي آلي .448

 100 نحاس أو مبیض نحاس .449

 500 ورشة ألمنیوم  .450

 300 ورشة حدادة لصنع األبواب والشبابیك یدویاً  .451

 500 ورشة صناعیة  .452

 300 ورشة كهربائي سیارات .453

 500 ورشة لتركیب وتجمیع حمامات ساونا بخار .454

 300 ورشة لتصلیح األدوات واألجهزة الكهربائیة .455

 300 )میكانیكي(ورشة لتصلیح السیارات  .456

 300 ورشة لتصلیح ردیتر السیارات .457

 300 ورشة لتصلیح زمبركات وسنفرسات السیارات .458

 300 ورشة لتصلیح سنفرز سیارات .459

 200 ورشة لتصلیح طلمبات دیزل .460

 300 ورشة لتصلیح كربوریتر سیارات .461
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 400 ورشة لتصنیع الخزانات المعدنیة والدوالیب .462

 200 ورشة لتصنیع وتصلیح كراسي حدید .463

 500 ورشة لثني وتشكیل الصاج .464

 300 ورشة لحام أكسجین وكهرباء .465

 500 ورشة لدهان السیارات والورنیش .466

 300 ة السیاراتورشة لسمكر  .467

 500 ورشة لصنع وتصلیح صنادیق سیارات الشحن .468

 200 ورشة لغیار زیت وفالتر سیارات .469

 500 وكالة ألبان .470

 500 وكالة بطاریات جدیدة .471

 800 وكالة سجائر .472

 1000 وكالة سیارات .473

 1000 وكالة میاه غازیة .474

 1000 وكالء شركة طیران عالمیة .475

  
  )3(المادة رقم 

مــن أصـــحاب الحــرف والمهـــن ) 2(یبة المشـــار إلیهــا فـــي المــادة رقـــم تحصــل الضــر 
 وذلك عن كل سنة میالدیة  التي تبدأ مـن األول مـن شـهر ینـایر حتـىوالصناعات 

  .الواحد والثالثین من شهر دیسمبر
  

  )4(قم المادة ر 
بعـد مصـادقة معـالي وزیـر الحكـم م 1/1/2011ا النظام إعتبارًا مـن یبدأ سریان هذ 

  . لیه وینشر في الجریدة الرسمیةي عالمحل
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    .م5/10/2010یوم الثالثاء الموافق صدر في  

  .هجري1431من شهر شوال لسنة 26فق الموا
  

  عصــــام محمــد جــودة. أ
  النزلــة/رئیـــس بلــدیة جبالیــا

  
  يإقترن بموافقت 
  ازیاد الظاظ. م 

  يالمحلم وزیرالحك
  
  
  
 

  ـة1934لسنـ) 1(قانون البلدیات رقم 
  نظام صادر عن بلدیة بیت الهیا بشأن جبایة مستحقات البلدیة

) 1(مــن قــانون البلــدیات رقــم ) 99(بموجــب الصــالحیات المخولــة للبلدیــة وفقــًا للمــادة 
فقـــد أصـــدرت بلدیـــة بیـــت الهیـــا النظـــام  ،واألنظمـــة الصـــادرة بمقتضـــاها 1934لســـنة 
     -:اآلتي

  )في هذا النظام( 
 

  وتعني بلدیة بیت الهیا  :البلدیة
ویعنـــي هـــذا اللفـــظ الـــرئیس المنتخـــب أو المعـــین أو الشـــخص القـــائم  :رئـــیس البلدیـــة
  .بأعمال الرئیس

  .من هذا النظام) 2،1(وهو النموذج المبین في ذیل رقم  :اإلشعار
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  .یت الهیاوهو الشخص المستحق علیه الدفع لحساب بلدیة ب :المكلف بالدفع
ویعنــي مجموعـة المبــالغ المسـتحقة علــى المكلـف لحســاب بلدیـة بیــت الهیــا  :الحسـاب

  .والمحدد في اإلشعار
أمـور + كهربـاء + میـاه (وتعني الخدمات المقدمة من قبـل البلدیـة للمكلـف  :الخدمات

  ).أخرى
  .1934لسنة ) 1(ویعني قانون إدارة البلدیات رقم  :القانون
  .ة بلدیة بیت الهیاتعني أنظم :األنظمة

  

 
تصـــدر البلدیـــة إشـــعارات وفقـــًا للنمـــاذج المبینـــة فـــي ذیـــل هـــذا النظـــام إلـــى المـــواطنین 
المكلفــــین بــــدفع أیــــة رســـــوم أو ضــــرائب أو عوائــــد أو تأمینـــــات أو أیــــة مبــــالغ أخـــــرى 

اإلشــــعارات مســــتحقة للبلدیــــة وفقــــًا للقــــانون أو أیــــة أنظمــــة أخــــرى ویوضــــح فــــي هــــذه 
  .تفاصیل الحساب المطلوب

  

 
  

یجب على كل مكلف تسلیم إشعارًا بتفاصـیل الحسـاب المطلـوب فـي النمـوذج المشـار 
  .إلیه في المادة الثانیة أن یدفع هذا الحساب في المكان المحدد في اإلشعار

  

 
د الحســاب المبــین فــي اإلشــعار حســب المیعــاد المحــدد فــي یجــب علــى المكلــف تســدی

  .اإلشعار
  

 
یعتبــر المكلــف أنــه دفــع الحســاب المطلــوب منــه بعــد خــتم إشــعار الحســاب المطلــوب 

  .وتوقیع الموظف المختص
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لبلدیـــة خـــالل المـــدة دفـــع المبـــالغ المســـتحقة علیـــه لصـــالح ا عـــن كـــل شـــخص تخلـــف
شـــهریًا مـــن قیمـــة كـــل %) 2(المحـــددة فـــي اإلشـــعار یلـــزم بـــدفع مبلـــغ إضـــافي وقـــدره 

  .إشعار كغرامة تأخیر
  

 
یــتم اســتخراج بــدل فاقــد إلشــعار تفاصــیل الحســاب المطلــوب مــن المكلــف إذا مــا فقــد 

  .شیكل) 2(منه قبل الدفع من قبل البلدیة مقابل رسم 
  

  
تعتبــر جبایــة الفائــدة المفروضــة علـــى المكلــف حــین تــأخره عـــن تســدید مــا علیــه مـــن 

  .مستحقات حسب أحكام هذا النظام مشروعة كمشروعیة جبایة المبلغ األصلي
  

 
ف المكلــف عــن للبلدیــة الحــق فــي قطــع الخــدمات المقدمــة للمكلــف مــن قبلهــا إذا تخلــ

 دفــــع المبــــالغ المســــتحقة علیــــه طبقــــًا إلشــــعار تفاصــــیل الحســــاب والعوائــــد والغرامــــات
المترتبــة علیــه طبقــًا لهــذا النظــام دون ســابق إنــذار وال یســري هــذا البنــد علــى المرافــق 

  .الحكومیة وقوات األمن والشرطة
  

 
  .بادةیستثنى من أحكام هذا النظام دور الع

  

 
یجوز للبلدیة أن تعفي أي شـخص مكلـف بسـبب فقـره مـن دفـع غرامـات التـأخیر ومـن 

  .دفع قیمة الحد األدنى لالستهالك وذلك بعد التصدیق من وزارة الحكم المحلي
  

 
  .ن شهریاً تقوم البلدیة بتوزیع إشعارات المكلفی
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یعاقب كـل مـن یخـالف  1936مع عدم اإلخالل بما یقتضي به قانون العقوبات لسنة 
 200شـــیكل وال تزیـــد عـــن  100أحكـــام هـــذا النظـــام بـــدفع غرامـــة مالیـــة ال تقـــل عـــن 
  .شیكل مع إلزامه بدفع المبالغ المستحقة علیه للبلدیة

  

 
  ".نظام بلدیة بیت الهیا بشأن جبایة مستحقات البلدیة/ "یطلق على هذا النظام اسم

 
  .یبدأ سریان مفعول هذا النظام اعتبارًا من تاریخ التصدیق علیه

  

29/09/1996/  التاریخ 
  

  رئیس بلدیة بیت الهیا
  خالد عبد العظیم حمودة

  

  / دقأصا      
  صائب عریقات. د

 وزیرا لحكم المحلي

  قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة
  نظام صادر عن بلدیة بیت الهیا بشأن المكاره الصحیة

  

مــن قــانون الهیئــات الفلســطینیة ) ب(اســتنادًا علــى نــص المــادة الخامســة عشــرة الفقــرة 
   -:تصدر بلدیة بیت الهیا النظام اآلتي 1997لسنة 

 
ویقصــد بـــه رئـــیس البلدیــة أو مـــن أحـــال إلیــه رئـــیس البلدیـــة صـــالحیاته  :الـــرئیس )1

 .بموجب هذا النظام كلها أو بعضها

ویشـمل العقـار المعـد للسـكن أو لتـداول حرفـة معینـة أو أرض مخصصـة  :العقـار )2
 .للزراعة وضمن نفوذ البلدیة
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عــاطى أي حرفــة بــه ســواء كــان الشــخص الــذي یقطــن فــي العقــار أو یت :المكلــف )3
 .مالكًا أو مستأجرًا أو منتفعًا بأیة صورة من الصور

 .اإلخطار الصادر من رئیس البلدیة الموجه للمكلف :إشعار )4

ویقصـــد بهـــا المخلفـــات المنزلیـــة أو الصـــناعیة أو الزراعیـــة أو الناتجـــة  :المكرهـــة )5
 .عن البناء

  
 

  -:ى أي مكلف اآلتيیخطر عل
أن یضـع أو یتـرك أو یلقــي فـي الطریــق العـام أي أقــذار أو قمامـات أو نفایــات أو  -أ 

 .أشیاء أو أي مواد أخرى مضرة أو تسبب ضررًا أو إزعاجًا للمارین

 .أن یسمح للمیاه القذرة بالتسرب من العقار إلى الشارع العام - ب 

یترتــب علــى ذلــك مــن أن ینشــأ بئــرًا للصــرف الصــحي فــي الطریــق العــام مــع مــا  -ج 
 .انسیاب للمیاه من هذا البئر أو تصاعد الروائح الكریهة

أن یتـرك أو یــربط أي حیــوان بصــورة تســبب تعطیـل المــرور فــي الطریــق العــام أو  - د 
 .یسمح ألي حیوان یملكه بأن یهیم في الطریق العام

أن یبـول أو یغــیط فـي أیــة طریــق عامـة أو یتســبب بتلوثهــا بالقـاذورات بأیــة صــورة  - ه 
 .أخرى

أن یتسبب أو یسمح بإیجاد أي مكرهة صحیة فـي أي عقـار یقـع تحـت مسـؤولیته  -و 
 أو ملكیته

  
  

ال یجوز ألحد أن یعیق حریة المرور في أیة طریق عامـة بإلقائـه أو بتركـه فیهـا مـواد 
تجعــــل  أو أشـــیاء أخــــرى أو وضــــعه أو ســــماحه ببــــروز تلـــك المــــواد واألشــــیاء بصــــورة

  .المرور في الطریق غیر مأمون أو تضایق حریة المرور
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ال یجوز ألي شخص أن یقوم بإتالف النفایات وذلك بحرقها سواء كان الحـرق داخـل 

  .مجمع النفایة أو في الطریق العام أو في أي عقار واقع تحت مسؤولیته
  

 
  .یحظر على أي شخص أو جهة إلقاء النفایات خارج الحاویات المخصصه لذلك

  


 
لـــرئیس البلدیـــة ســـلطة تكلیـــف أي شـــخص توجـــد فـــي ملكـــه أو فـــي أي عقـــار أو  -أ 

أیـة مكرهــة صـحیة بإزالـة تلـك المكرهـة بمقتضــى مكـان تحـت إدارتـه أو مسـؤولیته 
تعلیمات تحریریة تعین في إخطار یبلغـه لـذلك الشـخص خـالل المـدة المعینـة فـي 

 .اإلخطار

إذا تخلــف الشــخص الــذي أرســل إلیــه اإلخطــار عــن العمــل بمقتضــى التعلیمـــات  - ب 
الواردة فیه فیجوز لرئیس البلدیة إذا اقتضت الضرورة ذلـك أن یفـوض أي موظفـًا 

ن موظفي البلدیـة بإزالـة تلـك المكرهـة وباسـتیفاء نفقـة إزالتهـا مـن صـاحب الملـك م
 .الذي بلغ اإلخطار

إذا كــان الملــك الــذي توجــد فــي المكرهــة الصــحیة یخــص أكثــر مــن شــخص واحــد  -ج 
 .فیكفي تبلیغ اإلخطار ألي واحد منهم

  
 

یفـتش أي عقـار أو مكـان آخـر ضـمن  یحق لرئیس البلدیة أن یفوض أي موظف بـأن
منطقة نفوذ البلدیة یشتبه بوجود مكرهـة صـحیة فیـه، ویحـق لـذلك الموظـف أن یـدخل 
أیـة أرض أو بنایـة مصــحوبًا بالعمـال والمسـاعدین الضــروریین وأن یحفـر األرض فــي 
أي مكـــان یستصـــوبه دون أن یســـبب ضـــررًا فاحشـــًا فـــإذا ظهـــر وجـــود مكرهـــة صـــحیة 
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أمـــا إذا تبـــین عـــدم  –ك مصـــاریف هـــذا التفتـــیش وتحصـــل منـــه فیتحمـــل صـــاحب الملـــ
  .وجود مكرهة فیتم طمر ما تم حفره على نفقة البلدیة

  
  

یتوجـــب علـــى كـــل مشـــغل ألي منـــزل أو حـــانوت أو أي مكـــان آخـــر معـــد للســـكن أو 
النفایـــــة المعــــــدة التجـــــارة أو أیـــــة حرفــــــة أخـــــرى أن یعــــــد عـــــددا كافیــــــا مـــــن صــــــنادیق 

ـــــات فیـــــه ویقتضـــــي علیـــــه االعتنـــــاء بهـــــذه  والمخصصـــــة لهـــــذا الغـــــرض لوضـــــع النفای
بقائهـا فـي حالـة جیـدة وحفـظ النفایـات بهـا لتسـلیمها إلـى  الصنادیق والمحافظة علیها وإ

  .عمال النظافة المخصوصین
  

 
  .نفوذ بلدیة بیت الهیاتشمل أحكام هذا النظام جمیع األراضي الخاضعة ل

 
م یعاقـب كـل 1936مع عدم اإلخالل بما یقضي به قانون العقوبات الفلسـطیني لسـنة 

من یخالف أحكام هـذا النظـام فعـًال أو تركـًا بغرامـة ال تزیـد عـن مـائتي شـیكل وال تقـل 
إلزالــة المكرهــة عــن خمســون شــیكل وذلــك باإلضــافة إلــى أیــة نفقــات تكبــدتها البلدیــة 

  .الصحیة مهما بلغت
  

 
ـــم یطلــق علــى هــذا النظــام اســم نظــام بلدیــة بیــت الهیــا بشــأن المكــاره الصــحیة : االسـ
  .1997لسنة 

  
 

  .یبدأ سریان مفعول هذا النظام اعتبارًا من تاریخ التصدیق علیه
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  /التاریخ
  م 01/12/1997
  

  المخول بصالحیات
  رئیس بلدیة بیت الهیا

  یوسف الحساینة/ المحامي
  

  / أصدق     
  صائب عریقات . د

 وزیر الحكم المحلي

  
  
  
  

  قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة
  نظام صادر عن بلدیة بیت الهیا بشأن رسوم شهادات وتصدیق

  

مــن قـــانون ) ب(فقــرة ) 15(اســتنادا علــى الصــالحیات المخولـــة لهــا بمقتضــى المـــادة 
   -:أصدرت البلدیة النظام اآلتي 1997الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 

  
  الـــذیـــل

 :تجبي البلدیة الرسوم اآلتیة .1

  شیكل  أغ    رسوم عن كل طلب یقدم من الجمهور:  أوالً   
   20   ــ  شهادة خلو طرف عن ضرائب أو رسوم   –أ        
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  20   ــ          تصدرها البلدیة أیة شهادة أخرى  -ب       
  رسم إصدار صورة مصدقة عن رخص البناء:  ثانیاً 
  20     ــ                            عن كل رخصة    
  40   ــ   دار عن خرائط مصدقة عن كل خریطة   رسم إص:   ثالثاً 

 .یبدأ سریان مفعول هذا النظام اعتبارا من تاریخ التصدیق علیه :بدء السریان .2

یطلـق علـى هـذا النظـام اسـم نظـام بلدیـة بیـت الهیـا بشـأن رسـوم شـهادات  :سماال .3
 .م1997وتصدیق لسنة 

  03/12/1997/ التاریخ
  المخول بصالحیات

  رئیس بلدیة بیت الهیا
  یوسف الحساینة/ المحامي

  / دقاأص     
  صائب عریقات . د

  وزیر الحكم المحلي
  بشأن الهیئات المحلیة 1997لسنة  1قانون رقم 

  ظام صادر عن بلدیة بیت الهیا بشأن الیافطات ولوحات اإلعالنن
  

) أ،ب(فقـــرة ) 15(إن بلدیــة بیــت الهیــا اســتنادا للصــالحیات المخولــة لهــا فــي المــادة 
  -:تصدر النظام التالي 1997من قانون الهیئات المحلیة لسنة 

  )في هذا النظام(
 
  .وتعني بلدیة بیت الهیا  :ــةالبـلدیـــ

ــــــي رئــــــیس البلدیــــــة المنتخــــــب أو المعــــــین أو الشــــــخص القــــــائم   :رئیس البـلدیــة وتعن
  .باألعمال
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ــــه الــــرئیس صــــالحیاته فیمــــا   :المخول بالصالحیات ــــه كــــل شــــخص یخول ویقصــــد ب
  .یتعلق بتطبیق هذا النظام

ویقصــــد بــــه كــــل معمــــل أو مشــــغل أو متجــــر أو مغســــلة أو   :محــل العـمـل
صـــــنع أو مقصـــــف أو صـــــیدلیة أو مخبـــــز أو حـــــانوت أو م

نتـاج السـلع والبضـائع  مطعـم أو كـل عمـل یهـدف إلـى بیـع وإ
  .أو تقدیم الخدمات للجمهور

ویقصــد بــه كــل مــن لــه الســیطرة الفعلیــة علــى العمــل ســواء   :صاحب محل العمل
كان هو المالك لمحـل العمـل أو شـخص آخـر مخـول بـإدارة 

  .العمل
رع أو طریــــق رئیســــي أو فرعــــي یقــــع ضــــمن منطقــــة أي شــــا  :الــطریـــق

  .نفوذ البلدیة
كــل شــيء یفیــد إعــالم الجمهــور بمحــل العمــل والهــدف منــه   :الیــافـطــة

سواء كـان ذلـك كتابـة أو رسـم أو نقـش أو لصـق أو التلـوین 
  .وما شابه ذلك

ویقصــــد بهــــا اللوحــــات المعــــدة لإلعــــالن عــــن أي حرفــــة أو   :لوحة اإلعالنـات
  .وضع على جانب الطریقمهنة والتي ت

الخطــــاب الــــذي توجهــــه البلدیــــة لصــــاحب محــــل العمــــل أو   :اإلشــعــار
  .لوحة اإلعالنات

 
تصـــدر البلدیـــة بموجـــب هـــذا النظـــام إشـــعارات ألصـــحاب محـــال العمـــل تـــدعوهم إلـــى 

  .وضع یافطات على واجهة محال عملهم
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صـاحب محــل عمـل اســتلم إشـعارا مــن البلدیـة أن یقــوم بوضـع یافطــة  یجـب علـى كــل
في مكان واضح على واجهة محـل عملـه یـذكر اسـمه وعنوانـه ورقـم هاتفـه ومضـمون 

  .المهنة التي یتعاطاها
 

یجـــب أن تكـــون كـــل یافطـــة مكتوبـــة باللغـــة العربیـــة وبوضـــوح تـــام وال یمنـــع ذلـــك مـــن 
  .بیة للبیانات المكتوبة باللغة العربیةكتابة ترجمة بأي لغة أجن

 
إیفــاًء للغایــات المســتهدفة مــن هــذا النظــام یجــب أن تكــون هــذه الیافطــة مضــاءةً لــیًال 

  .حتى یتسنى للجمیع رؤیتها بوضوح
 

بموجـب هــذا النظـام ال یحــق ألي مؤسســة أو هیئـة أو بنــك وضـع أي لوحــة إعالنــات 
الطـرق دون الحصـول علـى رخصـة بـذلك مـن قسـم الحـرف والصـناعات على جوانب 

  .في البلدیة وبعد دفع الرسوم المحددة في الذیل
 

بموجــــب هــــذا النظــــام للبلدیــــة الحــــق بإصــــدار األمــــر لصــــاحب أیــــة یافطــــة أو لوحــــة 
إعالنـات نصـبت بطریقـة مخالفـة للنظـام أو كـان وجودهـا یمكـن أن یـؤدي إلـى حجــب 

ســاعة ) 48(ة مـع مـا یوقـع ذلــك مـن حـوادث طـرق وخالفــه بإزالتهـا خـال ل مـدة الرؤیـ
وحال عدم التزامه بـذلك تـزال هـذه الیافطـة أو اللوحـة بواسـطة البلـدیات وعلـى حسـاب 

  .واضعها
 

ال تســـري أحكـــام هـــذا النظـــام علـــى أیـــة لوحـــة تـــم نصـــبها مـــن قبـــل ســـلطة التـــرخیص 
  .والمرور
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یعاقـب كـل  1936مع عدم اإلخالل بما یقضي بـه قـانون العقوبـات الفلسـطیني لسـنة 
شــیكل باإلضــافة لغرامــة ) 500(مــن یخــالف أحكــام هــذا النظــام بغرامــة ال تزیــد عــن 

شیكل عن كل یوم تستمر فیـه المخالفـة وذلـك بعـد إشـعاره خطیـًا ) 30(إضافیة قدرها 
  .بذلك

 
  

  الــذیــل
  :م أصحاب الیافطات واآلرمات بدفع الرسوم التالیة سنویاً یلتز 

ــــى أســــاس حجمهــــا  .1 اآلرمــــة أو الیافطــــات لممارســــة الحرفــــة بقــــدر رســــمها عل
بمعــدل عشـــرون شـــیكل عــن كـــل متـــر طـــولي ویشــترط أال یقـــل الحـــد األدنـــى 

 .لرسوم أي رخصة عن عشرون شیكل

شــــــــــیكل  100                 یافطة للعرض في الشارع العام  .2
 .كل متر مربععن 

 .شیكل 140             سم60×80الیافطة المضیئة على أعمدة الكهرباء  .3

 .شیكل 80                      یافطة فسفوریة .4

 .شیكل   80                  یافطة غیر مضیئة على عامود .5

 .شیكل 140                     الشارع العام یافطة مضیئة للدعایة في .6

 ل عنها رسمًا لمرةیافطة لدعایة انتخابیة یحّص  .7

  واحدة ویلزم واضعها بإزالتها فور انتهاء الدعایة
  .شیكل 100                               .االنتخابیة 
  

   
یطلــــق علـــــى هــــذا النظـــــام اســــم نظـــــام بلدیـــــة بیــــت الهیـــــا بشــــأن تـــــراخیص اآلرمـــــات 

.م1998والیافطات لسنة  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  
  

  .یبدأ سریان مفعول هذا النظام اعتبارًا من تاریخ التصدیق علیه
  

  / التاریخ
24/12/1997  

  المخول بصالحیات
  رئیس بلدیة بیت الهیا

  یوسف الحساینة/ المحامي
  

  / أصدق
  صائب عریقات . د

 وزیر الحكم المحلي

  
  
  
  

  1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 
  نظام صادر عن بلدیة بیت الهیا بشأن استغالل الطرق

فقــرة ) 15(إن بلدیـة بیــت الهیــا اســتنادًا إلــى الصـالحیات المخولــة لهــا بموجــب المــادة 
  :قد أصدرت النظام اآلتي 1997من قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة ) ب(

    
  بلدیة بیت الهیا  :دیةیقصد باصطالح البل

  .الطرق المعبدة الواقعة ضمن نفوذ البلدیة   :یقصد باصطالح الطرق
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تجبي البلدیة بموجب هـذا النظـام مـن وسـائل النقـل المختلفـة التـي تسـتعمل الطـرق لنقـل 

الرسوم  – الرمل و الحصمة والحجارة البحریة وخالفه والتي تستخدم  في أغراض البناء
  -:اآلتیة

  شیكل  10   عن كل نقلة لسیارة كبیرة تزید حمولتها عن عشرة أطنان ) أ
  شیكل   5     عن كل نقلة لسیارة صغیرة تقل حمولتها عن عشرة أطنان ) ب

 
  .یبدأ سریان مفعول هذا النظام من تاریخ التصدیق علیه

 
استغالل الطرق المعبدة لسنة بشأن ) نظام بلدیة بیت الهیا(یطلق على هذا النظام اسم 

  م1998
  02/05/1998/ التاریخ

  المخول بصالحیات
  رئیس بلدیة بیت الهیا

  یوسف الحساینة/ المحامي
  / أصدق     

  صائب عریقات . د
  وزیر الحكم المحلي

  97/ 1م قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رق
  نظام صادر عن بلدیة بیت الهیا بشأن سرقات المیاه

  

مـــن ) ب(الفقــرة ) 15(اســتنادا إلــى الصـــالحیات المخولــة للبلدیـــة حســب نــص المـــادة 
أصــدرت البلدیـــة النظـــام  – 1997لعـــام ) 1(قــانون الهیئـــات المحلیــة الفلســـطینیة رقــم 

  -:التالي
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 میـاه مـن حیـث الغایـة مـن اسـتخدام بموجـب هـذا النظـام تقسـم سـرقات ال
  -:المیاه المسروقة إلى قسمین رئیسیین

 .سرقة المیاه لغایة الشرب واالستخدام اآلدمي واالستخدام المنزلي المعتاد .1

 .سرقة المیاه لغایات ري المزروعات أو الستخدام المشروعات الصناعیة .2

   المیـــاه المســـروق تقســـم ســـرقة المیـــاه إلـــى أربعـــة فئـــات حســـب قطـــر
  -:كالتالي

 ".1/2سرقة المیاه من خط میاه بقطر  .1

 ".4/3سرقة المیاه من خط میاه بقطر  .2

 ".1سرقة المیاه من خط میاه بقطر  .3

 ".1سرقة المیاه من خط میاه بقطر یزید عن  .4
  

  لعـــام ) 74(بمـــا ال یتعـــارض مـــع قـــانون العقوبـــات الفلســـطیني رقـــم
الموضـحة فـي المـادة ) أ،ب(بت لدیه سرقة میاه من القسـمین یعاقب كل من ث 1936

  -:األولى بدفع غرامة كاآلتي
ـــاه مـــن القســـم  :أوالً   ـــة ) أ(ســـرقة می ـــي المـــادة الثانی ـــات الموضـــحة ف حســـب الفئ

  -:كاآلتي
 .شیكل 200سرقة میاه من الفئة األولى غرامة بقیمة  .1

 .شیكل 300سرقة میاه من الفئة الثانیة غرامة بقیمة  .2

 .شیكل 400قة میاه من الفئة الثالثة غرامة بقیمة سر  .3

 .شیكل 500سرقة میاه من الفئة الرابعة غرامة بقیمة  .4

حسـب الفئـات الموضـحة فـي المـادة الثانیـة كمـا ) ب(سرقة میـاه مـن القسـم : ثانیاً 
  -:یلي

 .شیكل 300سرقة میاه من الفئة األولى غرامة بقیمة  .1

 .شیكل 400قیمة سرقة میاه من الفئة الثانیة غرامة ب .2
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 .شیكل 500سرقة میاه من الفئة الثالثة غرامة بقیمة  .3

 .شیكل 600سرقة میاه من الفئة الرابعة غرامة بقیمة  .4
  

    
  باإلضافة للغرامات المفروضة وفقا للمادة الثالثة من هذا النظام یحق للبلدیة

  شروعة لمدة ال تقلفرض تقدیر استهالك لكمیة المیاه المستهلكة بصورة غیر م
  عن ستة أشهر وال تزید عن سنتین تضاف إلى الغرامة المفروضة على كل من

  الموضحة في المادة األولى من هذا) أ،ب(یثبت لدیه سرقة میاه من القسمین 
  -:النظام وعلى الوجه اآلتي

 .كوب شهریاً  60تقدیر استهالك عن سرقة میاه من الفئة األولى بواقع  .1

 .كوب شهریاً  120عن سرقة میاه من الفئة الثانیة بواقع  تقدیر استهالك .2

 .كوب شهریاً  210تقدیر استهالك عن سرقة میاه من الفئة الثالثة بواقع  .3

 .كوب شهریاً  480تقدیر استهالك عن سرقة میاه من الفئة الرابعة بواقع  .4
  

    
محـددة فـي نظـام المیـاه یحتسب قیمة المتر المكعب لتقدیر االسـتهالك حسـب قیمتـه ال

  .المعمول به وقت اكتشاف السرقة
 اسم النظام 

نظـــام بلدیـــة بیـــت الهیـــا بشـــأن ســـرقات المیـــاه لســـنة / "یطلـــق علـــى هـــذا النظـــام اســـم
1999."  

  
  تاریخ السریان  

  .یبدأ سریان مفعول هذا النظام اعتبارًا من تاریخ التصدیق علیه
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  16/08/1999/خالتاری
  رئیس بلدیة بیت الهیا 
  محمد عادل المصري

  
  / أصادق

  صائب عریقات. د 
 وزیرا لحكم المحلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م1997ات المحلیة الفلسطینیة لسنة قانون الهیئ
  "2"تعدیل رقم  –نظام صادر عن بلدیة بیت الهیا بشأن تلزیم األسواق 

) ب(مخولـة لهـا بموجـب النظـام الفقـرة إن بلدیة بیت الهیـا اسـتنادا إلـى الصـالحیات ال
 1997لســـــنة ) 1(مـــــن قــــانون الهیئـــــات المحلیــــة الفلســـــطینیة رقــــم ) 15(مــــن المــــادة 

  :أصدرت النظام اآلتي
 

  -:السوق العمومي  -1مادة 
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المـواد ینشـأ فـي بیـت الهیـا سـوق عمـومي للمنتوجـات الزراعیـة والحیوانیـة وكافـة   -1
والسـلع واألمــوال المنقولــة التــي یجـري بیعهــا ضــمن منطقــة نفـوذ بیــت الهیــا والمنــاطق 

  .الموضحة في المادة الخامسة من هذا النظام
استثناء إلحاقًا للمادة السابقة وفي حال عدم وجود سوق للجملـة فـإن منطقـة نفـوذ  -2

تعتبـر سـوقًا عمومیـًا  –سـة بلدیة بیت الهیا والمناطق الملحقة بالنفوذ في المـادة الخام
  .ینطبق علیه أحكام هذا النظام

  
  منع البیع خارج السوق

ال یجـوز ألي شـخص أن یبیـع أي صـنف أو مـادة مـن األصـناف أو المـواد  -2مادة 
مـن ذلـك الحوانیـت المرخصـة السـوق المعـین لـذلك ویسـتثنى  أو السلع األخرى إال في

ظــام بشــرط أن تــدفع الرســوم المقــررة لبیــع صــنف مــن األصــناف المــذكورة فــي هــذا الن
عمـــا یعـــرض فـــي هـــذه الحوانیـــت للبیـــع مـــن الثمـــار والفواكـــه و الخضـــروات والـــدواجن 
والحیوانــات بأنواعهــا والبــیض وخالفــه مــن المنتجــات الزراعیــة والحیوانیــة ســواء كانــت 

  .محلیة اإلنتاج أو مستوردة
  
  
  

  :الرسوم
اسـطة معتمــدها الرســوم التالیــة لــدى بیــع تســتوفي البلدیــة أمــا مباشــرة أو بو  -3/1مـادة 

أي مــادة مــن المــواد الخاضــعة لهــذا النظــام ضــمن منطقــة تطبیــق هــذا النظــام أو نقــل 
  -:أیة منتوجات زراعیة أو حیوانیة ضمن منطقة البلدیة كما یلي

رســــوم (شـــیكل عـــن كـــل جمـــل أو رأس مـــن األبقـــار أو العجـــول أو الحمیـــر ) 2( –أ 
  ). دخولیة

  .دخولیة) ماعز أو ضأن(دید عن كل رأس من األغنام شیكل ج) 1( -ب
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اثنــان ونصــف بالمائــة مــن المشــتري مــن ثمــن أي حیــوان كمــا یســتوفي %) 2.5( -ج
هــــذا الرســــم لــــدى مبادلــــة أي حیــــوان بــــآخر مــــن الطــــرفین بالتســــاوي وبــــالثمن المقــــدر 

  .للحیوانین
مــن الثمــار اثنــان ونصــف بالمائــة مــن البــائع ومثلهــا مــن المشــتري عــن ث%) 2.5( -د

  .والخضار والفواكه التي یتم بیعها أو شراؤها ضمن منطقة نفوذ بلدیة بیت الهیا
اثنـان بالمائــة فقـط عـن الثمــار والخضـار والفواكـه التــي یـتم إحضـارها مــن %) 2( -هــ

خــارج مجــال تطبیــق هــذا النظــام مــن أجــل تخزینهــا أو بیعهــا داخــل حــدود بیــت الهیــا 
لقطاعي حتى ولو كـان قـد تـم ترسـیمها فـي أسـواق أخـرى سواء كان البیع بالجملة أو ا

  .على أال یتكرر الرسم علیها في حالة بیعها أو شراؤها مرة أخرى
فقـــط مـــن قیمــة الخضـــار والثمـــار والفواكــه التـــي یـــتم %) 2(یســتوفي رســـمًا وقــدره  -و

إحضــارها مــن خــارج منطقــة مجــال تطبیــق هــذا النظــام مــن أجــل بیعهــا داخــل حــدود 
ســواء كــان البیــع بالجملــة أو القطــاعي حتــى ولــو كــان قــد تــم ترســیمها فــي بیــت الهیــا 

  .أسواق أخرى على أال تتكرر الرسوم علیها في حالة بیعها أو شراؤها مرة أخرى
فقـــط مـــن ثمـــن الخضـــار والثمـــار والفواكـــه التـــي یـــتم %) 2(یســـتوفي رســـمًا وقـــدره  -ز

الهیـا مـن أجـل بیعهـا خـارج تخزینها أو تجمیعها والتي تم إنتاجهـا ضـمن منطقـة بیـت 
تلك المنطقة سواء كان البیع لحساب التاجر أو المزارع ویحـق للبلدیـة مطالبـة االثنـین 

  .معًا بالرسوم المذكورة بالتكافل والتضامن بینهما
مـــن قیمـــة الفحـــم والتبـــغ والبـــیض والجـــبن والزبـــد %) 2.5(یســـتوفي رســـمًا وقـــدره  -ط

  .ضمن السوق العمومي والدجاج والطیور المنزلیة التي تباع
  

  سوق السمك
اثنـــان بالمائـــة مـــن البـــائع مـــن الســـمك الطـــازج أو %) 2(یســـتوفي رســـمًا وقـــدره  -3/2

ج   .المثّل
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  المزاد العلني
اثنـان بالمائـة مـن %) 2(تستوفي البلدیة أما مباشرة أو بواسطة معتمدها رسمًا  -3/3

األمـالك المنقولـة أو الغیـر  البائع ومثلها مـن المشـتري مـن قیمـة أو إیجـار األمـوال أو
منقولـــة والتـــي یجـــري بیعهـــا أن یـــتم تأجیرهـــا بـــالمزاد العلنـــي وذلـــك دون المســـاس بأیـــة 
رسوم أخرى مفروضة في هذا النظام ویستثنى من ذلك المـزادات التـي یمكـن أن تقـوم 

  .بها البلدیة
  

  :ترخیص األكشاك والبسطات
ًا فــي أیــة ســاحة عامــة أو ال یجــوز ألي شــخص بــأن یضــع بســطة أو كشــك -4مــادة 

شـارع أو زقـاق ضـمن منطقـة نفـوذ البلدیــة إال بعـد الحصـول علـى رخصـة مـن البلدیــة 
عــن كــل متــر مربــع أو كســوره ) أرضــیة(یومیـًا ) نصــف شــیكل(وبعـد دفــع رســمًا وقــدره 

مـن المسـاحة التـي یرصـف بهـا ویحـق للبلدیـة فـي أي وقـت أن تـأمر أو تقـوم برفــع أو 
ة ســـــواء كانـــــت مرخصـــــة أو غیـــــر مرخصـــــة إذا رأت ذلـــــك إزالـــــة أي كشـــــك أو بســـــط
  .ضروریًا للمصلحة العامة

  
  مجال تطبیق النظام

یطبــق هــذا النظــام علــى حركــة البیــع والشــراء وتبــادل الســلع المشــمولة بهــذا  -5 مــادة
النظــــام فــــي منطقــــة نفــــوذ بلدیــــة بیــــت الهیــــا ومنطقــــة النفــــوذ الموســــع وفــــي المنــــاطق 

  .اضي بیت الهیااإلقلیمیة التي تعتبر من أر 
  

  عقوبات 
یعاقـب كـل مــن ) 36(بمـا ال یتعـارض مـع قـانون العقوبــات الفلسـطیني لعـام  -6 مـادة

شـــیكل وال تزیـــد عـــن خمســـمائة ) 50(یخــالف أحكـــام هـــذا النظـــام بغرامـــة ال تقــل عـــن 
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شیكل أو الحبس لمدة ال تقل عن أسـبوع واحـد أو بكلتـا هـاتین العقـوبتین إضـافة لـدفع 
  .بموجب هذا النظام الرسوم المقررة

  
  بــدء سریـان 

  01/01/2001ام اعتبارًا من تاریخ یبدأ سریان مفعول هذا النظ -7 مادة
  االســم

نظـام بلدیـة بیـت الهیـا بشـأن األسـواق المعـّدل "یطلـق علـى هـذا النظـام اسـم  -8 مادة
  "2"م تعدیل رقم  2001لسنة 

  
  01/10/2000: التاریخ

  
  محمد عادل المصري

  ة بیت الهیارئیس بلدی
  /أصدق     

  صائب عریقات  
 وزیر الحكم المحلي

  1/97قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 
  نظام صادر عن بلدیة بیت الهیا بشأن ضریبة الحرف

  

) 15(إن بلدیــة بیــت الهیــا اســتنادًا إلــى الصــالحیات المخولــة لهــا حســب نــص المــادة 
، تصــدر 1997لعــام  1الفلســطینیة رقــم مــن قــانون الهیئــات المحلیــة ) ب(مــن الفقــرة 

   -:البلدیة النظام اآلتي
  

 
 .یقصد به بلدیة بیت الهیا:   البلدیـــــــة .1
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 .ضریبة الحرف المفروضة بموجب هذا النظام:  ضریبـــــــة .2

 . كل صاحب حرفة یعمل ضمن نفوذ البلدیة:  صـــاحب الحرفة .3

 یشمل كل موظف في البلدیة یخوله رئیس البلدیة:  ـــةرئیس البلدیـ .4

 .صالحیاته كلها أو بعضها كتابة بموجب هذا النظام                           

 یقصد بها السنة المیالدیة والتي تبدأ في األول من شهر:  السنـــــــة .5

 .ینایر وتنتهي بنهایة شهر دیسمبر                         

 .یقصد بها رخصة مزاولة الحرفة: ـــةالرخصـــ .6
  

 
یــدفع كــل صــاحب حرفــة للبلدیــة ضــریبة لكــل ســنة عمــل بهــا أو لكــل جــزء منهــا  -أ 

 .القیمة المحدد في الذیل

كل من یعمل بنفس الحرفة في أماكن مختلفة یدفع ضـریبة مقابـل حرفتـه فـي كـل  - ب 
 .مكان من هذه األماكن

ــ -ج  ة مختلفــة فــي نفــس المكــان یــدفع ضــریبة مقابــل حرفــة واحــدة مــن یعمــل فــي حرف
 .فقط وهي الحرفة التي تكون قیمة الضریبة عنها أعلى قیمة

إذا بــدأ صــاحب الحرفــة بعــد دفعــه الضــریبة العمــل بــنفس المكــان فــي حرفــة تزیــد  - د 
قیمـــة الضـــریبة علیهـــا عـــن الحرفـــة القدیمـــة یـــدفع الفـــرق خـــالل ثالثـــون یومـــًا مـــن 

 .لحرفة الجدیدةتاریخ البدء با

إن قیـــام صـــاحب الحرفـــة بـــدفع قیمـــة الضـــریبة ال یعنـــي بالضـــرورة إلـــزام البلدیـــة  - ه 
بمنحه رخصة، ذلـك أنـه حـال رغبتـه بالحصـول علـى رخصـة لمزاولـة حرفـة علیـه 
اســتكمال كافــة اإلجــراءات القانونیــة الالزمــة لمنحــه تلــك الرخصــة حســب الشــروط 

ذات االختصـــاص بممارســـة الحـــرف التـــي تضـــعها البلدیـــة أو الجهـــات الحكومیـــة 
 .والمهن
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ال یجـــوز اســـترداد الضـــریبة بعـــد دفعهـــا مطلقـــًا حتـــى لـــو أغلـــق صـــاحب الحرفـــة  -و 
 .حرفته أو طلب إلغاء الرخصة الصادرة له بموجب هذا النظام

  
 

 .ذلك في األول من شهر ینایر من كل سنة –تدفع الضریبة على قسط واحد  -أ 

یونیـــو یـــدفع نصـــف الضـــریبة مـــرة ) 30(لحرفـــة الـــذي یبـــدأ العمـــل بعـــد صـــاحب ا - ب 
 .واحدة خالل شهر من التاریخ الذي بدأ العمل به

حـــال تخلـــف صـــاحب الحرفـــة عـــن دفـــع قیمـــة الضـــریبة فللبلدیـــة الحـــق بتســـجیل  -ج 
قیمتهـــا علـــى حســـابه لـــدى البلدیـــة وتحصـــیلها بالطریقـــة التـــي تحّصـــل بهـــا بـــاقي 

 .مستحقات البلدیة
  

 
 :یجوز لرئیس البلدیة أن یطلب كتابة -أ 

من كل شخص معروف لدى رئیس البلدیة أنه صاحب حرفة یسلم لـه خـالل  .1
 الوقت المبین كتابة المعلومات المطلوبة معرفتها لتنفیذ أحكام النظام 

مــن كــل مــن ادعــى أنــه دفــع الضــریبة أن یبــرز خــالل الوقــت المنــوه عــن كــل  .2
 .ن دفع الضریبةإیصال بحوزته ع

یجــوز لــرئیس البلدیــة أن یــدخل فــي أي وقــت یــراه لكــل مكــان داخــل نفــوذ البلدیــة  - ب 
 .حتى یستوضح عما إذا كان به حرفة

  
 

یعاقـب كــل ) 1936(لعــام ) 74(بمـا ال یتعـارض مــع قـانون العقوبــات الفلسـطیني رقـم 
  :من ارتكب واحد من اآلتي

 .خالل الوقت المحدد به) أ(4طلبه رئیس البلدیة وفقًا للمادة  لم یدون ما .1
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) ب(4كل مـن أسـاء لـرئیس البلدیـة أو منعـه مـن اسـتخدام صـالحیاته وفقـًا للمـادة  .2
بغرامــة ال تتجــاوز مائــة شــیكل وال تقــل عــن خمســون شــیكل وفــي حالــة اســتمرار 

لمخالفــة ها عشــرة شــیكل عــن كــل أســبوع تســتمر بــه ار المخالفــة یعاقــب بغرامــة قــد
 .بعد إبالغه كتابة بذلك من رئیس البلدیة أو بعد إدانته

  
 

  .ال تسري أحكام هذا النظام على الحرف التي تدار بواسطة البلدیة
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  1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 
  )4(نظام صادر عن بلدیة بیت الهیا بشأن ضریبة الحرف والمهن رقم 

  
) 15(مــن المــادة ) ب(عمــًال بالصــالحیات المخولــة لبلدیــة بیــت الهیــا بموجــب الفقــرة 

  :من قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة فقد أصدرت النظام التالي
 

 
 -:ویستعاض عنه بما یلي 2001یلغى النظام المعدل لسنة  .1

 
  الـذیــل
  

الضريبة   اسم احلرفة   الرقم 
  بالشيكل

الضريبة   اسم احلرفة   الرقم 
بالشيك

  ل
  700  مصنع طوب آيل    .2  1000  مصنع تشميع محضيات    .1
  1500  مصنع بالط   .4  200  مصنع طوب يدوي   .3
  750  مصنع مرجني ومسنه   .6  1000  مصنع مياه غازية أو معدنية    .5
  1000  مصنع كرتون    .8  500  مصنع سكاكر    .7
  750  مصنع أسكيمو   .10  500  مصنع روائح عطرية    .9

  500  مصنع دفاتر مدرسية    .12  1000  وم مصنع أملوني   .11
  500  )بغةمد(مصنع دباغة    .14  1000  مصنع علف احليوانات   .13
  300  مصنع فراش ومكانس   .16  500  مصنع أكياس نايلون   .15
  1000  مصنع باطون جاهز   .18  500  مصنع أفران غاز و دفايات    .17
  1000  مصنع للمشغوالت الذهبية   .20  500  مصنع أحذية    .19
  500  مصنع ألبان وجبنه   .22  500  مصنع هوائيات تلفزيون   .21
  300  مصنع شنط بالستيك   .24  500  مصنع مواد تنظيف   .23
  500  مصنع تعليب الطماطم   .26  500  مصنع شبس    .25
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  300  مصنع لتجميع الثالجات   .28  300  مصنع ثلج    .27
  500  مصنع مزايكو    .30  700  مصنع رخام وجرانيت   .29
  500  مصنع شرابات وجوارب   .32  1000  مصنع اسفنج    .31
  500  مصنع مشروبات خفيفة   .34  500  مصنع مياه معدنية    .33
  500  مصنع مرتديال   .36  500  مصنع أدوات كهربائية    .35
  500  مصنع بسكويت    .38  300  مصنع حلويات شرقية    .37
  500  مصنع تعبئة شراب   .40  700  مصنع برابيش بالستيك   .39
مصـــنع خيـــاط مالبـــس يزيـــد عـــن    .41

  500  ماكنات 4
  ماكنات 4مصنع نسيج أقل من    .42

200  

  800  ماكنات 4مصنع نسيج أكثر من    .44  200  حمل خياط مالبس زبون    .43
  300  مصنع تطريز وحلف   .46  200  مصنع نسيج يدوي   .45
  150  حمل حلام بالستيك   .48  300  مصنع ككس وجاتوه   .47
  100  حمل لبيع القرطاسية   .50  200  حمل سباكه   .49
  150  حمل لبيع أعشاب طبيعية   .52  200  حمل لبيع أجهزة خلوية    .51
  150  صليح محامات مشسيةحمل ت   .54  200  حمل لبيع خيطان ولوازم اخلياطة   .53
حمــــــــــــــل تصـــــــــــــــليح ثالجـــــــــــــــات و    .55

  150  غساالت 
  حمل لبيع عصافري الزينة   .56

200  

  300  حمل لبيع قطع غيار وقطع سيارات    .58  500  حمل ختزين حصمة ورمل    .57
  300  حمل لبيع أفران غاز   .60  200  حمل لبيع لعب األطفال   .59
  200  حمل لبيع أدوات التجميل   .62  200  حمل لتعبئة الشاي   .61
  300  حمل لبيع متباك وسجاير   .64  150  يع أقمشة باملفرقحمل لب   .63
  20  حمل لتصليح األحذية   .66  500  حمل لكبس األلومنيوم والنحاس   .65
  300  حمل لبيع ماكينات اخلياطة   .68  150  حمل لبيع احللويات الشرقية   .67
  2000  حمل لبيع أسلحة وذخرية   .70  150  حمل لبيع أريل مركزي وستااليت   .69
  200  حمل لبيع و تأجري معدات بناء    .72  200  حمل لبيع مواد متوينية   .71
  200  حمل لبيع اخلشب املستعمل   .74  150  حمل تأجري ألواح وكراسي   .73
  200  حمل كهربائي سيارات   .76  200  حمل لبيع االمسنت باملفرق   .75
  300  حمل كوي وغسيل آيل على البخار   .78  100حمــــــــل لبيــــــــع وتــــــــأجري الــــــــدرجات    .77
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  وتصليحها 
  200  حمل أتاري وكمبيوتر وانرتنت   .80  200  حمل لبيع طحني باملفرق وأعالف   .79
  300  حمل لبيع املوكيت والسجاد   .82  200  حمل لبيع الزيوت املعدنية باجلملة   .81
مدة   .84  100  حمل فول وفالفل   .83   200  حمل لبيع اللحوم واألمساك ا
  200  حمل لبيع السمك الطازج والفسيخ   .86  100  حمل كشك بقالة   .85
  300  لياردو والتنسحمل أللعاب الب   .88  100  حمل بقالة باملفرق   .87
  100  حمل لبيع اخلضار والفواكه   .90  200  حمل لبيع البيض والدواجن   .89
  حمل لبيع النثريات    .91

200  
حمـل لبيـع األدوات الزراعيـة ومبيـدات    .92

  300  حشرية

حمـــــــــل لبيـــــــــع األدوات الفخاريـــــــــة    .93
  200  والصحية والزجاجية املنزلية

  حمل لبيع أجهزة كهربائية قدمية    .94
200  

  150  حمل كوي وغسيل يدوي   .96  150  حذيةحمل لبيع األ   .95
  200  حمل لبيع املرطبات   .98  300  حمل جزار حلوم   .97
  100  حمل لعمل براويز  .100  200  حمل لبيع اإلطارات    .99

  150  حمل لبيع احللويات والسكاكر .102  300  حمل لبيع أجهزة كهربائية جديدة .101
  400  حمل جموهرات ذهبية .104  100  خطاط الفتات  .103
  100  حمل لبيع كاسيت وأشرطة وساعات .106  150  ئية حمل لبيع أدوات كهربا .105
  100  حمل لبيع العطارة .108  100  حمل لبيع األمتعة املستعملة .107
ــــــــــع احلصــــــــــر والبســــــــــط  .109 حمــــــــــل لبي

  150  واألكياس
  حمل وكاالت سيارات .110

1000  

  350  حمل صرافة العملة .112  150  حمل لبيع وتركيب الزجاج املفرق .111
  500  مواد بناء  حمل بيع .114  500  حمل لبيع سيارات مستخدمة  .113
  200  حمل لبيع التمباك والشيش واألرجيلة .116  150  حمل لبيع أشرطة فيديو وتأجريها .115
  400  حمل لبيع موتورات سيارات وغريها .118  200  حمل لبيع وتأجري بدل عرائس .117
  300  حمل لبيع أدوات بناء .120  100  حمل لبيع حطب أو فحم .119
  500  بيةحمل لبيع األجهزة الط .122  150  حمل لتصليح الساعات .121
  150  حمل تنجيد وحملج صوف .124  150  حمل لبيع بويات ومسامري وزارفيل .123
  300  مكتب سياحة وسفر عادي .126  300  حمل لبيع فالتر لتحلية املياه .125
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  300  مكتب تأمني  .128  300  مشحمة سيارات .127
  300  مكتب مقاوالت عامة  .130  1400  خمزن برتول  .129
  200  مكتبة .132  350  مزرعة دواجن .131
  200  مكتب صحافة وإعالم .134  500  شة مصبغة ثياب وأقم .133
  300  مكتب اتصاالت  .136  150  )حداد عادي(حمددة  .135
  300  مكتب حماماة .138  300  مطعم ومقهى .137
  200  )مسسار(مكتب مثمن أراضي  .140  200  خمبز للبيوت يدوي .139
  500  مكتب استرياد وتصدير .142  700  خمبز جتاري أو آيل .141
  1500  مكتب فرع بنك  .144  300  مكتب هندسة ورسم مساحة .143
  300  مسبكة لصهر املعادن .146  300  مكتب للشحن والتخليص البضائع .145
  200  مكتب تاكسيات داخلي .148  2000  مطحنة إنتاج الدقيق بصورة جتارية .147
  200  مكتب خدمات عامة .150  300  منجرة آلية  .149
  500  مكتب جتارة عامة ومقاوالت .152  1000  مطعم أو مقهى سياحي .151
  200  حج وعمرةمكتب شئون  .154  300  مزرعة لرتبية األغنام  .153
  200  مكتب دعاية وإعالم  .156  300  مطحنة حبوب .155
  300  آالت قوة 5ورشة أقل من  .158  500  منجرة موبيليات إفرجني .157
  200  مشتل زراعي .160  300  ورشة مسكرة سيارات ودهان .159
  500  مزرعة أبقار .162  300  آالت قوة 5ورشة أكثر من  .161
  300  معهد طباعة ولغات .164  300  مطبعة .163
  300  معمل حتميض أفالم  .166  300  ك حديديةورشة أبواب وشبابي .165
  2000  مزرعة أمساك .168  300  ورشة تصليح سيارات .167
  300  ورشة تريس أملونيوم .170  300  ورشة جتميع محامات مشسية .169
  150  ورشة تصليح روديرت سيارات .172  200  ورشة بناشر سيارات  .171
  200  ورشة تصليح تلفزيون وراديو .174  150  خمترب حتاليل طبية .173
ـــــــدوي لصـــــــ .175 نع املناخـــــــل معمـــــــل ي

  150  واملشغوالت
  ورشة قص وتشكيل املعادن .176

300  

  300  ورشة مزايكو .178  1000  حمطة لتعبئة الغاز .177
ارات  .179   300  حممصة مكسرات .180  200  مطحنة قهوة و
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  300  مركز أشعة تشخيص .182  300  مطعم كباب وشواء حلوم .181
  200  ميىن ماركت .184  500  صالة أفراح ومناسبات .183
  300  عيادة طبيب بشري وأسنان .186  300  مركز تعليم الكمبيوتر .185
  200  مركز تدريب رياضي  .188  1000  ثالجة حلفظ اللحوم  .187
  1000  مستشفى خاص .190  3000  قبان سيارات .189
  500  مستودع أدوية .192  300  سوبر ماركت .191
  200  معرض أثاث منزيل .194  500  مجعية تسويق خضار وفواكه .193
  300  خمزن للمشروبات اخلفيفة .196  1000  وكالة سيارات .195
  3000  فرع بنك واحد .198  300  طفالروضة أ .197
  200  تصليح مواتري زراعية ودرجات نارية .200  50  بسطة خضار وفواكه .199
  3000  سينما .202  150  نظارايت .201
  500  مجعية تسويق محضيات .204  200  ستوديو تصوير  .203
  500  مجعية لتسويق التوت األرضي والزهور .206  300  صيدلية  .205
  500  تتعليم قيادة سيارا .208  300  أخصائي بصريات وعدسات .207
  200  حائك بسط أو سجاد .210  500  تاجر خضراوات وفواكه مجلة .209
  100  جنار عريب .212  500  ) ساونا(محام تركي  .211
  300  ثالجة حلفظ الفواكه .214  1000  غرف  10فندق أو بنسيون حىت  .213
  250  كوافري سيدات  .216  100  حالق رجال .215
  200  كراج عمومي ملبيت السيارات .218  100  فاخورة .217
  1500  غرف 10فندق يزيد عن  .220  100  والسكاكركشك لبيع احللويات  .219
  300  عيادة طبيب عام وأخصائي  .222  300  عيادة طبيب بيطري .221
  300  ميكانيكي سيارات  .224  250  تنجيد مفروشات  .223
  400  معصرة زيت تدار بالقوة .226  2500  قرية سياحية .225
  200  بيع اسطوانات وأدوات .228  400  معصرة زيت تدار بالقوة .227
  150  دوات صحيةبيع أ .230  1400  حمطة وقود .229
  كسارة حجارة .231

700  
ورشــــــــــة لتصــــــــــنيع الغــــــــــرف اجلــــــــــاهزة  .232

  500  "كرفانات"

  500  موزع غاز متجول .234  500  مكتب للنقل اجلماعي .233
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  300  مركز ثقايف خاص .236  200  مصنع صغري لتعبئة الشراب .235
  70  بائع متجول .238  200  مكتب لغات  .237
  100  تصليح كارات .240  150  بيع مواد تنظيف .239
  140  ل لبيع األشتال والزهورحم .242  200  كافترييا .241

 

 
یطلــق علــى هــذا النظــام اســم نظــام بلدیــة بیــت الهیــا بشــأن رخــص  :اســم النظــام .2

 .ویقرأ من النظام األصلي 2004لسنة ) 4(الحرف تعدیل رقم 

 .م01/01/2004یبدأ سریان مفعول هذا النظام اعتبارًا من  :تاریخ السریــــان .3
  
  
  
  
  
  

  
  محمد عادل المصري

  بیت الهیا  رئیس بلدیة
  / دقأصا   

 وزیر الحكم المحلي
  

   1997لسنة ) 1(قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 
نظام صادر عن بلدیة بیت الهیا بشأن رسوم المالهي العمومیة وصاالت 

  المناسبات
  

مـــن قـــانون الهیئـــات ) ب(فقـــرة ) 15(إن بلدیــة بیـــت الهیـــا اســـتنادا علـــى نـــص المـــادة 
  :تصدر النظام اآلتي – 1997لسنة " 1"یة رقم المحلیة الفلسطین

  

1 
یكـون لأللفـاظ والعبـارات الـواردة فـي هـذا النظـام المعـاني المخصصـة لهـا أدنـاه إال إذا 

  .دلت القرینة على غیر ذلك
  .بلدیة بیت الهیا  :الهیئة المحلیة
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  .مجلس بلدیة بیت الهیا  :المـجـلس
  .لدیة بیت الهیارئیس ب :الـرئـیـس

الشخص الـذي صـدرت باسـمه رخصـة  :مسئول اللهو العمومي أو صالة المناسبات
مزاولــــة حرفـــــة اللهـــــو العمـــــومي أو إدارة صــــاالت المناســـــبات وفـــــي حالـــــة غیـــــاب أي 
شــخص یــدیر اللهــو أو صــالة المناســبات أو صــاحب العقــار الــذي تــدار فیــه الحرفــة 

ذا كانت الرخصة قد صدرت باسم شخصین أ و أكثر فیكون كـل واحـد مـنهم مسـئوًال وإ
  .عن تنفیذ أحكام هذا النظام

كــل لهــو یجــري ضــمن منطقــة نفــوذ الهیئــة المحلیــة ویبــاح للجمهــور  :اللهــو العمــومي
حضــوره مقابــل دفــع رســم دخــول أو ثمــن تــذكرة دخــول وتشــمل علــى األخــص التمثیــل 

مالعــــب الســــیرك الروائــــي أو المســــرحي أو الســــینمائي والــــرقص المســــرحي والبالیــــه و 
والموسیقى ومالعب الكرة والسباحة وأیة ألعاب أو وسـائل ترفیهیـة أخـرى القصـد منهـا 
الربح كإقامة األفـراح والمناسـبات الخاصـة، ولكنهـا ال تشـمل المحاضـرات والمنـاظرات 
ن تخللهـــــا الصـــــور واألفـــــالم والشـــــروح  التـــــي تكـــــون الغایـــــة الرئیســـــیة منهـــــا التعلـــــیم وإ

  .نتواإلیضاحات مهما كا
2 
مــــن ثمــــن كــــل تــــذكرة لهــــو %) 10(تســــتوفي الهیئــــة المحلیــــة رســــمًا مقــــداره  .1

عمــــومي تبــــاع للجمهــــور لحضــــوره لهــــو عمــــومي ویســــتوفي هــــذا الرســــم مــــن 
 .مسئول اللهو العمومي

مـــن قیمـــة مـــا یســـتوفیه مســـئول %) 5(تســـتوفي الهیئـــة المحلیـــة رســـمًا مقـــداره  .2
بات مـــن أي مـــواطن یقـــیم فرحـــًا أو مناســـبة اللهـــو العمـــومي وصـــاالت المناســـ

 .خاصة
  

3 
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ال یجـــوز ألي مســـئول لهـــو عمـــومي أن یبیـــع أي تـــذكرة إال إذا كانـــت مختومـــة بخـــتم 
  .الهیئة المحلیة ودفع عن الرسوم المقررة في هذا النظام

 
4:( 

إال إذا كـان یحمـل تـذكرة دخـول  ال یسمح ألي شخص بالدخول إلى لهو عمـومي .1
ن لم یكن دفع ثمن تلك التذكرة  .وإ

یقتضـي أن یتصـل بكـل تـذكرة قسـیمة تفتــیش مختومـة بخـتم الهیئـة المحلیـة وعلــى  .2
محصل التذاكر أن یقطع هذه القسیمة مـن التـذكرة لـدى دخـول حاملهـا إلـى اللهـو 

 .عموميالعمومي وأن یحتفظ حاملها بالتذكرة حتى انتهاء ذلك اللهو ال
  

5 
  .یقتضي على كل مسئول لهو عمومي أن یذكر على كل تذكرة ثمنها الحقیقي

  
6 

یقتضي على كـل مـن یبیـع التـذاكر أن یتأكـد مـن وجـود خـتم الهیئـة المحلیـة علـى كـل 
  .تذكرة قبل بیعها للجمهور وأن یلغي كل تذكرة غیر مختومة

7 
یجوز للرئیس أن یخفض قیمة نسبة الرسوم المقررة فـي هـذا النظـام علـى التـذاكر  .1

 التي تباع

 .للمباریات الریاضیة -أ 

ألي لهـــو عمـــومي یخصـــص ریعـــه للشـــئون الدولیـــة أو الخیریـــة أو یعتبـــر ذا  - ب 
 .صیغة تهذیبیة أو ثقافیة

مـة الرسـم یقتضي علـى كـل مسـئول لهـو عمـومي یریـد الحصـول علـى تخفـیض قی .2
 .أن یقدم طلبا بذلك إلى الرئیس قبل بیع أي تذاكر لذلك اللهو
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یترتــب علــى كــل مــن لــم یقــدم طلبــًا كهــذا قبــل بیــع التــذاكر وعلــى كــل مــن رفــض  .3
 .طلبه أن یدفع رسم المالهي كامالً 

  
8 

یحــــق ألي شــــخص یفوضــــه المجلــــس أن یــــدخل إلــــى أي ملهــــى عمــــومي ویفحــــص 
ذاكر ســواء فـي المحــل الـذي تبــاع فیــه أو مـا كــان موجـودا فیهــا لـدى محــل التــذاكر التـ

  .أو المباشرین أو المشتركین أو غیرهم لكي یتأكد من تنفیذ أحكام هذا النظام
 

9 
باع أو عرض للبیـع تـذكرة لـم یـذكر علیهـا ثمنهـا أو تـذكرة علیهـا ثمـن غیـر ثمنهـا  .1

 .عرض للبیع بثمن أعلى من الثمن المذكور علیها الحقیقي أو باع أو

 .باع أي تذكرة غیر مختومة بختم الهیئة المحلیة .2

أعـاق الشـخص الـذي فوضـه المجلـس بأیـة وسـیلة عـن الـدخول إلـى أي ملهـى أو  .3
التـــذاكر إلــــى  عـــن فحـــص التــــذاكر أو جعـــل هــــذا الفحـــص متعــــذرا لعـــدم إعادتــــه

 .من هذا النظام) 4(من المادة  )2(الشاري لدى دخوله طبقا ألحكام الفقرة 

أدخــل أي شــخص أو ســمح بإدخالــه إلــى أي لهــو عمــومي بــدون تــذكرة أو بتــذكرة  .4
 .لم تراع بشأنها أحكام هذا النظام

 .خالف أحكام هذا النظام بأي وجه آخر .5

  .یعاقب بغرامة ال تزید عن خمسمائة شیكل وال تقل عن مائتان وخمسون شیكل
  

10  
  .المحلیة أن تضع ما تراه مناسبًا من التعلیمات لتنفیذ أحكام هذا النظامیجوز للهیئة 

  
11 
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نظـام بلدیــة بیـت الهیـا بشــأن رسـوم المالهـي العمومیــة " یطلـق علـى هـذا النظــام اسـم 
  ". 2008وصاالت المناسبات لسنة 

  
12 

  .ریخ التصدیق علیهیبدأ سریان مفعول هذا النظام من تا
  

  
  عز الدین الدحنون . أ 

  رئیس بلدیة بیت الهیا 
  

  / دقاأص
  وزیر الحكم المحلي

  م 15/10/2008
  
  

  قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة
  نظام صادر عن بلدیة بیت الهیا بشأن جبایة ضرائب البلدیة

تنازل  أراضي، منازل، مكافحة فئران، تنازل عن حقوق إیجاریة، فحص سندات،(
  )رخصة بناء، مساهمات تطویر/ عن ملف ترخیص

  

مــن قــانون الهیئــات ) ب(فقـرة ) 15(بالصــالحیات المخولــة لهـا بموجــب ا لمــادة  عمـالً 
   1997لسنة  1المحلیة الفلسطینیة رقم 

   -:فقد أصدرت البلدیة النظام التالي
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شـــیكل عـــن كـــل غرفـــة ) 6(بواقـــع تجبـــي البلدیـــة بموجـــب هـــذا النظـــام ضـــریبة منـــازل 
  .سنویاً 

  

 
  -:تجبي البلدیة بموجب هذا النظام ضریبة على األراضي كما یلي

عــن كــل دونـــم أرض مغروســة بالحمضــیات أو الفواكـــه أو الخضــار مبلغــًا وقـــدره  .1
 .شیكل سنویاً ) 12(

 .شیكل سنویاً ) 14(عن كل دونم حمامات مبلغًا وقدره  .2

 .شیكل سنویاً ) 10(نم أرض بور أو تزرع زراعة شتویة مبلغًا وقدره عن كل دو  .3
  

  
شـــیكل شـــهریًا كضـــریبة مكافحـــة ) 2(تجبـــي البلدیـــة بموجـــب هـــذا النظـــام مبلغـــًا وقـــدره 

  .الفئران عن كل اشتراك میاه أو خدمات
  

  
تجبــي البلدیــة بموجــب هــذا النظــام رســوم لنقــل حــق انتفــاع بإجــارة عقــار مــن العقــارات 

  -:المؤجرة من قبل البلدیة على الوجه اآلتي
 .مبلغًا وقدره إیجار سنتین وذلك للعقارات التي أجرت قدیمًا برسم دخولیة .1

 مبلغـــًا وقـــدره ســـتمائة شـــیكل للعقـــارات التـــي أجـــرت إجـــارة عادیـــة بـــدون رســـم .2
 .دخولیة یشترط لنقل حق االنتفاع موافقة البلدیة على التحویل

دفع جمیع القیمة اإلیجاریة المترصدة على العقار وأي مبـالغ مسـتحقة للبلدیـة   -
 .على كال الطرفین

 .یتم تحصیل الرسوم من المتنازل إلیه .3
  

  
المشــــاریع التــــي تشــــترط تجبــــي البلدیــــة بموجــــب هــــذا النظــــام مســــاهمات تطــــویر عــــن 

  :مساهمة السكان في تكالیفها على الوجه اآلتي
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  .شیكل شهریاً  3        من كل منزل مستقل  -1
  .شیكل شهریاً  2  من كل منزل متعدد األدوار لكل شقة سكنیة   -2

  

  
تجبي البلدیة بموجب هذا النظام عن فحص السندات المقدمـة مـن المـواطنین لغـرض 

  .شیكل 30الحصول على رخصة بناء أو خدمات مبلغ وقدره 
  

 
تجبـــي البلدیـــة بموجـــب هـــذا النظـــام رســـوم تحویـــل رخصـــة أو ملـــف بنـــاء رســـمًا وقـــدره 

ویـراد تحویـل  –شیكل واحد عن كـل متـر مربـع لكـل سـطح مـن أسـطح المنـزل المنشـأ 
  -:للمشتري ویشترط لذلك اآلتيالرخصة أو ملف البناء الخاص به 

 .تقدیم السندات الخاصة بنقل الملكیة مصادق علیها من محامي مزاول .1

مثــــول األطــــراف أمــــام الموظــــف المخــــتص للتوقیــــع علــــى النمــــوذج الخــــاص  .2
 .بالتنازل

 .في حال ثبوت وفاة البائع یكتفي بالعقود الناقلة للملكیة وشهادة الوفاة .3

 .لیة للتنظیم والبناء في البلدیةالحصول على موافقة اللجنة المح .4
  

 
  .م01/04/2009یبدأ سریان مفعول هذا النظام اعتبارًا من 

  

 
  " بشأن جبایة ضرائب ورسوم" یطلق على هذا النظام اسم نظام بلدیة بیت الهیا 

  .2009لسنة ) 7(تعدیل رقم 
  

  / التاریخ
  م 01/03/2009

  

  عز الدین الدحنون . أ 
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  رئیس بلدیة بیت الهیا  
  

  / دقاأص
  

  وزیر الحكم المحلي 
  زیاد الظاظا. م 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم السنة 
  )3(نظام صادر عن بلدیة بیت الهیا بشأن رسوم الصرف الصحي تعدیل رقم 

  

) ب(خولــة لهــا طبقــًا لــنص الفقــرة إن بلدیــة بیــت الهیــا اســتنادًا علــى الصــالحیات الم 
تصـــدر  1997مـــن قـــانون الهیئـــات المحلیـــة الفلســـطینیة رقـــم الســـنة ) 15(مـــن المـــادة 
  -:النظام اآلتي

یعــد الــذیل الثــاني مــن نظــام الصــرف الصــحي لیصــبح علــى الوجــه  :تعــدیل الــذیل .1
 :اآلتي

 -:شهریة عن كل اشتراك صرف صحي كاآلتي تستوفي البلدیة رسوماً  -أ 
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 ر ســواء كــان منــزًال أو ورشــة أو محــل أو مصــنع ومــا فــي مــن كــل عقــا
مـــن قیمـــة %) 25(ل  مســـاویاً  حكــم ذلـــك یوجـــد لــه اشـــتراك میـــاه مبلغــاً 

 .استهالك المیاه

  مــن كــل منــزل أو شــقة ومــا فــي حكمــه وال یوجــد لــه اشــتراك میــاه مبلغــًا
 شیكل) 10(مقطوعا وقدره 

 دد العـاملین من كل مصنع أو معمل ال یوجد لـه اشـتراك میـاه ویبلـغ عـ
 .شیكل) 30(فیه عشرین عامًال فما فوق مبلغًا مقطوعا وقدره 

  من كل مصنع أو معمل ال یوجد لـه اشـتراك میـاه ویبلـغ عـدد العـاملین
 .شیكل) 15(فیه أقل من عشرین عامًال مبلغًا مقطوعا وقدره 

  من كل مشحمة وغسیل سیارات وما شابه وال یوجد اشتراك میـاه مبلغـًا
 .شیكل) 30(دره مقطوعًا وق

  من كل مدرسـة أو مؤسسـة أو محطـة تحلیـة میـاه مشـتركة فـي مشـروع
) 100(الصــرف الصــحي وال یوجــد اشــتراك میــاه مبلغــًا مقطوعــا وقــدره 

 .شیكل

 :رسوم اآلتیةالتستوفي البلدیة  - ب 

  شیكل  35  تفریغ بئر صرف صحي عن كل فنطاس رسم 

  شیكل 20        رسم تسلیك وصلة منزلیة 

 .یبدأ مفعول هذا النظام اعتبارًا من تاریخ التصدیق علیه :بدء السریان .2

یطلــق علــى هــذا النظــام اســم نظــام بلدیــة بیــت الهیــا بشــأن رســوم  :اســم النظــام .3
 .2010لسنة ) 3(الصرف الصحي تعدیل رقم 

  

   10/05/2010التاریخ 
  عز الدین الدحنون . أ

 رئیس بلدیة بیت الهیا
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  / دقاأص
    زیاد الظاظا. م

  م المحليوزیر الحك
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  1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم السنة 
  )2(نظام صادر عن بلدیة بیت الهیا بشأن مشروع المجاري تعدیل رقم 

) 15(إن بلدیــة بیــت الهیـــا اســتنادًا علــى الصـــالحیات المخولــة لهــا طبقـــًا للمــادة رقـــم 
صـــدرت النظـــام قـــد أ 1997مـــن قـــانون الهیئـــات المحلیـــة الفلســـطینیة لســـنة ) ب(فقـــرة 
  -:اآلتي

ـــذیل ـــذیل الثـــاني مـــن نظـــام المجـــاري لیصـــبح   -1:  تعـــدیل ال تعـــدیل الـــذیل األول وال
  -:كاآلتي

  الذیل األول 
تســـتوفي البلدیـــة رســــم وصـــل مجــــرور أو مصـــرف أو بیـــت خــــالء فـــي المجــــاري  )1

ــــــــــدره العمومیــــــــــة ألي دار أو شــــــــــقة أو ــــــــــغ وق                           منجــــــــــره أو مصــــــــــنع صــــــــــغیر مبل
 شیكل) 400(

تســـتوفي البلدیـــة رســــم وصـــل مجــــرور أو مصـــرف أو بیـــت خــــالء فـــي المجــــاري  )2
                العمومیة ألي عمارة مكونة من شقتین إلى أربع شقق

 شیكل) 500(

تســـتوفي البلدیـــة رســــم وصـــل مجــــرور أو مصـــرف أو بیـــت خــــالء فـــي المجــــاري  )3
                                        لغا وقدره العمومیة ألي عمارة سكنیة من خمس شقق وما فوق مب

 شیكل) 600(

تســـتوفي البلدیـــة رســــم وصـــل مجــــرور أو مصـــرف أو بیـــت خــــالء فـــي المجــــاري  )4
                                        العمومیة لمدرسة أو مؤسسة أو مستوصف وما في حكمه مبلغا وقدره

 شیكل) 700(

أو مصـــرف أو بیـــت خــــالء فـــي المجــــاري  تســـتوفي البلدیـــة رســــم وصـــل مجــــرور )5
                                                العمومیة لمشحمة أو مصنع كبیر وما في حكمه مبلغا وقدره 

  شیكل) 800(
 م 10/5/2010التاریخ 
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  1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم لسنة 
  نظام صادر عن بلدیة بیت الهیا بشأن رسوم النظافة

) 15(مــن المــادة ) ب(عمــًال بالصــالحیات المخولــة لبلدیــة بیــت الهیــا بموجــب الفقــرة 
فقــد أصــدرت البلدیــة  – 1997لســنة ) 1(مـن قــانون الهیئــات المحلیــة الفلســطینیة رقـم 

  -:النظام اآلتي
  

1 
یطلـــق علـــى هـــذا النظـــام اســـم نظـــام بلدیــــة بیـــت الهیـــا بشـــأن رســـوم النظافـــة وجمــــع 

  .النفایات
  

2 
یكون للعبارات والكلمات الـواردة فـي النظـام المعـاني المخصصـة لهـا أدنـاه مـا لـم تـدل 

  .القرینة على خالف ذلك
  .بلدیة بیت الهیا: الهیئة المحلیة –رئیس الهیئة المحلیة   :الرئیس

  .مجلس الهیئة المحلیة   :المجلس
العقـــار أو الشـــخص المعـــروف والمتصـــرف  المالـــك المســـجل باســـمه  :المالك

فــي الملــك أو الشــخص الــذي  یتقاضــى بــدل إیجــار العقــار أو إیــراده 
  .سواء بصفته وكیًال أو أمینًا أو مفوضاً 

الشخص الذي یشـغل العقـار فعـًال بصـفته مالكـًا أو مسـتأجرًا أو بـأي   :الشاغل
  .صفة أخرى

  .الشخص الطبیعي أو المعنوي  :الشخص
لســــكن أو التخشــــیبة أو المخــــزن أو محــــل تجــــاري أو صــــناعي دار ا  :العقار

وكــــــــل ســــــــقیفة مــــــــن الخشــــــــب أو القمــــــــاش أو الصــــــــفیح أو األرض 
المســتعملة أو المتصــرف بهــا مــن البنــاء كحدیقــة أو فنــاء آخــر كمــا 
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یشمل كل مكـان تمـارس فیـه حرفـة سـواء كـان معمـًال أو كراجـًا وكـل 
رة والزریبــة محــل عمــل أو مخــزن یســتعمل كورشــة كمــا یشــمل الحظیــ

  .ومزرعة الدواجن وكل مكان یستعمل كإصطبل
یشمل فضالت المطبخ واألوراق والقناني وحطام الزجاج واألغصـان   :النفایات

وأوراق الشــــــجر واألتربــــــة والفواكــــــه والخضــــــراوات الفاســــــدة والقشــــــور 
  .والعلب والخرق وأي فضالت أخرى ولكنها ال تشمل مواد البناء

3 
یترتـــب علــــى كــــل شــــاغل عقـــار تــــوفیر وعــــاء محكــــم اإلغـــالق لحفــــظ النفایــــات وفــــق 

  .المواصفات التي تقرها الهیئة المحلیة
  

4 
علــى كــل مالــك أو شــاغل عقــار أن یضــع النفایــات داخــل أكیــاس مــن النــایلون معــدة 

  .الوعاء أو الحاویة لهذا الغرض وأن یضع الكیس مغلقا داخل
 

5 
یترتــب علــى كــل مالــك أو شــاغل عقــار أن یــدفع إلــى الهیئــة المحلیــة الرســوم المحــددة 

  .بذیل هذا النظام مقابل الخدمات التي تقدمها الهیئة المحلیة في نقل النفایات
  

6 
  ون الهیئات المحلیةیتم تحصیل هذه الرسوم وفق أحكام قان

  
7 

كل من خالف أي حكم من أحكام هـذا النظـام یعاقـب بغرامـة ال تقـل عـن مائـة شـیكل 
  .وال تزید عن مائتین وخمسون شیكل

8  
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  .من التعلیمات لتنفیذ أحكام هذا النظام یحق للهیئة المحلیة وضع ما تراه مناسباً 
  

9 
  .تعارض مع أحكام هذا النظامیلغى كل ما ی

  
10 

  یبدأ سریان مفعول هذا النظام اعتبارًا من تاریخ تصدیقه
  

  عز الدین الدحنون . أ 
  رئیس بلدیة بیت الهیا 
  

  / أصدق
  زیاد الظاظا . م 

  وزیر الحكم المحلي
  م 7/6/2010
  
  

   
  
  
  
  
  

  لـــذیـال
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  :لمحلیة الرسوم التالیة شهریاً من هذا النظام تستوفي الهیئة ا" 5"بموجب المادة 
  

  الرسوم بالشیكل  وصف العقار   الرقم 
  9  دار سكن أو شقة في عمارة   -1
  12  المكاتب بأنواعها  -2
  12  سوبر ماركت أو حانوت وما في حكمها   -3
  المـستـشفـیــات   -4
  500  )عام(مستشفى كبیر   -أ

  250  مستشفى متوسط   -ب
  150  صغیر    -ج
  100  خاصمستشفى   -د
  العیــادات    -5
  100  مستوصف   -أ

  50  مركز طبي خاص  -ب
    المباني الحكومیة   -6
  100  مبنى وزارة  -أ

  200  مجمع دوائر كبیر   -ب
  150  مجمع دوائر صغیر   -ج
  100  دائرة واحدة   -د
  الدوائر التعلیمیة   -7
  400  جامعة    -أ

  400  كلیة متوسطة أو معهد  -ب
  400  مدرسة    -ج
  100  محل تجاري لبیع الخضار والفواكه بالجملة  -8
  50  محل تجاري لبیع األلبان ومشتقاتها بالجملة   -9

  30  محل تجاري لبیع الخضار والفواكه بالمفرق  -10
  20  بسطة لبیع الخضار والفواكه  -11
  30  محل لبیع الدواجن  -12



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  15  محل جزارة  -13
  30  مطاعم ومقاهي  -14
  50  المسرح والمنتجعات السیاحیةالسینما و   -15
  الفنادق  -16

  50  غرف 10فندق   -أ
  100  غرفة  20-11من    -ب
  150  ما زاد عن ذلك   -ج

  50  مصنع رخام أو بالط والمغاسل والمشاحم  -17
  10  من أي بنایة لم تذكر في هذا النظام   -18
  تعفى  المؤسسات الدینیة والخیریة  -19

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عن بلدیة بیت الهیا نظام صادر
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  بشأن إیجار محالت أسواق البلدیة
  

لســـنة  1مـــن قـــانون الهیئـــات المحلیـــة رقـــم ) 15(إن بلدیـــة بیـــت الهیـــا اســـتنادًا للمـــادة 
  :تصدر النظام اآلتي 1997

 
یطلــــق علــــى هــــذا النظــــام اســـم نظــــام بلدیــــة بیــــت الهیــــا بشــــأن إیجــــار :  اســـم النظــــام

  .محالت
 

  ) 1تعدیل رقم (تعدل القیمة اإلیجاریة لمحالت أسواق بلدیة بیت الهیا 
  :لتصبح على الوجه اآلتي

  .دینار أردني سنویاً  150    محل كبیر   -1
  .دینار أردني سنویاً  100  محل صغیر  -2
  .دینار أردني سنویاً   40    بسطة  -3

 
  .النظام اعتبارًا من تاریخ التصدیق علیهیسري مفعول هذا 

  
  .م22/08/2010صدر بتاریخ 

  عز الدین الدحنون . أ 
  رئیس بلدیة بیت الهیا 

  / دقاأص
  زیاد الظاظا . م 

 وزیر الحكم المحلي
 

  
  نظام صادر عن بلدیة بیت الهیا 
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  بشأن تورید المیاه
مــن قــانون  15المــادة إن بلدیــة بیــت الهیــا اســتنادا للصــالحیات المخولــة لهــا بموجــب 

  -:تصدر النظام األتي 1997 لسنة) 1(الهیئات المحلیة رقم 
  

  )1( المادة رقم
  اسم النظام

  م2011یطلق علي هذا النظام اسم نظام بلدیة بیت الهیا بشان  تورید المیاه لسنة 
  

  )2(المادة رقم 
  -:تفسیر مصطلحات 

النظـام المعـاني المخصصـة لهـا یكون للكلمات والعبارات اآلتیة حیثمـا وردت فـي هـذا 
  -:ما لم تدل القرینة علي خالف ذلك

  .وزارة الحكم المحلي :الوزارة
  .وزیر الحكم المحلي :الوزیر
  . بلدیة بیت الهیا :البلدیة
  . رئیس البلدیة أو من ینوب عنه :الرئیس

  .بالمنطقة الواقعة ضمن نفوذ البلدیة :منطقة البلدیة
  .تقدم بطلب للحصول علي اشتراك المیاهالشخص الذي ی :طالب الخدمة

  .الشخص الذي یتم تزویده بالمیاه وفقًا ألحكام هذا النظام :المشترك
الجزء من األنبوب المعـد لتوزیـع المیـاه والواقـع بـین األنبـوب الرئیسـي  :أنبوب التوزیع

  .وعداد المشترك والذي یخضع لقوة الضغط من األنبوب الرئیسي
  .من األنبوب الواقع بعد عداد المیاه الجزء :أنبوب التورید

  
  )3(المادة 
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تقــــدم الطلبــــات المتعلقــــة بوصــــل أو  قطــــع المیــــاه أو رفــــع العــــداد أو ســــائر األمــــور  
  .الخاصة بشبكة المیاه من الطالب أو المشترك إلي البلدیة علي النموذج المعد لذلك

  
  )4(المادة 

جمیـــع الرســـوم والتكـــالیف  بعـــد الموافقـــة علـــي الطلـــب یســـتوفي مـــن طالـــب االشـــتراك 
  .المطلوبة والمحددة في ملحق النظام

  
  )5(المادة 

ن دفعت قیمتها من قبل المواطن  یكون حق ملكیة عدادات المیاه للبلدیة    .حتى وإ
  

  )6(المادة 
تحســب كمیــة المیــاه التــي یســتهلكها المشــترك بواســطة العــداد بــالمتر المكعــب وتعــین 

ادات المیــاه ویوضــع العــداد فــي المكــان وبالطریقــة البلدیــة نــوع وشــكل ومواصــفات عــد
  .التي  یوافق علیها  الموظف المختص

  
  )7(المادة 

تبــدیل العـــداد بعــد تركیبـــه إال مــن قبـــل الموظـــف ال یجــوز فـــك أو وصــل أو تغیـــر آو 
  .المختص

  )8(المادة 
ـــــي صـــــحة كمیـــــة المیـــــاه المســـــتهلكة وللمشـــــترك  یعتبـــــر مـــــا یســـــجله العـــــداد دلـــــیال عل

  .علي صحة تسجیل العداد لدي الرئیس ویستوفي منه أجرة فحص العداد االعتراض
  )9(المادة 

للرئیس أو من  ینیبه من موظفي البلدیة حق تقدیر الكمیـة المسـتهلكة مـن المیـاه عـن 
المدة التي تعطل العداد خاللها ویكـون التقـدیر بنسـبة اسـتهالك المشـترك لمـدة مماثلـة 
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ال فیبقـــي التقـــدیر علـــي  قبـــل وقـــوع العطـــل مباشـــرة إذا كـــان هنـــاك مثـــل االســـتهالك وإ
  .أساس االستهالك في محل المشترك وعدد سكانه وللمشترك االعتراض لدي البلدیة

  
  )10(المادة 

للهیئة المحلیة الحق في فحص العداد وأنبوب التوریـد وشـبكة المیـاه ألي مشـترك بعـد 
تبــدیل أو إصــالح الخلــل إشــعاره بــذلك وان تطلــب منــة خــالل المــدة التــي تحــددها لــه ب

  .ولها إن ترفع العداد وتقطع المیاه عنه إذا لم یفعل ذلك
  

  )11( دةالما
یتحمــل  المشــترك  أثمــان ونفقــات تمدیــد أنابیــب التوزیــع لغایــة ربطهــا بالعــداد داخــل  

عقــاره وتعتبــر هــذه التمدیــدات ملكــا للهیئــة المحلیــة وجــزءا متممــا لشــبكة المیــاه العامــة 
دیــة ولهــا الحــق فــي اســتعمالها لمصــلحتها أو تغییرهــا أو نقلهــا إلــي أي فــي منطقــة البل

مكــان أخــر بالطریقــة التــي تراهــا مناســـبة ولهــا أن تحصــل النفقــات التــي تتكبــدها فـــي 
دفع نفقــــات تلــــك بــــن خــــالف المشــــترك الــــذي قــــام األخــــرى ســــبیل ذلــــك مــــن المنتفعــــین

  .التمدیدات إذا كان النقل أو التغییر لمصلحة مشترك أخر
  

  )12(المادة 
إذا كانت أنابیـب التوزیـع مـن الخطـوط الرئیسـیة تخـدم أكثـر مـن مشـترك فتقسـم نفقـات 

  . التي تخدم كل منهم تمدیدها بین المشتركین بنسبة طول األنابیب
  

  )13(المادة 
علــي كــل مالــك موقــع بنــاء أو بنایــة مؤلفــة مــن أكثــر مــن وحــدة أشــغال آن یقــدم طلبــا 

  .على ذلك ان یدفع الرسوم المترتبةالشتراك عام في المیاه و 
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  )14(المادة 
  :للبلدیة قطع المیاه عن المشترك ألي سبب من األسباب اآلتیة 

  .إذا تخلف عن دفع ثمن المیاه المستهلكة خالل المدة المحددة في الفاتورة -
أذا اجــــري أي تعــــدیل أو تغییــــر أو عبــــث فــــي أنبــــوب التوزیــــع أو العــــداد أو أزال  -

 .افقة البلدیة أو ألحق ضررا أو تلفا فیهااألختام دون مو 

 .إذا حال دون قیام الموظف المختص بقراءة عداد المیاه -

 . إذا قام المشترك بعمل أي إنشاءات مخالفة للقانون أو النظام -

  .إذا تخلف أو امتنع عن تطبیق أي حكم من أحكام هذا النظام -
  

  )15(المادة 
اردة فــــي هــــذا النظــــام یفقــــد المشــــترك إذا قطعــــت المیــــاه ألي ســــبب مــــن األســــباب الــــو 

اشتراكه وجمیع الحقوق المترتبة علي هذا االشتراك إال إذا تقدم بطلـب إعادتهـا خـالل 
ســـتین یومـــا مـــن تـــاریخ قطـــع المیـــاه عنـــه ویســـتوفي منـــه فـــي هـــذه الحالـــة رســـم إعـــادة 

  .الربط
  

  )16(المادة 
اآلالت أو المحركـات  للبلدیة قطع المیاه عن أي مشترك طوال المدة الالزمة لتصـلیح

وتمدیدات الخطـوط الرئیسـیة علـي أن تقـوم بـإعالم المشـتركین مسـبقًا قبـل قطـع المیـاه 
بمــده كافیــة باســتثناء الحــاالت الطارئــة دون أن تتحمــل المســؤولیة المترتبــة علــى قطــع 

  .المیاه
  )17(المادة 

وبمصـــادقة تحــدد أثمــان المیــاه والحـــد األدنــى لالســتهالك بقــرار مـــن المجلــس البلــدي 
  .الوزیر
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  )18(المادة 
  .تحدد البلدیة أثمان المیاه الموزعة علي المشتركین بواسطة الصهاریج

  
  )19(المادة 

یعاقـب كـل مـن  )36(لسـنة  )72(بما ال یتعارض مع قانون العقوبات الفلسطیني رقم 
شــیكل وال تزیــد عــن ) 200(یخــالف حكمــًا مــن أحكــام هــذا النظــام بغرامــة ال تقــل عــن 

  .شیكل )1000(
  

  )20(المادة 
  .یلغي كل ما یتعارض مع هذا النظام

  
  )21(المادة 

  الــذیــل 
  

 
 شیكل أ غ

   :رسوم إیصال -أ

 600 ــ ".½رسم اشتراك لمنزل أو ما في حكمه بأنبوب قطره  .1

 1000 ــ ". 1رسم اشتراك ألغراض أخرى بأنبوب قطره  .2

طــره رســم انتفــاع مؤقــت لمنــزل ومــا فــي حكمــه بــأنبوب ق .3
 ½." 

 600 ــ

 1000 ــ ". 1رسم انتفاع مؤقت ألغراض أخرى بأنبوب قطره  .4

 20 ــ .رسم فحص العداد .5

 30 ــ .رسم تغییر وتركیب العداد .6
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 30 ــ .رسم قطع المیاه .7

 30 ــ .رسم إعادة التوصیل .8

رســــم نقــــل ملكیــــة اشــــتراك المیــــاه مــــع بقائــــه فــــي نفـــــس  .9
 .العقار

من قیمة % 10
 .االشتراك

خص(ل اشتراك المیاه إلى عقار آخر رسم نق .10 من قیمة % 50 ).مرّ
 االشتراك

 100 ــ .رسم توقیف االشتراك بناء على طلب المشترك .11

ال یجوز توقیف االشتراك لمدة تزید عن سنة واحدة مـن  .12
تـــــاریخ فصـــــل المیـــــاه وال یجـــــوز توقیـــــف االشـــــتراك مـــــرة 

 .أخرى قبل مضي سنة على تشغیله

  

عـــادة تفعیـــل االشـــتراك بعـــد حـــال عـــدم التقـــدم بطلـــب إل .13
یلغـــى االشــــتراك ) 12(مضـــي الســـنة المحـــددة فــــي البنـــد 

 .دون حاجة إلخطار المشترك

  

   :أثـمـان میاه  -ب

   :ثمن میاه شهریًا لالستهالك المنزلي: أوالً 

 24 ــ .كحد أدنى لكل وحدة سكنیة 3م24وحتى   3م1من   - 1

 1 30 . 3ما زاد عن ذلك لكل م  - 2

   ن میاه شهریًا لالستهالك غیر المنزليثم: ثانیاً 

 30 ــ .كحد أدنى  3م30وحتى  3م1من   - 1

 1 80 3ما زاد عن ذلك لكل م  - 2

 1 ــ .رسم قراءة العداد شهریاً   -ج

كــل مشــترك عــداده عاطــل عــن العمــل یلــزم بعــد إخطــاره  -د
 .بدفع عن كل وحدة سكنیة شهریا

 100 ــ
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داده عاطــل عــن كــل مشــترك ألغــراض غیــر منزلیــة  وعــ-هـــ
 .العمل یلزم بعد إخطاره بدفع شهریا

 200 ــ

   
  )22(المادة 

  بدء السریـان 
ونشــره فــي الجریــدة  یبـدأ سـریـــان مفعــول هــذا النظـام اعتبــارًا مــن تـــاریخ التصـدیق علیــه

  .الرسمیة
   21/2/2011 :التاریخ

  
  عز الدین الدحنون .أ

  رئیس بلدیة بیت الهیا
        
  /أصدق     
  الحكم المحليوزیر 

 م 21/2/2011

  
 

  
  

  م1997نظام صادر عن بلدیة بیت حانون بشان رسوم شهادات لسنة 
  

 1مـن قـانون البلدیـة رقــم ) 99(عمـال بالصـالحیة المخولـة للبلدیـة بموجـب المـادة رقـم 
  -:أصدرت البلدیة النظام التالي 1934لسنة 

  

  :المادة األولى
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ون بشـــان رســـوم شـــهادات و التصـــدیق یطلـــق علـــى هـــذا النظـــام اســـم بلدیـــة بیـــت حـــان
  .م1997 علیها لسنة

  

  : المادة الثانیة
یجـــوز للبلدیـــة أن تصـــدر أو تصـــدق فـــي حـــدود اختصاصـــاتها أیـــة شـــهادة أو صـــورة 
مصدقة عن أیة شهادة أو إصدار أي موقع خاص أو عام یقـع ضـمن منطقـة البلدیـة 

  .یة و كذلك صورا مصدقة عن الخرائط الرسمیة الموجودة لدى البلد
  

  :المادة الثالثة
  .تتقاضى البلدیة عن إصدار أیة شهادة أو تصدیق الرسوم المحددة بالذیل

  

  :المادة الرابعة
  .تعفى من الرسوم المقررة في هذا النظام الدوائر الخیریة و الدینیة

  
  لــذیــال

  :تحصل الرسوم التالیة عن تصدیق كل شهادة من الشهادات التالیة
  شیكل  أغ  الشهادة  الرقم

تســــــجیل كــــــل طلــــــب أو اســــــتدعاء أو اعتــــــراض یقــــــدم مــــــن    .1
  الجمهور ألي شان من الشئون

__ 2  

  5 __  شهادة خلو طرف عن الضرائب أو رسوم   .2
  3 __  أیة شهادة أخرى تصدرها البلدیة   .3
  2 __  إصدار فاتورة أو إیصال بدل فاقد   .4
رســـوم إصـــدار صـــورا مصـــدقة عـــن رخصـــة البنـــاء أو عـــن    .5

  رخصة أو عقد
__ 5  
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  10  __  رسوم إصدار صورا عن خرائط مصدقة عن كل خریطة    .6
  

  :بدء سریان
  م1/8/1997یبدأ سریان هذا النظام اعتبارا من تاریخ 

  
  :االسم

نظـام بلدیــة بیــت حـانون بشــان إصـدار شــهادات و تصــدیقها / یطلـق علــى هـذا النظــام
  م1997لسنة 

  
  م 6/8/1997: التاریخ

  رئیس بلدیة بیت حانون
  فیق حمدإبراهیم تو 

  اصدق       
  وزیر الحكم المحلي 

  صائب عریقات. د
  
  

  
   1934سنة ) 1(قانون البلدیات رقم 

) 1(رقم  غراض الصناعیةألنظام صادر عن بلدیة بیت حانون بشان المیاه ل
 1934لسنة 

 

لســــنة ) 99(عمــــًال بالصــــالحیات المخولــــة لبلدیــــة بیــــت حــــانون بموجــــب المــــادة رقــــم 
 :بلدي النظام التاليم أصدر المجلس ال1934
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یطلق على هذا النظام اسم نظام بلدیة بیت حانون بشـان المیـاه لألغـراض الصـناعیة 
ومـن فـي حكمهـا ومـن حكمهـا مـن الـورش و المصـانع و خالفـه ) المنطقـة الصـناعیة(

 . م1997لسنة ) 1(رقم 
  

 

ألدوات التـي تقـوم بتركیبهـا تستوفي بلدیة بیت حانون الرسـوم التالیـة عـن األنابیـب و ا
  :و إصالحها للعقارات و المصانع و الورش

  

  شیكل  أغ  الرسوم  
 15  -  رسوم معاملة و نماذج   .1

بوصــة  1/2رســوم تركیــب المتــر الواحــد مــن المواســیر نــوع    .2
 2 -  بوصة 3/4إلى 

بوصــــة  2المتــــر الواحــــد مــــن المواســــیر نــــوع  رســــوم تركیــــب   .3
  فأكثر

- 15 

 50  -  رسوم نقل عداد   .4

 50  -  رسوم تركیبي عداد ووصله   .5

رســــــوم اشــــــتراك المصــــــانع ومعامــــــل الطــــــوب واالســــــمنت و    .6
  البالط و الكرمید و المزایكو ومن في حكمها

-  
1000 

رســـوم اشـــتراك میـــاه لمصـــانع تغلیـــف الحمضـــیات و معامـــل    .7
المیــاه الغازیــة و مصــان البــاطون ومعامــل الطــوب اآللــي و 

  مزارع األبقار و ما في حكمها

-  
1500 

تــامین میــاه لألبنیــة و أبنیــة المصــانع التــي تحــت اإلنشــاء و    .8
  الورش و المزارع ومن في حكمها

-  
500 

     تحصیل الرسوم من إیصال و قطع و خالفه   .9

 50  -  رسم قطع المیاه -أ   
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 50  -  رسم إیصال المیاه - ب   

 50  -  رسم إعادة المیاه -ج   

 50  -  رسم فحص عداد - د   

     ثمن استهالك المیاه الشهري .10

 50  -  كحد أدنى 3م 30-1من  -أ   

 --   7  3فما فوق لكل م 3م31من  - ب   

ثمن میاه بدون عداد لكل مشترك لیس لدیة عـداد أو عـداده  .11
 100  -  عاطل عن العمل یدفع شهریا

 2  -  رسوم تعبئة صهریج میاه عن كل كوب متر مكعب .12

 :بدء سریان

 .1/11/1997ا النظام اعتبارًا من یبدأ سریان مفعول هذ
  

  2/10/1997: ریخالتا

 رئیس بلدیة بیت حانون

 إبراهیم توفیق حمد

 اصدق       

 صائب عریقات. د

  وزیر الحكم المحلي
  نظام صادر من بلدیة بیت حانون بشأن المكاره الصحیة

  م1997لسنة ) 1(استنادا إلي قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 
  

مـن المـادة )ب(نون بموجـب الفقـرة عمال بالصالحیات المخولـة لمجلـس بلدیـة بیـت حـا
م أصـدر مجلـس بلدیـة بیـت 1997من قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسـنة ) 15(

  -:حانون النظام التالي
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  تعاریف في هذا النظام  -:المادة األولي
 رئـــیس البلدیــة أو مـــن أحـــال إلیــه رئـــیس البلدیـــة صـــالحیاته هویقصــد بـــ :الـــرئیس -أ 

  .لنظامكلها أو بعضها بموجب هذا ا
 ویشمل العقار المعد للسكن أو لتـداول حـرف معینـة أو مصـنع أو ارض  :العقار  - ب 

  .مخصصة للزراعة وضمن نفوذ البلدیة
ســواء كــان  هأو یتعــاطي أي حرفــة بــالشــخص الــذي یسـكن فــي العقــار  :المكلــف  -ج 

  .مالكا أو مستأجرا أو منتفع أو صاحب حق شرعي بأیة صورة من الصور
  .ر من رئیس البلدیة الموجه للمكلفاداالخطار الص :اشعار  - د 
ا المخلفـات المنزلیـة أیــا كانـت أو الصـناعیة أو الزراعیــة أو هــویقصـد ب :المكرهـة  - ه 

  . اتجة عن البناء وخالفه من مخلفاتالن
  

  منع المكاره الصحیة  : المادة الثانیة
  -:یحظر علي أي مكلف األتي

ره أو قمامــات أو نفایــات إن یضــع أو یتــرك أو یلقــي فــي الطریــق العامــة أي أقــذا -أ 
  .زعاجا للمارینأو أشیاء أو أي مواد أخري مضرة أو تسبب ضررا أو إ

إلـي الشــارع العـام أو الملــك إن یسـمح للمیـاه القــذرة بالتسـرب مـن العقــار خاصـته   - ب 
  .العام

إن ینشــا بئــرا للصــرف الصــحي فــي الطریــق العــام مــع مــا یترتــب علــي ذلــك مــن  -ج 
  .أو تصاعد الروائح الكریهةالبئر  انسیاب للمیاه من هذا

العــام أو إن یتـرك أو یــربط أي حیــوان بصــورة تســبب تعطیـل المــرور فــي الطریــق  - د 
  .الطریق العام أو األماكن العامة ن یهیم فيأیسمح ألي حیوان یملكه ب

عقـار یقـع تحـت مسـؤولیة  إن یتسبب أو یسـمح بإیجـاد أي مكرهـة صـحیة فـي أي - ه 
  . أو ملكیته

  

  ع إعاقة المرور من -:المادة الثالثة
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ــــة المــــرور فــــي أیــــة طریــــق عامــــة أو مكــــان العــــام أو  ال یجــــوز ألحــــد إن یعیــــق حری
األرصــفة العامــة بالقائــه أو بتركــه فیهــا مــواد أو أشــیاء أخــري أو وســماحة ببــروز تلــك 
المـــواد واألشـــیاء بصـــورة تجعـــل المـــرور فـــي الطریـــق غیـــر مـــأمون أو تضـــایق حریـــة 

  .المرور
  

  حرق النفایات منع  -:الماد الرابعة
ال یجوز ألي شخص إن یقوم بإتالف النفایات وذلك بحرقها سواء كان الحـرق داخـل 

  .مجمع النفایة أو في الطریق العام  أو في أي عقار تحت مسؤولیة
  

  منع إلقاء النفایات خارج حاویات النفایة -:المادة الخامسة
  .لمخصصة لذلكیحظر علي أي شخص أو جهة إلقاء النفایات خارج الحاویات ا

  

  سلطة رئیس البلدیة بتكلیف المكلفین بإزالة المكاره الصحیة  -:المادة السادسة
لـــرئیس البلدیـــة ســـلطة تكلیـــف أي شـــخص توجـــد فـــي ملكـــه أو فـــي أي عقـــار أو  -أ 

مكــان تحــت إدارتــه أو مســؤولیة إیــه مكرهــة صــحیة بإزالــة تلــك المكرهــة بمقتضــي 
لك الشـخص خــالل المـدة العینــة فــي تعلیمـات تحریریــة تعـین فــي اخطـار یبلغــه لــذ

   .االخطار
إذا تخلــف الشــخص الــذي أرســل إلیــه االخطــار عــن العمــل بمقتضــي التعلیمــات   - ب 

الواردة فیه والمطلوب فیجوز لرئیس البلدیة إذا اقتضـت الضـرورة ذلـك إن یفـوض 
أي موظفـــا مـــن مـــوظفي البلدیــــة بإزالـــة تلـــك المكرهـــة باســــتیفاء نفقـــة إزالتهـــا مــــن 

  .الذي بلغ االخطار صاحب الملك
إذا كان الملك الذي توجـد فیـه المكرهـة الصـحیة یخـص أكثـر مـن شـخص واحـد   -ج 

  .فیكفي تبلیغ االخطار ألي واحد منهم
  

  تفتیش المكاره    -:المادة السابعة
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یحق لرئیس البلدیة إن یفوض أي موظف بـان یفـتش أي عقـار أو مكـان آخـر ضـمن 
ن یـدخل أة صـحیة فیـه، ویحـق لـذلك الموظـف رهـمنطقة نفوذ البلدیة یشتبه بوجود مك

رض أو بنایـة مصــحوبا بالعمـال والمسـاعدین الضــروریین وان یحفـر األرض فــي أأیـة 
أي مكـــان یستصـــوبه دون إن یســـبب ضـــررا فاحشـــا فـــإذا ظهـــر وجـــود مكرهـــة صـــحیة 
فیتحمل صاحب الملك مصاریف هذا التفتیش وتحصل منه، أمـا أذا تبـین عـدم وجـود 

  . ها ما تم حفرة علي نفقة البلدیةمكرهة فیتم طمر 
  

  استعمال صنادیق النفایة -:المادة الثامنة
یتوجـــب علـــي كـــل مشـــغل ألي منـــزل أو حـــانوت أو أي مكـــان آخـــر معـــد للســـكن أو 
التجـــــارة أو أیـــــة حرفـــــة أخـــــري إن یوجـــــد عـــــددا كافیـــــا مـــــن صـــــنادیق النفایـــــة المعـــــدة 

ـــــات فیـــــه ویقتضـــــي علیـــــه االعتنـــــاء بهـــــذه  والمخصصـــــة لهـــــذا الغـــــرض لوضـــــع النفای
بقائهـا فـي حالـة جیـدة وحفـظ النفایـات بالصنادیق  ا لتسـلیمها إلـي هـوالمحافظة علیها وإ

  . عمال النظافة المخصوصین
  

  منطقة النفوذ  -:المادة التاسعة
  .تشمل أحكام هذا النظام جمیع األراضي الخاضعة لنفوذ بلدیة بیت حانون

  

  عقوبات -:المادة العاشرة
م یعاقــب 1936بمــا یقتضــي بــه قــانون العقوبــات الفلســطینیة لســنة مــع عــدم اإلخــالل 

كل مـن یخـالف أحكـام هـذا النظـام فعـال أو تركـا بغرامـة ال تزیـد عـن مـائتي شـیكل وال 
تقل عن خمسون شیكل وذلك باإلضافة إلي أیـة نفقـات تكبـدها البلدیـة إلزالـة المكرهـة 

  .ا بلغتمالصحیة مه
  

  االسم  -:المادة الحادیة عشر
لــق علـــي هــذا النظـــام اســـم نظــام بلدیـــة بیــت حـــانون بشـــان المكــاره الصـــحیة لســـنة یط

  .م نظام رقم واحد1998
  



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  بدء سریان -:المادة الثانیة عشر
   . یبدأ سریان مفعول هذا النظام اعتبارا من تاریخ التصدیق علیه

  
  م 1/1/1998التاریخ 

  
  رئیس بلدیة بیت حانون

  إبراهیم توفیق حمد
  ،،،اصدق     

  صائب عریقات.د
  وزیر الحكم المحلي

  
  
  
  
  
  
  
  

 نظام صادر من بلدیة بیت حانون بشأن استهالك المیاه للمنازل

 م1997لسنة ) 1(استنادا إلي قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 

مـن المـادة ) ب(عمال بالصالحیات المخولة لمجلس بلدیة بیت حـانون بموجـب الفقـرة 
م أصـدر مجلـس بلدیـة بیـت 1997لمحلیة الفلسطینیة لسـنة من قانون الهیئات ا) 15(

 -:حانون النظام التالي
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  :تعدیل الذیل: أوالً 
  الــذیـــل

  شیكل  أغ  رسوم االیصال: أوالً 
 30  - رسوم ایصال  .1

 400 - رسم اشتراك بالشبكة  .2

 20  - رسم فحص الشبكة  .3

 20  - رسم قطع المیاه  .4

 20  - رسم اعادة المیاه  .5

 --   - صلیح عداد رسم شهري لت .6

      )شهریاً (ثمن استهالك المیاه للمنازل : ثانیاً 
  30  - كحد ادني 3م30من صفر إلي  .1
  --   0,7 فما فوق لكل متر مكعب   3م31من .2
      ثمن میاه بدون عداد: ثالثاً 

كل مواطن یملك عقار أو منزل لیس لدیه عداد أو  .1
  60  -  عداده معطل عن العمل یدفع شهریا  

ملك مزرعة دواجن أو أبقار أو أغنام  لیس كل مواطن ی .2
  100  -  لدیه عداد أو عداده معطل عن العمل یدفع شهریا  

      ثمن میاه لكل متر مكعب: رابعاً 
  2  -  )الصهاریج(واحد كوب لخزانات المیاه    
 عمال الزراعیةأللكل مواطن یستخدم میاه الشرب : خامساً 

  200  -  ه   یدفع شهریا مبلغ وقدر ) حمامات زراعیة(

  
یطلــق علــي هــذا النظــام نظــام بلدیــة بیــت حــانون بشــان المیــاه  -:اســم النظــام: ثانیــاً 

  م1998لسنة ) 1(تعدیل رقم 
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 .م1/4/1998یبدأ سریان هذا النظام اعتبار من  -:بدء السریان: ثالثاً 

  
 م 19/4/1998التاریخ 

 رئیس بلدیة بیت حانون

 إبراهیم توفیق حمد
 

 أصادق     

 عریقات  صائب. د

 وزیر الحكم المحلي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة

 نظام صادر عن بلدیة بیت حانون بشان جبایة مستحقات البلدیة

مــــن ) ب(الفقــــرة ) 15(بموجــــب الصــــالحیات المخولــــة للبلدیــــة اســــتنادًا لــــنص المــــادة 
بلدیــة بیــت حــانون النظــام م أصــدرت 1997قــانون الهیئــات المحلیــة الفلســطینیة لعــام 

  : التالي
 ) تفسیر اصطالحات: (تعاریف  :المادة األولى



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

 .وتعني بلدیة بیت حانون :البلدیة

 عنى هذا اللفظ الرئیس المنتخب أو المعین أو القائم بأعمال الرئیس وی :رئیس البلدیة

 .من هذا النظام 1،2ین في ذیل رقم وهو النموذج المب :اإلشعار

 .علیه مبلغ لحساب بلدیة بیت حانونوهو الشخص المستحق  :عالمكلف بالدف

 –میــاه (وتعنــي الخــدمات المقدمــة مــن قبــل البلدیــة للمكلــف و التــي تشــمل  :الحســاب
 ).و أمور أخرى –مجاري  –نظافة  –كهرباء 

و قــانون  1997لســنة ) 1(وتعنــي قــانون الهیئــات المحلیــة الفلســطینیة رقــم  :القــانون
 .م1934لسنة ) 1(رقم 

 .تعني األنظمة الصادرة عن بلدیة بیت حانون :األنظمة

 :إصدار اإلشعارات: المادة الثانیة

تصـــدر البلدیـــة إشـــعارات وفقـــا للنمـــاذج المبینـــة فـــي ذیـــل هـــذا النظـــام إلـــى المـــواطنین 
المكلفــــین بــــدفع أیــــة رســـــوم أو ضــــرائب أو عوائــــد أو تأمینـــــات أو أیــــة مبــــالغ أخـــــرى 

اإلشــــعارات ن أو أیــــة أنظمــــة أخــــرى ویوضــــح فــــي هــــذه مســــتحقة للبلدیــــة وفقــــا للقــــانو 
 .تفاصیل الحساب المطلوب

 :تسلیم اإلشعارات: المادة الثالثة

یجب على كل مكلف تسلیم إشعارا بتفاصـیل الحسـاب المطلـوب فـي النمـوذج المشـار 
 ساب في المكان المحدد في اإلشعارإلیه في المادة الثانیة أن یدفع  هذا الح

  
 :مدة الدفع :المادة الرابعة

یجــب علــى المكلــف تســدید الحســاب المبــین فــي اإلشــعار حســب المیعــاد المحــدد فــي 
 .اإلشعار الرسمي

  

  :ختم اإلشعار: المادة الخامسة
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یعتبر المكلف انه دفـع الحسـاب المطلـوب منـه بعـد خـتم إشـعار الحسـاب المطلـوب و 
 .توقیع الموظف المختص

 

    :غرامات التأخیر: المادة السادسة

ل شـــخص تخلـــف عـــن دفـــع المبـــالغ المســـتحقة علیـــه لصـــالح البلدیـــة خـــالل المـــدة كـــ
شـهریا مـن قیمـة كـل إشـعار % 2المحددة في اإلشعار یلزم بدفع مبلغ إضافي و قدره 

 .كغرامة تأخیر
  

 :بدل فاقد :المادة السابعة

یــتم اســتخراج بــدل فاقــد إلشــعار تفاصــیل الحســاب المطلــوب مــن المكلــف إذا مــا فقــد 
 .شیكل) 2(ل الدفع من قبل البلدیة مقابل رسم منه قب

  

 :مشروعیة الفائدة: المادة الثامنة

تعتبــر جبایــة الفائــدة المفروضــة علـــى المكلــف حــین تــأخره عـــن تســدید مــا علیــه مـــن 
 .عة كمشروعیة جبایة المبلغ األصليمستحقات حسب أحكام هذا النظام مشرو 

  

 :قطع الخدمات: المادة التاسعة

فــي قطــع الخــدمات المقدمــة للمكلــف مــن قبلهــا إذا تخلــف المكلــف عــن للبلدیــة الحــق 
دفـــع المبـــالغ المســـتحقة علیـــه طبقـــا إلشـــعار تفاصـــیل الحســـاب و العوائـــد و الغرامـــات 
 المترتبـــة علیـــه طبقـــا لهـــذا النظـــام دون ســـابق إنـــذار و ال یســـري البنـــد علـــى المرافـــق

 .الحكومیة و قوات األمن و الشرطة
  

  
 :ستثناءا: المادة العاشرة

 .یستثنى من أحكام هذا النظام دور العبادة
  

 :جواز اإلعفاء: المادة الحادیة عشر
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مــن دفــع غرامــات التــأخیر مــن  هیــة أن تعفــي أي شــخص مكلــف بســبب فقـر یجـوز للبلد
 .دفع قیمة الحد األدنى لالستهالك وذلك بعد التصدیق من وزارة الحكم المحلي

  

 :شعارمدة توزیع اإل: المادة الثانیة عشر

 .تقوم البلدیة بتوزیع إشعارات المكلفین شهریاً 
  

 :عقوبات: المادة الثالثة عشرة

یعاقب كـل مـن یخـالف  1936قتضي به قانون العقوبات لسنة یمع عدم اإلخالل بما 
 200شــیكل و ال تزیــد عــن  100احكــام هــذا النظــام بــدفع غرامــة مالیــة ال تقــل عــن 

   .قة علیه للبلدیةشیكل مع الزامه بدفع المبالغ المستح

 :االسم: المادة الرابعة عشر

نظـام بلدیـة بیـت حـانون بشـان جبایـة مسـتحقات البلدیـة / النظام اسـم  هذا یطلق على
   . م1998لسنة 

  

 :بدء سریان: المادة الخامسة عشر

  .م1/7/1998یبدأ مفعول سریان هذا النظام اعتبارا من 
  30/9/1998: التاریخ

  رئیس بلدیة بیت حانون
  إبراهیم توفیق حمد

  اصدق     
  صائب عریقات. د

 وزیر الحكم المحلي

  1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 
  نظام صادر عن بلدیة بیت حانون بشان استهالك المیاه للمنازل 
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مــن المــادة رقــم ) ب(عمــًال بالصــالحیات المخولــة لبلدیــة بیــت حــانون بموجــب الفقــرة 
  :ات المحلیة الفلسطینیة فقد أصدرت النظام التاليمن قانون الهیئ) 15(
  

  لـــذیـــال
  :تحصیل الرسوم التالیة: أوال

  

  شیكل  أغ  الرسوم  
رســـم تأمینــــات میــــاه ألعمـــال البنــــاء و الرصــــف و بواســــطة  .1

  700  -  عداد المیاه

  20  -  رسم كشف لوصل خدمات المیاه للمشترك .2
  10  -  رسم فحص عداد المیاه .3
  40  -  المیاه بناء على طلب المشترك رسم قطع خدمات .4
  40  -  رسم إعادة توصیل المیاه بناء على طلب المشترك .5
  20  -  رسم صیانة العداد .6
  50  -  رسم تحویل اشتراك المیاه لمنتفع آخر في نفس العقار .7
  100  -  رسم نقل اشتراك المیاه من عقار إلى عقار آخر .8
  2  -  قراءة عداد بناء على طلب المشترك .9

  10  -  رسم ختم عداد.10
  

  
  
  

  :بدل استهالك میاه: ثانیا
  

  شیكل  أغ  الرسوم  
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یــــتم تحصــــیل رســــوم ثابتــــة عــــن اشــــتراكات المیــــاه لممتلكــــات  .1
  البلدیة

-  10  

یـــتم تحصـــیل بـــدل اســـتهالكات المیـــاه عـــن كـــل كـــوب واحـــد  .2
  1  -  لمحالت البلدیة

یـــتم عمـــل تقـــدیر اســـتهالك لكـــل مشـــترك عـــداده عاطـــل عـــن  .3
ن وجــود عبــث فــي العــداد أو األختــام و التقــدیر العمــل أو تبــی

یأخـذ حجــم االســتهالك مـع عــدم اإلخــالل بمـا ورد فــي قــانون 
  .في حالة وجود اختالس للمیاه 1936العقوبات لسنة 

    

  

  االسم : ثالثا
لســنة ) 3(یطلــق علــى هــذا النظــام نظــام بلدیــة بیــت حــانون بشــان المیــاه تعــدیل رقــم 

  م1999
  

  :بدء سریان: رابعاً 
  .م1/1/1999یبدأ سریان مفعول هذا النظام اعتبارًا من 

  
   1/3/1999: التاریخ

  رئیس بلدیة بیت حانون
  إبراهیم توفیق حمد

  اصدق      
  صائب عریقات. د

 وزیر الحكم المحلي

  نظام صادر من بلدیة بیت حانون بشأن رسوم النظافة
  م1997سنة ل) 1(استنادًا إلي قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

فقـرة ) 15(عمال بالصالحیات المخولة لمجلس بلدیة بیـت حـانون بموجـب المـادة رقـم 
  -:من قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة  فقد أصدر النظام التالي )ب(
  

  لــذیــال
  الرسوم بالشیكل  الصنف  الرقم 

    العقـــــار  .1
  8  دار سكن أو شقة في عمارة سكنیة  -أ   
  14  من شقتیندار سكن مكونة  - ب   
  20  دار سكن مكونة من ثالث شقق -ج   
  10  المكاتب بأنواعها - د   
  10  المحالت التجاریة والحوانیت بمختلف أنواعها - ه   
    المستشفیات الحكومیة  .2
  500  مستشفي كبیر -أ   
  250  )وسط أو صغیر( مستشفي بحجم أقل  - ب   
  100  مستشفي خاص  -ج   
    العیادات  .3
  70  )مستوصف(عیادة حكومیة  -أ   
  20  ز طبي خاصمرك - ب   
    المباني الحكومیة  .4
  150  مبني وزارة -أ   
  400  مجمع دوائر  - ب   
  100  دائرة واحدة -ج   
  50  مركز حكومي  - د   
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    الدوائر التعلیمیة  .5
  500  جامعات -أ   
  150  كلیات متوسطة - ب   
  70  مدارس -ج   
    الفنادق  .6
  40  حتى عشرة غرف  
  60  ما زاد علي ذلك   
    المطاعم  .7
  20  مطاعم حتى عشرة غرف  
  30  ما زاد علي ذلك   
    المصانع  .8
  100  مصنع میاه غازیة  
  100  مصانع البالط وما في حكمها  
  30  السینما والمسرح  .9

  25  محالت الجزارین وبیع الدواجن   .10
  20  بسطات الخضار والفواكه والمرطبات  .11
  .30  الورش الصناعیة  .12
  15  األكشاك  .13
  معفي  لهیئات الخیریةالمؤسسات الدینیة وا  .14

  
  

  .م1/1/1999یبدأ سریان هذا النظام اعتبار من تاریخ  -:بدء السریان
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نظام رسوم النظافة لبلدیة بیت حانون (یطلق علي هذا النظام اسم  - :اسم النظام
  )م1999لسنة ) 1(رقم 

  
  13/6/1999التاریخ 

  
  رئیس بلدیة بیت حانون

  إبراهیم توفیق حمد
  اصدق      

  عریقات صائب. د
 وزیر الحكم المحلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 
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  نظام صادر عن بلدیة بیت حانون بشان جبایة ضرائب البلدیة و التي تشمل 
  )صهریج أو خزان میاه  –مكافحة فئران  -منازل–أراضي  –نظافة ( 

  

مــن قــانون ) 15(ب المــادة رقــم عمـًال بالصــالحیات المخولــة لبلدیــة بیــت حـانون بموجــ
م أصــدرت المجلــس البلــدي النظــام 1997لعــام ) 1(الهیئــات المحلیــة الفلســطینیة رقــم 

  :التالي
  النظافة : المادة األولى

شـــیكل شـــهریا لكـــل مشـــترك میـــاه أو  8بموجـــب هـــذا النظـــام تصـــبح ضـــریبة النظافـــة  
لمشــترك رســم نظافــة كهربــاء و فــي حالــة تعــدد االشــتراكات للمنــزل الواحــد یجبــى مــن ا

  .شیكل زیادة لكل طابق 2عن االشتراك األول مضاف إلیه قیمة 
  :ضریبة المنازل: المادة الثانیة

  :بموجب هذا النظام تصبح ضریبة المنازل على النحو التالي 
 شیكل 15ضریبة منازل عن المنزل الواحد                               .1

 قق ومكونضریبة الطابق الواحد المتعدد الش .2

 شیكل  20من عدة طوابق و شقق                                        

  ضریبة األراضي : المادة الثالثة
األراضــي البــور بموجــب هــذا  األراضــي الحولیــة –التــي تشــمل األراضــي المزروعــة و 
  :نظام تصبح ضریبة األراضي كما یليال
 :يباالتتجبي البلدیة عن كل دونم من األراضي المغروسة  .1

 شیكل  8دونم األشجار الحمضیة                         -أ 

 شیكل  7دونم أشجار زیتون                             - ب 

 شیكل 6دونم أشجار الفواكه                             -ج 

 شیكل 6دونم الخضروات                               - د 

  شیكل 10دفیئة      تجبي البلدیة عن كل دونم من حمامات ال. 2  
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  :تجبي البلدیة عن كل دونم مقام علیه اآلتي. 3  
 شیكل 20مزرعة دواجن                                  -أ 

 شیكل 30مزرعة أبقار                                    - ب 

 شیكل 25مزرعة أغنام                                   -ج 

  :راضي التالیة تجبي البلدیة عن كل دونم من األ.4
 شیكل 5       أراضي حولیة                              -أ 

 شیكل 4       أراضي بور                                - ب 

  : ضریبة مكافحة الفئران: المادة الرابعة
  :تجبي البلدیة بموجب هذا النظام الرسوم التالیة

 رسوم مكافحة فئران شهریا عن كل مشترك -أ 

شیكل                                1                  لى المنزل الواحد   أو ع) مجاري  - باءكهر  –میاه ( 
  شیكل  1زل متعدد الطوابق و االشتراكاترسوم مكافحة فئران شهریا عن من  - ب 

  : رسوم نقل ملكیة: المادة الخامسة
  :لعقار مؤجر من العقارات البلدیة حق االنتفاع

ذا النظـام رسـوم نقـل ملكیـة حـق االنتفـاع عـن االیجـارة للعقـار تجبي البلدیة بموجـب هـ
  :الرسوم التالیة نسبة مئویة من

المستأجر القدیم علیه دفع كامل المستحقات عن االشـتراكات وقیمـة التحویـل مـن  -أ 
 .اسمه إلى اسم المستأجر الجدید

مـــن قیمــة عقـــد % 10المســتأجر الجدیــد المنتفـــع مــن االیجـــارة ملــزم بـــدفع نســبة   - ب 
 .إلیجار المبرم بینه و بین المستأجر القدیما

یتم التقـدیر مـن قبـل البلدیـة لحـق االنتفـاع وفقـًا لموقـع العقـار و قیمـة المبلـغ التـي  -ج 
  .تم التنازل بها للمستأجر الجدید

  
  تاریخ السریان :  المادة السادسة
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  .هذا النظام اعتبارا من تاریخ التوقیع علیه مفعول یبدأ سریان
  

  :بعةالمادة السا
ن جبایـة ضـرائب و رسـوم بشـأ بلدیـة بیـت حـانوننظـام / یطلق علـى هـذا النظـام اسـم 

  .م1999لسنة  1البلدیة رقم 
  

   20/11/1999: التاریخ
  

  رئیس بلدیة بیت حانون
  دإبراهیم توفیق حم

        
  اصدق      

  صائب عریقات . د
 وزیر الحكم المحلي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1934السنة ) 1(قانون البلدیات رقم 
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  تنظام صادر من بلدیة بیت حانون بشان اآلرمات و الیفطا
  

مــن قــانون ) 15(عمـال بالصــالحیات المخولــة لبلدیــة بیــت حـانون بموجــب المــادة رقــم 
  ): 1(م تعدیل رقم 1997لسنة ) 1(الهیئات المحلیة رقم 

بشــان نصــب  بلدیــة بیــت حــانونیطلــق علــى هــذا النظــام اســم نظــام   المــادة األولــى
  .م1997و الیفطات لسنة  اآلرمات

یكـــون لأللفـــاظ و العبــــارات التالیـــة الـــواردة فـــي هـــذا النظـــام المعــــاني  المـــادة الثانیـــة
  .المخصصة لها أدناه إال إذا دلت القرینة على غیر ذلك

  .بلدیة بیت حانون :البلدیة
  .بیت حانون، تعني الرئیس المنتخبرئیس بلدیة  :رئیس البلدیة

ي یفیــد إعــالم العمــوم بشــي بطریــق الكتابــة و الطباعــة أو كــل شــ :الیفطــاتاآلرمــات و 
العــرض أو اإللصــاق أو اإلضــاءة أو التلـــوین أو الــنقش ومــا شـــابه ذلــك و هــي التـــي 
تعلق على أي عقار أو حانوت أو مكان عمل ضمن منطقـة البلدیـة بشـان الحرفـة أو 

  .المهنة التي یتعاطاها
  .ع نفوذ البلدیةأي طریق داخل المدینة تاب ):الطریق(الشارع 

  :ترخیص اآلرمات و الیافطات: المادة الثالثة
كــل مــن یتعــاطى حرفــة أو مهنــة یتوجــب علیــه بتعلیــق أرمــة أو یافطــة علــى عقــار أو 
حـــانوت أو مكــــان عمــــل ضـــمن منطقــــة نفــــوذ البلدیــــة بشـــان الحرفــــة أو المهنــــة التــــي 

  .یة بیت حانونیتعاطها یقتضي علیه أن یحصل على رخصة بذلك من بلد
  :عرض اآلرمات والیافطات: المادة الرابعة

تعـرض اآلرمــات والیافطـات بصــورة دائمـة و فــي مكـان واضــح و بـارز مــن كـل محــل 
كــائن فـــي حــدود منطقـــة نفــوذ البلدیـــة و یـــذكر فــي االرمـــة أو الیافطــة صـــاحب محـــل 

غـــة أجنبیـــة العمـــل و اســـم المحـــل باللغـــة العربیـــة الواضـــحة و الیمنـــع مـــن كتابـــة أي ل
  .بجانبها

  : مدة العمل بالرخصة:  المادة الخامسة
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یعمل برخصة االرمة و الیافطة اعتبارًا من الیـوم األول مـن شـهر ینـایر مـن كـل سـنة 
  .و لغایة الیوم األخیر من شهر دیسمبر من نفس السنة

  

  :تجدید الرخصة: المادة السادسة
نة و یبلـغ یجوز تجدید رخصة االرمـة أو الیافطـة سـنویا خـالل شـهر ینـایر مـن كـل سـ

كـل صــاحب أرمـة أو یافطــة لــم یجـدد رخصــته بعـد انقضــاء تلــك المـدة بإخطــار یكلفــه 
  .رمة أو الیافطة أو بتجدید الرخصةفیه أما بنزع اال

  

  :الیافطات في بعض الحاالت لسابعة منع وضع اآلرمات و المادة ا
ال یجوز تعلیق أرمة أو یافطة في شـارع أو طریـق عـام أو وضـعها بصـورة تعیـق  .1

 .حركة المرور أو تحجب النظر أو الرؤیا

ال یسمح بتعلیق أو نصب أكثر من أرمة أو یافطة واحـدة علـى مـدخل العقـار أو  .2
 .مكان العمل

ال یسـمح ألحـد بنصـب أرمـة أو یافطـة فـي حـدود مائـة متـر عـن مركــز ال یجـوز و  .3
حـــرف و الصـــناعات التـــابع الطریـــق بـــدون الحصـــول علـــى رخصـــة مـــن مركـــز ال

 .الرسوم المطلوبة دفعللبلدیة و 
  

  :إنارة اآلرمات أو الیافطات المادة الثامنة
یجوز إنارة اآلرمات أو الیافطات التي أجیـز تعلیقهـا بمقتضـى أحكـام هـذا الفصـل مـن 

  .أیة وسیلة أخرى من وسائل اإلنارةالنظام بالكهرباء أو ب
  

   :الرسومالمادة التاسعة 
حجمهـــا الطـــولي بمعـــدل أربعـــون یقـــدر رســـم رخصـــة االرمـــة أو الیافطـــة علـــى أســـاس 

دنـــى لرســم أي رخصـــة عـــن أربعـــون شــیكل عـــن كـــل متـــر و یشــترط أال یقـــل الحـــد األ
  .شیكل

  

  :المادة العاشرة   اإلعفاءات من الرسوم
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تعفــــى الیافطــــات الموضــــوعة علــــى حــــدود الســــكن الخصوصــــیة المتضــــمنة اســــم  .1
ضـعة ك تكـون خاالساكن فقط من الرسوم المعینة بهذا النظام و كنها فیما عدا ذل

 .األحكام هذا الفصل من النظام
  

  :)اإلعفاءات من الترخیص ( لترخیص المادة الحادیة عشر  شروط منح ا
  :یعفى من الترخیص كل من

إذا أعــدت االرمــة أو الیافطــة لمنــع حــوداث الطــرق أو لمنــع الحریــق أو التحــذیر  .1
  من خطر قائم

 .میة طبیعة أو مكان مقدسإشارة االرمة إلى وجود موقع تاریخي أو منطقة مح .2

إذا كـــان المكـــان المخصـــص لنصـــب االرمـــة أو الیافطـــة دار ضـــیافة أو محطـــة  .3
 .باصات

ـــــــرة المـــــــرور  .4 ـــــة أو الیافطـــــــة معـــــــدة للشاخصـــــــات مـــــــن قبـــــــل دائ إذا كانـــــــت االرمــ
 ).الترخیص(

  

  :المادة الثانیة عشر  نصب اآلرمات و الیافطات بدون ترخیص
یحـــق للبلدیـــة أن تـــأمر بهـــدم و إزالـــة  كـــل مـــن نصـــب أرمـــة أو یافطـــة بـــدون تـــرخیص

  .االرمة على حساب صاحبها بعد إخطاره كتابیا بإزالتها
  

  :المادة الثالثة العقوبات
مع عدم اإلخالل بما یقتضي بـه قـانون العقوبـات یعاقـب كـل مـن یخـالف أي بنـد مـن 

  .بنود هذا النظام بغرامة ال تقل عن مائتین شیكل و ال تزید عن خمسمائة شیكل
  

  :لمادة الرابعة عشر بعد سریانا
  .م اعتبارا من تاریخ التوقیع علیهیبدأ مفعول سریان هذا النظا

  :المادة الخامسة عشر  االسم
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بشـــان تـــرخیص اآلرمـــات و  بلدیـــة بیـــت حـــانونیطلـــق علـــى هـــذا النظـــام اســـم نظـــام 
  ).1(م تعدیل رقم 1999الیافطات لسنة 

  
   20/11/1999: التاریخ

  
  رئیس بلدیة حانون
  إبراهیم توفیق حمد

  اصدق       
  صائب عریقات . د

  وزیر الحكم المحلي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 
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  ن ضریبة الحرف و الصناعاتأنظام صادر عن بلدیة بیت حانون بش
) ب(فقــرة ) 15(عمــًال بالصــالحیات المخولــة لبلدیــة بیــت حــانون بموجــب المــادة رقــم 

  -:للنظام) 1(تعدیل رقم  1997لسنة  1انون الهیئات المحلیة رقم من ق
  :ولىالمادة األ 

تعـدیل رقــم  2000بشـان ضــریبة الحـرف و الصـناعات لسـنة  بلدیـة بیـت حـانوننظـام 
)1 (  

  :تعریفات: المادة الثانیة
 .بلدیة بیت حانونیقصد بها  :البلدیة .1

ـــة .2 ـــیس البلدی بأعمـــال أو مهـــام البلدیـــة  الـــرئیس المنتخـــب أو ممثلـــه أو القـــائم :رئ
ویشمل كل موظف یخوله الرئیس صالحیاته كلهـا أو بعضـها كتابـة بموجـب هـذا 

 .النظام

 .ضریبة الحرف المفروضة بموجب هذا النظام  :ضریبة .3

 . بلدیة بیت حانونكل صاحب حرفه یعمل ضمن نفوذ  :صاحب الحرفة .4

نتهـي بنهایـة دیسـمبر المقصود بها سنة مالیـة تبـدأ مـن األول مـن ینـایر و ت :سنة .5
 .من كل عام

 .یقصد بها رخصة مزاولة الحرفة :رخصة .6

  :المادة الثالثة
یــدفع كــل صــاحب حرفــة للبلدیــة ضــریبة حرفــة لكــل ســنة عمــل بهــا أو لكــل جــزء  .1

 .منها القیمة المحددة في الذیل

كــل مـــن یعمـــل بـــنفس الحرفـــة و فـــي أمــاكن مختلفـــة یـــدفع مقابـــل حرفتـــه فـــي كـــل  .2
 .نةمكان من هذه األمك

كـــل صـــاحب حرفـــة و یعمـــل فـــي حـــرف مختلفـــة فـــي نفـــس المكـــان یـــدفع ضـــریبة  .3
 .حرفة واحدة فقط و هي الحرفة التي تكون قیمة الضریبة عنها أعلى قیمة



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

صــاحب الحرفــة بعــد دفعــه الضــریبة إذا بــدا العمــل فــي نفــس المكــان بحرفــة تزیــد  .4
ن یومــًا مـــن قیمــة الضــریبة علیهــا عـــن الحرفــة القدیمــة یــدفع الفریـــق خــالل ثالثــو 

 .تاریخ بدء العمل بالحرفة الجدیدة

دفـــع رســـوم ضـــریبة الحرفـــة مـــن قبـــل صـــاحب الحرفـــة ال یعنـــي بالضـــرورة الـــزام  .5
البلدیة بمنحه رخصة حرفة ذلـك انـه حـال رغبتـه بالحصـول علـى رخصـة لمزاولـة 
ـــه لمنحـــه تلـــك  حرفـــة یجـــب علیـــه اســـتكمال كافـــة اإلجـــراءات القانونیـــة الالزمـــة ل

ــــة أو الرخصــــة و مــــن ا ــــدوائر المطلوبــــة و حســــب الشــــروط التــــي تضــــعها البلدی ل
 .الجهات الحكومیة ذات االختصاص بممارسة الحرف و المهن 

إذا صــاحب الحرفــة أغلــق محلــه أو ال یرغــب فــي ممارســة حرفتــه أو طلــب إلغــاء  .6
رخصـــة حرفتـــه الصـــادرة بموجـــب هـــذا النظـــام فانـــه ال یجـــوز لـــه اســـترداد الرســـوم 

 .كلها أو جزء منها مطلقاً  الضریبیة التي دفعها

  :دفع الضریبة: المادة الرابعة
تــدفع ضـــریبة الحرفـــة دفعـــة واحــدة ، وذلـــك ابتـــداء مـــن األول مــن ینـــایر مـــن كـــل  .1

 .سنة

تدفع نصف رسوم ضریبة الحرفة من صـاحب الحرفـة الـذي یبـدأ العمـل فیهـا بعـد  .2
 .هاثالثین یونیو و مرة واحدة خالل شهر من التاریخ الذي بدا العمل فی

صــاحب الحرفــة إذا تخلــف عــن دفــع قیمــة الضــریبة المطلوبــة عــن الحرفــة التــي  .3
مارســـها فـــالحق للبلدیـــة بتســـجیل قیمتهـــا علـــى حســـابه لـــدى البلدیـــة و تحصـــیلها 

 .بالطریقة التي تحصل بها مستحقات البلدیة

  :صالحیة: المادة الخامسة
 :و من یمثله أن یطلب كتابة اآلتيیجوز لرئیس البلدیة أ .1

ل شــخص معـروف لــدى البلدیـة انـه صــاحب حرفـة أن یســلم لـرئیس البلدیــة مـن كـ - أ
 .خالل الوقت المبین كتابة المعلومات المطلوبة معرفتها لتنفیذ أحكام النظام 
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من كل شخص ادعى انه دفع الضریبة علیه إبـراز كـل اإلیصـاالت التـي بحوزتـه  -  ب
 .عن دفعه الضریبة و ذلك خالل الوقت المحدد و المنوه عنه 

یجوز لـرئیس البلدیـة أو ممثلـه أن یـدخل لكـل مكـان ضـمن نفـوذ البلدیـة و فـي أي . 2
  .توضح معاینة عما إذا كان به حرفةوقت یراه حتى یس
  :عقوبات للمخالفات: المادة السادسة

یعاقــب كــل مـــن  36لســـنة  74بمــا ال یتعــارض مــع قـــانون العقوبــات الفلســطیني رقــم 
  :ارتكب أیة مخالفة من اآلتي

ـــم یـــدو  .1 ـــه وفقـــا للمـــادة ل خـــالل الوقـــت ) 1) (4(ن مـــا طلبـــه رئـــیس البلدیـــة أو ممثل
  .المحدد به

كل من أساء أو منع رئیس البلدیـة أو ممثلـه مـن اسـتخدام صـالحیاته وفقـًا للمـادة  .2
یعاقــب بغرامــة ال تتجــاوز مائــة شــیكل و ال تقــل عــن خمســون شــیكل و ) 1) (4(

عشـــرة شـــیكل عـــن كـــل أســـبوع  فــي حالـــة اســـتمرار المخالفـــة یعاقـــب بغرامـــة قــدرها
 .بعد إبالغه كتابة بذلك من رئیس البلدیة أو بعد إدانته –تستمر فیه المخالفة 

  :سریان بدء/ السابعة ةالماد
  .م اعتبارا من تاریخ التوقیع علیهیبدأ سریان مفعول هذا النظا

  :االسم: المادة الثامنة
بشــأن ضــریبة  ) 1(ل رقــم المعــد بلدیــة بیــت حــانونیطلــق علــى هــذا النظــام اســم نظــام 

  .م2000الحرف و المهن لسنة 
  م 05/1/2000: التاریخ

  رئیس بلدیة بیت حانون
  إبراهیم توفیق حمد

  اصدق      
  وزیر الحكم المحلي

  صائب عریقات. د
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 1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 

 )3رقم (نظام صادر عن بلدیة بیت حانون بشان ضریبة الحرف و المهن 

) 15(مــن المــادة  )ب(عمــال بالصــالحیة المخولــة لبلدیــة بیــت حــانون بموجــب الفقــرة 
ــــة بیــــت حــــانون النظــــام  ــــة الفلســــطینیة فقــــد أصــــدرت بلدی مــــن قــــانون الهیئــــات المحلی

  -:التالي
  تعدیل الذیل

 :و یستعاض عنه بما یلي 1996یلغى ذیل النظام المعدل لسنة 
  

  ـلــذیــال
 

السعر   اسم الحرفة  الرقم
  لشیكلبا

السعر   اسم الحرفة  الرقم
  بالشیكل

مصنع تشمیع   .1
  حمضیات 

  200  بیع ادوات بناء  2  700

  500  بیع مواد بناء  4  500  مصنع طوب الي   3
  300  مزرعة دواجن  6  200  مصنع طوب یدوي  5
/ معمل بالط   7

  مصنع بالط
  300  بیع اجهزة طبیة  8  1000

  1000  غازیة مصنع میاه  10  1400  محطة بنزین   9
  450  مصنع المونیوم  12  2700  فرع بنك واحد  11
  200  مصنع خیاط مالبس  14  2000  فرع بنك اضافي  13
  1400  مخزن بترول  16  2000  سینما  15
مكتب سیاحة و   18  750  مصنع اسكیمو  17

  سفر عادي
300  

  300  مشحمة سیارات  20  750مصنع مرجرین   19



   2011) مایو( آیار                      )  یةالـوقـائع الفـلسـطـین(             العـدد الثامن والسبعون          
   

 

 

  وسمنة
محطة تعبئة   21

  انابیب بوتاجاز
 5ورشة اقل من   22  1000

  االت قوة
200  

  300  سمكرة سیارات  24  250  بیع انابیب بوتاجاز  23
مصنع وروائح   26  500  مصنع سكاكر  25

  عطریة
500  

مكتب تاكسیات   27
  للخارج

محل لبیع موتورات   28  300
  وقطع غیار

400  

  300  منجرة الیة  30  250  صراف  29
  1000  نمصنع علب كرتو   32  500  محل وكالة سیارات  31
مصنع علف   34  500  تعلیم قیادة سیارات  33

  للحیوانات
1000  
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السعر   اسم الحرفة  الرقم
  بالشیكل

السعر   اسم الحرفة  الرقم
  بالشیكل

  300  )مدبغة(مصنع دباغة   36  300  صیدلیة   .35
بیــــــــع أجهــــــــزة كهربائیـــــــــة   38  300  مكتب تامین  37

  جدیدة
300  

زة كهربائیـــــــــة بیــــــــع أجهــــــــ  40  300  مكتب مقاوالت عامة  39
  قدیمة

200  

آالت  4ورشــــــة أكثــــــر مــــــن   41
  قوة

  150  أدوات كهربائیة  42  800

  700  مطبعة  44  300  مصنع دفاتر مدرسیة  43
ورشــــــــة أبــــــــواب وشــــــــبابیك   45

  حدیدیة 
  400  صائغ و جواهرجي  46  300

ــــــــــــاث مــــــــــــن   48  400  معصرة زیت تدار بالقوة  47 مصــــــــــــنع أث
  الخیزران

300  

تـــــاجر خضـــــروات وفواكـــــه   49
  لةجم

مصـــــنع أكیـــــاس نــــــایلون   50  500
  وأكیاس ورق

500  

تخشـــــــیبة لبیـــــــع خضـــــــار   52  100  دكان بائع خضار وفواكه  51
  وفواكه

50  

محــــــــل لصــــــــنع أو بیــــــــع   54  300  محل لبیع تمباك وسجایر  53
  أحذیة ولوازمها

250  

محـــــــــــــل لبیــــــــــــــع األدوات   56  20  مصلح أحذیة  55
ـــــــــــــة  الزجاجیـــــــــــــة والفخاری

  والخزفیة وأدوات مطبخ 

200  

  150  مكتبة وبیع قرطاسیة  58  200محــــــــــــل لبیــــــــــــع ماكینــــــــــــات   57
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  الخیاطة
ــــــــــــة   60  1000  مصبغة  59 محــــــــــــل لبیــــــــــــع البقال

  بالمفرق
100  

محل لبیع البقالة بالجملة   61
  والمفرق 

  100  محل فوال  62  350

  200  محل لبیع النتریات  64  100  محل لیبع العطارة  63
  200  مخبز للبیوت یدوي  66  150  حداد عادي  65
مقهـــــــــي أو مطعـــــــــم غیـــــــــر   67

  مرخص لبیع المسكرات
مخبـــز تجـــاري أو مخبـــز   68  500

  آلي
700  

  300  محل لبیع السجاد  70  100  حائك بسط او سجاد  69
محــــــــل لبیــــــــع مرطبــــــــات   72  500  محل لبیع أسلحة وذخیرة  71

  شتویة وصیفیة
100  

ـــــــــــع طحـــــــــــین   74  500  حمام تركي  73 محـــــــــــل لبی
  وحبوب بالجملة

300  

ب محـــــــــــــل لبیـــــــــــــع الخشـــــــــــــ  75
ـــــــــــــــــــة  المســـــــــــــــــــتعمل بالجمل

  والمفرق

ـــــــــــع طحـــــــــــین   76  200 محـــــــــــل لبی
  وحبوب بالمفرق

200  

محــل لبیــع حدیــد مســتعمل   77
  بالجملة والمفرق

محـــــــل لبیــــــــع االســــــــمنت   78  200
  بالمفرق

200  

مصــــــــــور او بـــــــــــائع أدوات   79
  تصویر

  100  بد زیت یدار بالحیوان  80  200

  1000  حنة حبوب مط  82  300  مصنع فراشي ومكانس  81
  500  نجار إفرنجي موبیلیات  84  100  ار عربينج  83
  500  معصرة سیرج  86  500  مصنع ألبان وجبنة  85
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  200  مخزن لبیع الكلس  88  300  معهد طباعة ولغات  87
محــــــــل لــــــــدهان الســــــــیارات   89

  والورنیش
محـــــــــــــل لبیــــــــــــــع األدوات   90  300

  الزراعیة
300  

  300  مكتب للشحن  92  300  معمل للصابون  91
  300  مصنع ثلج   94  500  مقهى او مطعم  93
  400  مصنع نسیج قطني الي  96  300  ورشة تصلیح السیارات  95
مصــــــــنع نســـــــــیج قطنـــــــــي   98  500  مكتب مثمن أراضي  97

  یدوي
200  

ــــــــــــــــــع األدوات   99 محــــــــــــــــــل لبی
  المنزلیة والصحیة

معمـــــــــل یـــــــــدوي لصـــــــــنع   100  300
  المناخل و الغرابیل

150  

  150  طبیةمختبر تحالیل   102  500  مكتب استیراد وتصدیر  101
كتــــــــــب (كتبــــــــــة عمــــــــــومین   103

  )عرائض
محـــــــــــل لبیـــــــــــع البـــــــــــیض   104  200

  والدواجن
200  

محــــــــل لعــــــــب البلیــــــــاردو   106  200  محل كهربائي سیارات  105
  والرولیت

500  

محطـــــــة لتعبئـــــــة أنابیـــــــب   108  300  مصنع للتطریز  107
  الغاز

1000  

محــل لبیــع الزیــوت الزیــوت   109
  المعدنیة بالجملة والمفرق

  200  تب تاكسیات داخليمك  110  300

محــــــل خیاطــــــة قمصــــــان   112  300  مصنع شنط جلد وبالستیك  111
  وبیجامات

100  

محـــــــــــل لبیــــــــــــع الفخــــــــــــار   114  500  محل لبیع علف ودواجن  113
  بأنواعه

100  

  200محــــــل لكســــــي الكراســــــي   116  200  محل لتعبئة الشاي  115
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  والدراجات
  300  سیاراتمحل لبیع غیار   118  300  محل لبیع السمك الطازج  117
  200  سوبر ماركت   120  200  محل لبیع السمك والفسیخ  119
ـــــــار   121 ـــــــع قطـــــــع غی محـــــــل لبی

  دراجات
محـــــــــــــــــل لبیــــــــــــــــــع أدوات   122  150

  التجمیل
300  

ورشـــــــــة تصـــــــــلیح تلفزیـــــــــون   123
  ورادیو

  150  مطحنة قهوة  124  200

  500  مصنع بسكویت  126  150  بیع أقمشة بالمفرق  125
مبیـــع أشـــرطة مســـجالت   128  1000  مصنع باطون جاهز  127

  وفیدیو
100  

  200  محل لبیع لعب األطفال  130  700  مصنع رخام و جرانیت  129
  300  محل لبیع أفران غاز  132  300  تعبئة زیوت غذائیة  131
ــــــــــواع   133 محمــــــــــص جمیــــــــــع أن

  المكسرات
مصــــــــــنع أفــــــــــران غــــــــــاز   134  300

  ودفایات
500  

محـل لبیــع اللحـوم والســماك   135
  المجمدة

  200  ز عالج طبیعيمرك  136  200

  500  مستشفى خاص  138  200  مركز أشعة  137
  500  مستودع أدویة  140  200  مركز تدریب ریاضي  139
محــــــــل لكــــــــبس األلمنیـــــــــوم   141

  والنحاس
محـــــل لتخـــــزین حصـــــمة   142  500

  ورمل بناء
500  

كــراج عمــومي لمبیــت او   144  100  محلج صوف  143
  حفظ سیارات

200  

  100  اط عربي خی  146  200  خیاط إفرنجي  145
  200محـــــــل لبیـــــــع مانیفـــــــاتورة   148  300  مسكبة لصهر المعادن  147
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  واجواخ
محــــــــــل لبیــــــــــع الحلویــــــــــات   149

  والسكاكر
كشـــــــك لبیـــــــع الحلویـــــــات   150  150

  والسكاكر 
100  

  500  ثالجة لحفظ الفواكة  152  1000  فندق او بنسیون  151
  300  كوافیر سیدات  154  200  حالق للرجال  153
  300  عیادة طبیب بیطري  156  100  فاخورة  155
محــــــــــــل لبیــــــــــــع الحصــــــــــــر   157

  واألكیاس
  100  سمكري عادي  158  150

محــــــــل لتصـــــــــلیح وبیـــــــــع   160  100  نحاس او مبیض نحاس  159
  الساعات

150  

محـــــــــــــل لبیـــــــــــــع األمتعـــــــــــــة   161
  المستعملة

محـــــــل لبیـــــــع حطـــــــب أو   162  200
  فحم

100  

محـــــــل إطـــــــارات وتركیــــــــب   163
الزجــــــــــــاج وبیـــــــــــــع ألـــــــــــــواح 

  ةزجاجیة بالجمل

محــــــــــــل لبیــــــــــــع بویــــــــــــات   164  300
وزرافیــــــــــــــــل ومســــــــــــــــامیر 

  وبراغي وأدوات بناء

150  

  250  محل تنجید  166  150    165
ــــــــــع الطــــــــــرابیش   167 محــــــــــل لبی

  وألبسة الرأس
  100  خطاط الفتات  168  100

محــــــــــــــل بیــــــــــــــع ســــــــــــــیارات   169
  مستخدمة

  1300  مصنع باطون جاهز  170  500

  2500  قریة سیاحیة  172  500  مصنع أفران غاز  171
  300  مكتب اتصاالت  174  1000  مطعم أو مقهى سیاحي  173
عالم  175 مزرعــــة لتربیــــة وتســــمین   176  200  مكتب صحافة وإ

  األبقار
500  
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مزرعـــــــة لتربیـــــــة وتســـــــمین   177
  األغنام

  300  صالة أفراح ومناسبات  178  300

  300  معمل تحمیض أفالم  180  500  مصنع هوائیات تلفزیون  179
  300  زرعة اسماكم  182  200  مشتل زراعي  181
ـــــــــــخ   183 محـــــــــــل لتصـــــــــــلیح ونف

  اإلطارات
  200  محل لبیع اإلطارات  184  200

محـــــــــــــل لبیـــــــــــــع وتـــــــــــــأجیر   185
  الدرجات العادیة والناریة

  150  محل جزار  186  100

محـــــل كـــــوي وغســـــیل الـــــي   187
  على البخار

  150  محل كوي وغسیل یدوي  188  300

  150  نظاراتي  190  500  كسارة للحجارة   189
  300  عیادة طبیب أسنان  192  300  ة طبیب بشريعیاد  191
مكتـــــــب هندســـــــة ورســــــــم   194  300  مكتب محاماة   193

  ومساحة 
300  

مكتـــــــــــــب تجـــــــــــــارة عامـــــــــــــة   195
  ومقاوالت 

محــــــــل لبیـــــــــع عصـــــــــافیر   196  500
  الزینة واألسماك

200  

مزرعــــــــة لتربیــــــــة وتســــــــمین   197
  الضان

  400  مزرعة لتربیة الدواجن  198  300

  500  مصنع خیاطة  200  300  قبان سیارات  199
  1000  مصنع نسیج  202  1000  مصنع برامیل بالستیك  201
  1000  مصنع العاب بالستیك  204  1000  مصنع لوزلزم ثالجات  203
  1000  مصنع أحذیة  206  300  مكتب نقلیات عامة   205
مخــــــــــــــــزن للمشــــــــــــــــروبات   208  2000  كرنتینا  207

  الروحیة
300  
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ثالجـــــــــات لحفـــــــــظ اللحـــــــــوم   209
  والفواكه 

  500  عنبر وساحات تشوین  210  1000

  200  مركز تعلیم كمبیوتر  212  500  مصنع ادوات منزلیة  211
  500  مصنع شباشب  214  300  ورشة قص وتشكیل معادن  213
  1000  مصنع مواد غذائیة  216  100  محل بیع خیطان  215
  200  معرض اثاث منزلي  218  300  مصنع تجمیع ثالجات  217
ـــــع حمامـــــات  ورشـــــة  220  300  مصنع مواد تنظیف  219 تجمی

  شمسیة
300  

محــــــــــل لبیــــــــــع حلویــــــــــات   222  300  مصنع ككس وجاتو  221
  شرقیة

150  

ل المركزیـة محل لبیـع االرایـ  223
  وستالیت

  500  جمعیة تسویق حمضیات  224  250

  150  بیع أدوات صحیة  226  500  مصنع إسفنج   225
  700  مصنع أخشاب  228  200  محل لبیع أدوات التجمیل  227
محـــــل تصـــــلیح حمامـــــات   230  500  مصنع شایش  229

  شمسیة
300  

محــــــــل تصــــــــلیح غســــــــاالت   231
  وثالجات

  300  مصنع حلویات شرقیة  232  150

  100  بائع متجول عام  234  500  مصنع مرتدیال  233
  150  تصلیح ریدیتر سیارات  236  50  بسطة خضار وفواكه  235
مصــــــــــــــنع ادوات منزلیــــــــــــــة   238  500  )جوارب(مصنع شربات   237

  منیومال
300  

  300  مصنع خیزران  240  1000  مصنع برابیش بالستیك  239
  150  محل سباكة  242  150  مصنع لحام بالستیك   241
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 وســـــــوربة كبـــــــاب مطعــــــم  244  500  مصنع تعبئة شراب  243
  ولحوم

300  

محـــــــــل لصــــــــــنع األحذیــــــــــة   245
  وبیعها ولوازمها 

محــــــــل تــــــــاجیر كراســــــــي   246  250
  ولوازم افراح

200  

ورشــــــة تركیــــــب شــــــبابیك   248  150  منزلیة وصحیة بیع أدوات  247
  ألمنیوم

300  

محــــــــــل لبیــــــــــع مجــــــــــوهرات   249
  وذهب

  300  تجارة عامة  250  300

ــــــــع بضــــــــاعة   252  300  بیع قطع غیار مستعملة   251 بیــــــــع وتوزی
  بالجملة 

200  

  200  محل لبیع أدوات سباكة  254  150  محل لبیع مواد التنظیف  253
اســـــــتیراد رة عامـــــــة و تجـــــــا  256  500  تجارة حمضیات  255

  وتصدیر
500  

وخیاطــــــــة  عامــــــــة تجــــــــارة  258  500  مصنع شمع  257
  مالبس

300  

  1000  مصنع میاه معدنیة  260  1000  مصنع بالستیك  259
 4مصنع خیاطة یزید عـن   261

  ماكنات
  300  ورشة دهان سیارات  262  500

مصـــــــــــــــنع للمشـــــــــــــــغوالت   264  2000  فندق أكثر من عشر غرف   263
  الذهبیة 

1000  

  3000  فرع شركة اتصاالت   266  200  محل لبیع األقمشة  265
  200  محل لبیع المكسرات  268  300  مشغل للتطریز  267
ورشــــة تجمیــــع حمامــــات   270  300  مكتب خدمات عامة  269

  شمسیة
300  
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  300  ریاض أطفال خاصة  272  1000  مصنع إسفنج  271
ـــــــــــع الكرامیكـــــــــــا   273 محـــــــــــل لبی

  والمواد الصحیة
  500  دویةمستودع أ  274  200

تشــــــــكیل ورشـــــــة قـــــــص و   276  150  مینى ماركت  275
  معادن

300  

  500  تجارة خضراوات  278  200  مكتب حج وعمرة  277
  500  ثالجة خضار وفواكه  280  1500  تخزین وتبرید مواد غذائیة  279
تصـــــلیح أجهـــــزة اتصـــــال   282  150  بائع غاز متجول  281

  خلوي
200  

        300  ملتزم سوق تجاري  283
  . یبدء سریان مفعول هذا النظام اعتبارا من تاریخ التوقیع علیه :یانبدء السر 

نظام بلدیة بیـت حـانون بشـأن ضـریبة الحـرف والمهـن "یطلق على هذا النظام  :االسم
  . م1997لسنة ) 3(رقم 

 م 6/2/2000: التاریخ

  رئیس بلدیة بیت حانون
  إبراهیم توفیق حمد

  
  اصدق      

  وزیر الحكم المحلي
  عریقاتصائب . د
  

  1/97قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 
  نظام صادر من بلدیة بیت حانون بشان سرقات المیاه
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)  ب(الفقـــرة ) 15(اســتنادًا إلــى بالصــالحیات المخولــة لبلدیــة حســب نــص المــادة رقــم 
م أصـدرت البلدیـة النظـام 1997لعـام ) 1(من قانون الهیئات المحلیـة الفلسـطینیة رقـم 

  :التالي
  

     المادة األولى
بموجب هذا النظام تقسم سرقات المیاه من حیث الغایة من اسـتخدام المیـاه المسـروقة 

  -:إلى ثالثة أقسام
 .سرقة المیاه لغایة الشرب و االستخدام اآلدمي و االستخدام المنزلي المعتاد .1

سرقة المیـاه لغایـات ري المزروعـات أو السـتخدام المشـروعات الصـناعیة ومـن  .2
 مهافي حك

  .سرقة المیاه لغایة مزارع الدواجن و األبقار .3
  

  : المادة الثانیة
  :تقسم سرقة المیاه إلى أربعة فئات حسب قطر خط المیاه المسروق كالتي 

 أنش  2/1سرقة المیاه من خط میاه بقطر   .1

 أنش 4/3سرقة المیاه من خط میاه بقطر  .2

 أنش 1سرقة المیاه من خط میاه بقطر  .3

 .أنش 1میاه بقطر یزید عن  سرقة المیاه من خط .4

  
  :رسوم الغرامات بشان سرقة المیاه حسب الفئات: المادة الثالثة

 شیكل  250أنش         2/1غرامة وصلة خط میاه بقطر  .1

 شیكل  350أنش                4/3غرامة خط میاه بقطر  .2

 شیكل  450أنش                   1غرامة خط میاه بقطر  .3

  شیكل  600یزید عن االنش الواحد   غرامة خط میاه بقطر .4
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رسوم غرامات بشان سرقات میاه المنطقـة الصـناعیة و الزراعیـة و : المادة الرابعة

  :المزارع
 شیكل  500غرامة عن وصلة ا أنش                    .1

 شیكل   700أنش فما فوق          1غرامة عن وصلة  .2

   شیكل 900أنش فما فوق          2غرامة عن وصلة  .3
  

  :  المادة الخامسة
و القـوانین األخـرى و  36لسـنة  1مع عدم اإلخـالل بقـانون العقوبـات الفلسـطیني رقـم 

ا كذلك ما ورد فـي المـادة الثالثـة و الرابعـة مـن هـذا النظـام یعاقـب كـل مـن یخـالف هـذ
شـــیكل أو الحـــبس  1500شـــیكل و ال تزیـــد عـــن ) 300(النظـــام بغرامـــة ال تقـــل عـــن 

  .ن معاً أسبوع أو العقوبتی
  

  :   المادة السادسة
یتم احتساب فرق استهالك عن قیمة المیاه المسروقة وذلـك حسـب الفئـات الـواردة فـي 

  .و لمدة ستة أشهر سابقة) 2(المادة رقم 
 .أنش شهریاً  2/1كوب میاه عن  50یتم احتساب فرق استهالك  .1

 ً.أنش شهریا 4/3كوب میاه عن  100یتم احتساب فرق استهالك  .2

 .أنش شهریاً  1كوب میاه عن  200ساب فرق استهالك یتم احت .3

  .أنش فما فوق شهریاً  2كوب میاه عن  400یتم احتساب فرق استهالك  .4
  

  :المادة السابعة  اسم النظام
  .بشان عقوبة سرقة المیاه بلدیة بیت حانوننظام / یطلق على هذا النظام اسم
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  :تاریخ السریان: المادة الثامنة
  .ذا النظام اعتبارا من تاریخ التصدیق علیهیبدأ مفعول سریان ه

  
   27/2/2000: التاریخ

  
  رئیس بلدیة بیت حانون

  إبراهیم توفیق حمد
  

  اصدق       
  صائب عریقات . د

 وزیر الحكم المحلي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام صادر من بلدیة بیت حانون بشأن تحصیل رسوم و ضرائب
  لكسح وشفط الصرف الصحي
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  م1997لسنة ) 1(هیئات المحلیة الفلسطینیة رقم استنادا إلي قانون ال
مـن المـادة )ب(عمال بالصالحیات المخولـة لمجلـس بلدیـة بیـت حـانون بموجـب الفقـرة 

م أصـدر مجلـس بلدیـة بیـت 1997من قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسـنة ) 15(
   -):1(حانون النظام التالي، تعدیل الذیل رقم 

  
  

  . لذیلتعدیل ا: المادة األولي
  

  شیكل  أغ  تستوفي البلدیة الرسوم التالیة -:أوال
رسم اشتراك شهري بدل خدمات من صاحب سكن  .1

  .من استهالك المیاه% 25مشترك في المشروع بنسبة 
  

25%  

رسم اشتراك شهري بدل خدمات من كل مشترك  .2
لصاحب مصنع أو معمل مشترك في المشروع نسبة 

  من استهالك المیاه% 30

  
30%  

شتراك شهري بدل خدمات من كل مشترك رسم ا .3
لصاحب كراج أو مشحمة أو مصنع كبیر مشترك في 

  من استهالك المیاه% 30المشروع نسبة 

  
30%  

رسم اشتراك شهري بدل خدمات من كل مدرسة أو  .4
من % 30مؤسسة مشترك في المشروع نسبة 

استهالك المیاه                                                  

  
30%  

  لبلدیة رسوم كسح وشفط وتسلیك عن خط الصرف الصحيتستوفي ا -:ثانیا
 رسوم كسح لخط فرعي ومنهل من صاحب منزل .1

  السكن
  

  شیكل 30

رسوم كسح وشفط لخط فرعي من صاحب المصنع  .2
  .أو المعمل

  
  شیكل 50
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رسوم كسح وشفط لخط فرعي ومنهل من صاحب  .3
 مشحمة أو مصنع أو مصنع كبیر أو مخبز مشترك

  .في المشروع

  
  لشیك 50

تستوفي رسوم الكسح و الشفط و التسلیك من كل  .4
  مؤسسة أومدرسة 

  
  شیكل 30

تستوفي الرسـوم بـدل كسـح وشـفط وتسـلیك بموجـب إیصـال یـتم دفعـه لـدي  -:ثالثا
  .صندوق البلدیة قبل العمل

  
  بدء سریان   -:المادة الثانیة

  .م اعتبار من تاریخ التوقیع علیهیبدأ سریان هذا النظا
  االسم  -:لثةالمادة الثا

نظـام بلدیـة بیـت حـانون بشـأن تحصـیل رسـوم خـدمات كسـح (یطلق علـي هـذا النظـام 
  ).2001لسنة 1المجاري تعدیل رقم  وتسلیك وشفط

  م 2001 /   /التاریخ   
  رئیس بلدیة بیت حانون

  إبراهیم توفیق حمد
  اصدق       

  صائب عریقات . د
  وزیر الحكم المحلي 

  
  
 

  یت حانون بشأن ضریبة الحرف والصناعاتنظام صادر عن بلدیة ب
  م1997استنادا إلي قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 
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) ب(فقــرة ) 15(عمــًال بالصــالحیات المخولــة لبلدیــة بیــت حــانون بموجــب المــادة رقــم 
لســنة ) 4(م تعــدیل رقــم 1997لســنة ) 1(مــن قــانون الهیئــات المحلیــة الفلســطینیة رقــم 

   -:جدیدة وتعدیل حرف قدیمة للذیل م إضافة حرفة2001
   -:تعدیل الذیل

م ویســــتعاذ عنهـــا بــــالحرف 2000تلغـــي الحــــرف فـــي ذیــــل النظـــام المعــــدل لســـنة  -1
   -:المضافة والمعدلة التالیة

  تعدیل الذیل لرسوم الحرف والصناعات
  

  المبلغ بالشیكل الجدید  المبلغ بالشیكل القدیم   اسم الحرفة  الرقم 
  1300  1000  زمصنع باطون جاه   .1
  1000  500  مصنع إسفنج   .2
  1000    مصنع قداحات    .3
  1000    مصنع مالبس   .4
  1000  500  مصنع عطور   .5
  1000    مصبغة   .6
  1500    مصنع بطاریات   .7
  1000    مصنع أدویة    .8
  1000  500  مصنع أكیاس نایلون أو ورق   .9

  3000    مسلخ للذبح   .10
  1000  500  تسمین أبقار   .11
  500    مخزن للعلف والتبن    .12
  200  300  كوافیر سیدات   .13
  1000  700  مطبعة   .14
  200    محل إكسسوارات وعطور    .15

   -:بدء سریان
  .یبدأ سریان مفعول هذا النظام اعتبارا من تاریخ التوقیع علیه  – 2
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   -:االسم
یطلق علي هذا النظام اسم نظام بلدیة بیت حانون بشأن ضریبة الحرف والمهن  -3

  م 2001لسنة ) 4(المعدل رقم 
  
  م2/2001/تاریخ     ال
  
  

  رئیس بلدیة بیت حانون
  ،،،اصدق     

  صائب عریقات                                                              . د
  وزیر الحكم المحلي    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 
  نظام صادر من بلدیة بیت حانون بشأن ضریبة النظافة
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) 15(عمــال بالصـــالحیات المخولــة لمجلـــس بلدیــة بیـــت حــانون وبموجـــب المــادة رقـــم 
م تعــدیل رقــم 1997لســنة ) 1(مــن قــانون الهیئــات المحلیــة الفلســطینیة رقــم ) ب(فقــرة 

   -:م بشأن تعدیل رسوم النظافة2001لسنة ) 1(
  الذیل

  تعدیل رسوم النظافة
المبلغ بالشیكل   المهنةالرقم   

  القدیم
الشیكل المبلغ ب

  الجدید
  10  25  محالت الجزارین وبیع الدواجن  .1
  10  15  األكشاك  .2
بســــــــــــطات الخضــــــــــــار والفواكــــــــــــه   .3

  والمرطبات
25  15  

  بدء سریان : المادة الثانیة
  .اعتبار من تاریخ التوقیع علیه یبدأ سریان هذا النظام 

  االسم : المادة الثالثة
حانون بشأن تحصیل رسوم النظافة نظام بلدیة بیت (یطلق علي هذا النظام اسم 

  ).2001لسنة  1تعدیل رقم 
  م 29/8/2001التاریخ  

  رئیس بلدیة بیت حانون
  إبراهیم توفیق حمد

  اصدق       
  صائب عریقات . د

 وزیر الحكم المحلي 

  نظام صادر عن بلدیة بیت حانون
  بشأن اللوحات اإلعالنیة
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  م1997لسنة ) 1(قانون الهیئات المحلیة رقم 
) 15(ًال بالصـــالحیات المخولـــة لمجلـــس بلدیـــة بیـــت حـــانون بموجـــب المـــادة رقـــم عمـــ

وبعــد االطــالع ) 2(م تعــدیل رقــم 1997لســنة ) 1(بشــأن قــانون الهیئــات المحلیــة رقــم 
م وعلــى نظــام 1999لســنة ) 1(رقــم  علــى قــانون الهیئــات المحلیــة وعلــى نظــام البلدیــة

در مجلـــس بلدیــــة بیـــت حــــانون م، أصــــ2005آلرمـــات والیافطــــات لبلدیـــة غــــزة لســـنة ا
  .النظام التالي بعد موافقة وزیر الحكم المحلي

  
  )1(المادة 

  ). اللوحات اإلعالنیة(ق على هذا النظام نظام بلدیة بیت حانون بشأن یطل
  

  )2(المادة 
   -:یكون للكلمات والمصطلحات التالیة المعني المخصص لكل منها قرینة

  .وزیر الحكم المحلي :الوزیر
ــــةاللوحــــ ــــة أو اللوحــــة المقــــروءة والمقــــروءة  :ة اإلعالنی اإلعــــالن أو اآلرمــــة أو الالفت

والمعـدة إعـدادًا فنیـًا بالكتابـة العادیـة أو النـافرة أو المضـیئة أیـًا كانـت اللغـة أو األلــوان 
أو المادة المستخدمة فـي إعـدادها والتـي یكـون الغـرض منهـا التـرویج والدعایـة لسـلعة 

حرفــة أو مــادة اســتهالكیة آدمیــة أو حیوانیــة أو مــادة تعلیمیــة أو تجــارة أو صــناعة أو 
  .أو ریاضیة أو أي ترویج الى نشاط یهدف إلي تحقیق الربح

اللوحــة التــي توضــع ضــمن حــرم الشــارع أو علــى واجهــة  :اللوحــة اإلعالنیــة الخاصــة
المحــل أو علــى أي جانــب مــن جوانــب البنــاء الــذي یقــع فیــه المحــل أو فــوق البنــاء أو 

  . ي موقع آخر والتي یكون الغرض منها توسیع نطاق الترویج وزیادة فعالیتهفي أ
المشروع التنظیمي الهیكلـي أو المفضـل الموضـوع لكـل أو بعـض  :المشروع العمراني

  . منطقة التنظیم موضع التنفیذ وفقًا للقانون
  .مجلس بلدیة بیت حانون :المجلس
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  )3(المادة 

تمییــز بــین منــاطق وأصــناف اســتعماالت األراضــي یعتبــر المشــروع العمرانــي أســاس لل
  .المختلفة في منطقة نفوذ المجلس

  
  )4(المادة 

ال یجـوز ألي شـخص أن یضــع ضـمن منطقــة نفـوذ بلدیــة بیـت حــانون لوحـة إعالنیــة 
فـي أي موقـع فضـاء أو مـأهول عامـًا أو خاصـًا إال بعـد الحصـول علـى رخصـة بــذلك 

  .الذیل الملحق بهذا النظاممن المجلس وبعد سداد الرسم المحدد في 
  

  )5(المادة 
تكـــون مــــدة الرخصـــة ســــنة میالدیـــة تبــــدأ فـــي األول مــــن ینـــایر وتنتهــــي فـــي الحــــادي 

  . والثالثین من شهر دیسمبر من كل سنة وتعتبر كسور السنة، سنة میالدیة كاملة
  

  )6(المادة 
ویجـب أن  یجوز للمجلـس إذا مـا رأى لزومـًا لـذلك أن یـرفض تجدیـد اللوحـة اإلعالنیـة

، وفي هذه الحالة یحـق للمجلـس أن یكلـف صـاحب  یكون القرار برفض التجدید مسببًا
اللوحـة بإزالتهـا خــالل وقـت یحــدد ویحـق لــه بانقضـاء هــذا الوقـت أن یزیلهــا علـى نفقــة 

  . صاحب اللوحة
  

  
  )7(المادة 
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ال یجـــوز ألي شـــخص أن یضـــع لوحـــة إعالنیـــة إال فـــي الموقـــع وبالمواصـــفات التـــي 
المجلـــس وللمجلـــس الحـــق فـــي إزالـــة أیـــة لوحـــة إعالنیـــة تـــم وضـــعها بخـــالف  یحـــددها

  . ذلك
  

  )8(المادة 
ال یجـــوز أن تتضـــمن اللوحـــة اإلعالنیـــة ترویجـــًا ألیـــة ســـلعة أو مـــادة أو بضـــاعة أو 
تجــارة لهــا عالقــة باعتبــارات الصــحة العامــة أو الثقافــة العامــة أو التعلــیم أو البیئــة أو 

التجــارة أو تلــك المخصصــة لتــرویج أجهــزة االتصــاالت إال  الصــناعیة أو الزراعیــة أو
بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة التي أنـاط بهـا القـانون صـالحیات خاصـة 

  .بشأن مضمون الالفتة اإلعالنیة
  

  )9(المادة 
استثناء مما ورد الذیل الملحق بهـذا النظـام، یجـوز للمجلـس أن یعهـد لشـركات رسـمیة 

طات إعالنیــة فــي المواقــع وبالشــروط والمواصــفات التــي یراهــا متخصصــة بتنفیــذ نشــا
مناسبة لذلك، وذلك بطریق المنافسة العامة وبموجب عقـود خاصـة وال یعتبـر االتفـاق 
الـــذي یبرمـــه المجلـــس نافـــذًا إال بعـــد التصـــدیق علیـــه مـــن الـــوزیر الـــذي یحـــق لـــه أن 

قــًا لمصــلحة أكبــر یــرفض التصــدیق علیــه أو أن یــأمر بتعدیلــه إذا وجــد فــي ذلــك تحقی
  . للهیئة المحلیة

  
  )10(المادة 

یحظــــر وضــــع الالفتــــات اإلعالنیــــة علــــى وجهــــات أو أســــطح أو منــــاطق االرتــــدادات 
  :الخاصة باألبنیة و اإلنشاءات التالیة

  . دور العبادة وما في حكمها .1
 . المباني واإلنشاءات التعلیمیة الرسمیة على اختالف مستویاتها .2
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 . لخاصة باألوقاف الخیریة والغیر مستغلة تجاریاً المباني واإلنشاءات ا .3

 . المؤسسات والدوائر الحكومیة الرسمیة .4

 . أعمدة الكهرباء ذات الجهد العالي والمنخفض وأعمدة الهاتف .5

 . إشارات ولوحات المرور الرسمیة .6

 . المواقع األثریة والتاریخیة .7

 . األشجار الحرجیة القائمة على جانبي الطرق .8

 .ارات الخاصة بدون موافقة أصحابهااألراضي والعق .9

  
  )11(المادة 

ال یجوز وضع الفتـة إعالنیـة فـي أي شـارع أو طریـق أو میـدان أو جزیـرة وسـطیة أو 
بنــاء بصــورة تعیــق حركــة مــرور الســیارات أو المشــاة أو تحجــب الرؤیــا حجبــًا كلیــًا أو 

  .جزئیاً 
  

  )12(المادة 
محــالت التجاریــة والصــناعیة وأمـــاكن تعفــي اللوحــات اإلعالنیــة الخاصــة بالمنـــازل وال

العمــل األخــرى والتــي ال یكــون الغــرض منهــا التــرویج ویشــترط لــذلك أن تزیــد مســاحة 
  . 2سم50اللوحة الموضوعیة عن 

  
  )13(المادة 

) 2(مــع عــدم اإلخــالل بشــرط الحصــول علــى الرخصــة والمنصــوص علیــه فــي المــادة 
   -:نیة اللوحات اآلتیةمن هذا النظام یعفي من سداد رسوم اللوحة اإلعال

 اللوحات اإلعالنیة الحكومیة الرسمیة المؤقتة والدائمة .  
 لوحات اإلعالن ذات المضمون الدیني   . 

  )14(المادة 
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یستوفي المجلس من صاحب اللوحة اإلعالنیة لقاء وضع اللوحة مبلـغ الرسـم المحـدد 
ا كانــت اللوحــة فــي ذیــل هــذا النظــام و یجــوز للمجلــس مضــاعفة مقــدار مبلــغ الرســم إذ

  .  اإلعالنیة ذات وجهین أو أكثر
  

  )15(المادة 
یعمــل بهــذا النظــام اعتبــارًا مـــن تــاریخ تصــدیقه مــن وزیـــر الحكــم المحلــي وینشــر فـــي 

  . الجریدة الرسمیة و یلغي كل ما یتعارض معه
  

  م 2/3/2006صدر بمدینة غزة بتاریخ 
  

  رئیس بلدیة بیت حانون
  أصادق         

  النظام  على إصدار هذا
  خالد فهد القواسمي . د

   وزیر الحكم المحلي
  
  
  
  
  
  
  
  

  الــذیـــل
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  الرسم المقرر  الموقع  الرقم
   2شیكل لكل م 250  . ة في المناطق أو المحاور التجاریةحرم الشوارع الواقع   .1
واجهـــــــــات المبـــــــــاني التجاریـــــــــة أو الســـــــــكینة أو الحرفیـــــــــة أو    .2

  . الصناعیة في المناطق التجاریة
 2كل لكل مشی 150

واجهــات المبــاني الســكنیة أو فوقهـــا أو ضــمن أي جــزء منهـــا    .3
 2شیكل لكل م 150  . في المناطق السكنیة

 2شیكل لكل م 250  . المباني الصناعیة أو الحرفیة في المناطق الصناعیة   .4

 2شیكل لكل م 300  . المناطق السیاحیة   .5

 2ل مشیكل لك 100  . المناطق الزراعیة والزراعیة المساعدة   .6

 2شیكل لكل م 300  . المالعب والنوادي الریاضیة والمنتزهات العامة   .7

 شیكل لمدة شهر 150  . لوحة قماش مؤقتة في المناطق والمحاور التجاریة   .8

 شیكل لمدة شهر 100  . لوحة قماشیة مؤقتة في المناطق األخرى   .9

 لكل متر طولي 30  . اللوحة اإلعالنیة الخاصة .10
  

د الرســم بأیــة عملــة رســمیة أخــرى متداولــة طبقــًا للســعر الرســمي یجــوز ســدا: مالحظــة
  . المتداول لدى المصارف المحلیة في تاریخ السداد

  
  محمد نازك الكفارنة. د

  رئیس بلدیة بیت حانون
  أصادق         

  على إصدار هذا النظام 
   خالد فهد القواسمي. د

  وزیر الحكم المحلي
 ن الحرف والصناعاتنظام صادر من بلدیة بیت حانون بشأ
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 م1997لسنة ) 1(استنادا إلي قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 

) 15(عمــال بالصـــالحیات المخولــة لمجلـــس بلدیــة بیـــت حــانون وبموجـــب المــادة رقـــم 
م وبعـد االطـالع علـى 1997لسـنة )  1(بشأن قانون الهیئات المحلیة رقم ) ب(الفقرة 

أصـــدر المجلـــس البلـــدي  النظـــام  2001لســـنة  نظـــام الحـــرف والصـــناعات وتعدیالتـــه
إضـافة حـرف جدیـدة وتعـدیل حـرف قدیمـة بالـذیل  2010لسـنة ) 6(التالي تعدیل رقـم 

  -:بعد موافقة وزیر الحكم المحلي
  :تعدیل الذیل باإلضافة لحرف جدیدة وتعدیل حرف قدیمة

ومـــا قبلـــه  ویســـتعاض عنهـــا  2001تلغـــى الحـــرف فـــي ذیـــل النظـــام المعـــدل رقـــم  -1
 : لحرف  التالیةبا

  

  اســــم الحرفـــة  الرقم
التسعیرة 
القدیمة 
  بالشیكل

التسعیرة 
الجدیدة 
  بالشیكل

  اتمالحظ

    200  -  أهلیة/جمعیة عادیة  .1
    200  -جمعیة خیریة                                     .2
    300  -  روضة أطفال  .3
    350  -روضة أطفال وحضانة                           .4
    250  -  حضانة أطفال  .5
    200  -محل دیكورات هندسیة                          .6
    350  -ورشة أشغال كهرباء                            .7
شغال كهرباء                  .8     500  -ورشة حدادة وإ
    550  -مكبس حدید خردة                             .9

    200  -یح أجهزة كمبیوتر               ورشة تصل  .10
    250  -محل بیع أجهزة خلوي                         .11
    250  -محل تصلیح وبیع أجهزة خلوي               .12
    100  -بائع خضار متجول                           .13
    550  -محل بیع قطع غیار سیارات جدیدة                     .14
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    350  -محل بیع قطع غیار سیارات قدیمة                       .15
    300  -مكتب محاسبة                                 .16
    80  -بقاله صغیرة                                   .17
    500  -محل لبیع الرخام والجرانیت                     .18
    1400  -                               مخازن بترول جدید    .19
    1400  -مخازن بترول ومبیت سیارات                  .20
    150  -محل بیع أحذیة قدیمة                               .21
    150  -محل بیع مالبس قدیمة                         .22
    300  -  محل لبیع الزهور وألعاب األطفال  .23
    250  -  محل مأكوالت شعبیة  .24
    150  -محل تصلیح أدوات كهربائیة قدیمة             .25
    200  150تسجیل صوت                        وأستودی   .26
    1200  1000مصنع بالط                                    .27
    1200  1000مصنع نسیج                                    .28
    1200  1000مصنع برامیل بالستیك                         .29
    700  500مستودع أدویة                                  .30
    300  250سوبر ماركت                                   .31
    200  150مینى ماركت                                    .32
    700  300ضأن وتسمینه                  مزرعة لتربیة ال  .33
    500  300)                        طیور(مزرعة دواجن   .34
    200  100  سمكري عادي   .35
 مهنة جدیدة  200  -  ورشة أشغال كهرباء   .36

 مهنة جدیدة  300  -  ورشة حداده كبیرة وأشغال كهرباء  .37

 جدیدة مهنة  150  -  محل بیع أجهزة اتصال خلوي  .38

  مهنة جدیدة  150  -  محل لبیع قطع غیار لسیارات جدیدة  .39
    300  -  محل للجاتوه والمعجنات وبیعها  .40
    300  -مطعـــم (محــل للطـــبخ فــي المناســـبات   .41
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  )طباخ/صغیر
  
  یسرى هذا النظام من تاریخ تصدیقه من وزیر الحكم المحلى -2
معمول به وتلغى الرسوم یلغى كل ما یتعارض مع هذه الحرف والنظام ال -3

  .السابقة بخصوصیة الحرف المعدلة
بشان الحرف  6نظام بلدیة بیت حانون تعدیل رقم  / یطلق علي هذا النظام  -4

   2010والصناعات وتصدیقه لسنة 
  

   2010/ 2/  21: التاریخ
     

  محمد نازك الكفارنة. د
  رئیس بلدیة بیت حانون

        
                          أصـادق    

              وزیر الحكم المحلي
     

  
  
  
  
  
  

  غزة بشأن رسوم النظافةوادي نظام بلدیة 
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مـن ) ب(إن مجلس بلدیة وادي غزة اسـتنادا للصـالحیات المخولـة لـه بمقتضـي الفقـرة 
فقـد أصـدرت  1997لسـنة) 1(من قانون الهیئـات المحلیـة الفلسـطینیة رقـم ) 15(المادة

   -:البلدیة النظام التالي
  
  وليالمادة األ 

یكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مـا لـم تـدل القرینـة 
  : على غیر ذلك

  -:العقار -1

  . كل عقار أو مبني سواء كان مشغوال أو خالیا عمومیا أو خاصا    
  -:المجلس -2

  المجلس البلدي للبلدیة وادي غزة 
  

  المادة الثانیة
شــهریا الرســوم التالیــة بالشــیكل كمــا هــي موضــحة  تجبــي البلدیــة بموجــب هــذا النظــام

   -:بالذیل أدناه
  الذیـــل

  الرسوم بالشیكل   اسم العقار  مسلسل
  12  دار سكن ولكل شقة    -1
  10  كل شقة في عمارة سكنیة أو برج سكني    -2
  20  المكاتب بأنواعها   -3
  30  المحالت التجاریة    -4
  40  السوبر ماركت والحوانیت الكبیرة    -5
  20  الصغیرة  الحوانیت   -6
  10  أكشاك البیع الصغیرة    -7
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  400  مستشفي خاص    -8
  80  مركز طبي خاص    -9
  120  ) مستوصف(عیادة حكومیة    -10
  30  العیادة الطبیة    -11
  15  صیدلیة    -12
  15  صالون حالقة رجال    -13
  30  صالون كوافیر للتجمیل السیدات    -14
  400  مبني وزارة حكومي    -15
  100  مركز تعلیم الكمبیوتر واالنترنت    -16
  225  المدارس الحكومیة    -17
  200  المدارس الخاصة    -18
  100  دور الحضانة + روضة    -19
  40  الورش الصناعیة    -20
  40  مشاغل خیاطة    -21
  20  بسطات الخضار والفواكه والمرطبات    -22
  40  محالت الجزارین    -23
  75  محالت بیع الدواجن    -24
  30  كفتریا   -25
  30  مطعم فول وفالفل    -26
  60  مطعم سمك ودواجن السمك    -27
  80  المغاسل والمشاحم    -28
  20  مكتب سیارات    -29
  50  الجمعیات الخیریة    -30
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  معفاة  دور العبادة    -31
  150  األندیة ومراكز الشباب والریاضة    -32
  20  أیة بنایة أخري لم تذكر بهذا النظام    -33

  
  المادة الربعة 

في حالة رفض أي من اصحاب العقارات دفع رسـوم النظافـة المـذكورة أعـاله تحصـل 
وم النظافــة المـذكورة أعــاله والمطلوبـة مــن وفقـًا لهــذا النظـام اســتنادًا ألحكـام المــادة رسـ

م 1997لســـنة ) 1(الســـابعة والعشـــرون مـــن قـــانون الهیئـــات المحلیـــة الفلســـطینیة رقـــم 
  . فیما یتعلق بجبایة أموال الهیئة المحلیة

   الخامسة المادة 
  : بدء سریان

  یخ التصدیق علیه یبدأ سریان مفعول هذا النظام من تار 
  

  المادة السادسة 
   2006لسنة ) 1(یطلق على هذا النظام اسم نظام رسوم النظافة رقم 

  
  رئیس بلدیة وادي غزة

  سالم أبو عیادة
  دق اصأ      

  وزیر الحكم المحلي 
 وصفي قبها   

  
  

  جبایة ضرائب البلدیةغزة بشأن وادي نظام بلدیة 
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مـن ) ب(صـالحیات المخولـة لـه بمقتضـي الفقـرة إن مجلس بلدیة وادي غزة اسـتنادا لل
قـد أصـدر  1997لسـنة ) 1(مـن قـانون الهیئـات المحلیـة الفلسـطینیة رقـم ) 15(المادة 

   -:النظام التالي
  

  المادة األولي
  یطلق على هذا النظام اسم نظام بشأن جبایة ضرائب بلدیة وادي غزة 

  

  المادة الثانیة
ام المعاني المخصصة لها أدناه مـا لـم تـدل القرینـة یكون للكلمات الواردة في هذا النظ

  : على غیر ذلك
 مجلس بلدیة وادي غزة  -:المجلس -1

 تعریف  :المكلف -2

أي شخص استحق علیه مبلغ للبلدیة بموجب هذا النظام سواء كـان مالكـا أو منتفعـا (
  ). أو شاغال ألي عقار أو بأي صفة أخري

  المادة الثالثة
   -:لنظام الضرائب التالیةتجبي البلدیة بموجب هذا ا

  ضریبة مكافحة الفئران: أوالً 
تجبــي البلدیــة بموجــب هــذا النظــام مبلغــا وقــدرة واحــد شــیكل شــهریا تضــاف علــى 

  .حساب المكلف المشترك
  ضریبة المنازل: ثانیاً 

شــیكل ) 6(تجبــي البلدیــة بموجــب هــذا النظــام مــن المكلــف ضــریبة منــازل بواقــع 
  .   عن كل غرفة سنویاً 

  ضریبة أراضي: اً ثالث
  : بموجب هذا النظام تحبي البلدیة من المكلف ضریبة األراضي كما یلي
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عـــن كــــل دونــــم أرض مغروســــة بالحمضـــیات أو الفواكــــه أو الخضــــار مبلغــــا  -1
  . شیكل سنویاً ) 12(وقدره 

 . شیكل سنویاً ) 14(عن كل دونم حمامات مبلغا وقدره  -2

شـــیكل ) 10(ا وقـــدره عــن كـــل دونـــم أرض بـــور أو یـــزرع زراعـــة شـــتویة مبلغـــ -3
 . سنویاً 

  رسوم نقل حق انتفاع بإجارة عقار مؤجرة من عقارات البلدیة: رابعاً 
تجبــي البلدیــة بموجــب هــذا النظــام مــن المكلــف رســوم نقــل حــق انتفــاع بإجــارة عقــار 

  . من قیمة األجرة السنویة للعقار زیادة لإلیجار% 20مبلغا یساوي 
  

  المادة الرابعة
ائب المفروضـــة بموجـــب هـــذا النظـــام اســـتنادا ألحكـــام المـــادة تحصـــل الرســـوم والضـــر 

فیمـا  1997لسـنة ) 1(السابعة والعشرون من قـانون الهیئـات المحلیـة الفلسـطینیة رقـم 
یتعلــق بجبایــة الضــرائب والعوائـــد المطلوبــة مــن المكلفــین فـــي حالــة عــدم دفعهــم إلـــى 

  . البلدیة مباشرة بمقتضي هذا النظام
  

  سریان بدء: المادة الخامسة
  یبدأ سریان مفعول هذا النظام من تاریخ التصدیق علیه 

  
  رئیس بلدیة وادي غزة

 سالم أبو عیادة

  دق اصأ      
  وزیر الحكم المحلي 

 وصفي قبها   
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  1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 
  1998لسنة  )1(نظام صادر من بلدیة الزوایدة بشأن تعدیل المیاه رقم 

من ) 15(من المادة ) ب(صالحیة المخولة لبلدیة الزوایدة بموجب الفقرة عمًال بال
  - :قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة فقد أصدرت بلدیة الزوایدة النظام التالي

لتورید  1997لسنة  )1(من ذیل النظام المعدل رقم ) أ(بدل الفقرة : تعدیل الذیل
  .المیاه لبلدیة الزوایدة

  الذیـــل
  شیكل  أغوره  االشتراك رسوم -أ  م
  20  -  رسم فحص العداد وختمه  -1
  10  -  ثمن نماذج اشتراك  -2
  20  -  رسم قطع المیاه  -3
عادة المیاه  -4   20  -  رسم توصیل وإ
  20  -  رسم تبدیل العداد  -5
  30  -  رسم تجدید اشتراك لمدة ستة أشهر  -6
  550  -  أنش 2/1رسوم اشتراك   -7
  1400  -  نشإ 4/3رسوم اشتراك بقطر   -8
  2400  -  رسم اشتراك بقطر  إنش  -9

  2900  -  إنش) 2/11(رسم اشتراك بقطر   -10
  4900  -  إنش 2رسم اشتراك بقطر   -11
  
  ثمن استهالكات المیاه - ب
  شیكل  أغورة  استهالك المنازل -1

  17  -  شهریاً ) كحد أدنى(متر مكعب  10-1من 
  1  80  متر مكعب 20-11من 
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  1  90  متر مكعب 30-21من 
  2  -  متر مكعب 50-31من 
  2  50  متر مكعب فما فوق 15من 

  االستهالك الصناعي -2
  20  -  شهریاً  )ىكحد أدن(متر مكعب  10-1من 
  2  50  متر مكعب فما فوق 11من 

 
  التأمینات -ج
  20  -  تأمین لكل مشترك میاه منزلي  -1
  60  -  تأمین لكل مشترك میاه صناعي  -2
  2  -  ل مشترك شهریاً رسم صیانة عداد لك - د
  .8/7/1998یبدأ سریان مفعول هذا النظام اعتبارًا من  - 2 :بدء سریان 

  "بلدیة الزوایدة بشأن المیاه نظام" یطلق على هذا النظام اسم  - 3 :االسم
  1998لسنة  )2(تعدیل رقم 

  .م18/7/1998: التاریخ
  

  نائب رئیس بلدیة الزوایدة
  سمیر أبو شمالة

  أصدق       
  ائب عریقاتص. د

  وزیر الحكم المحلي
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  1997قانون الهیئة المحلیة الفلسطینیة لسنة 
  1998لسنة  صادر من بلدیة الزوایدة بشأن رسوم النظافةنظام 

مـن ) 15(مـن المـادة ) ب(عمـًال بالصـالحیات المخولـة لبلدیـة الزوایـدة بموجـب الفقـرة 
  -:النظام التالي فقد أصدرت 1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 

  الذیــل
الرسوم   العقار  م

  بالشیكل
 شیكل  4  دار سكن أو عمارة   -1

 شیكل  6  المكاتب بأنواعها  -2

 شیكل  8  المحالت التجاریة والحوانیت  -3

 شیكل  12  محالت السوبر ماركت  -4

  المستشفیات  -5
  مستشفى خاص -أ

  
150  

 

  العیادات  -6
  )مستوصف(عیادة حكومیة  - أ

  اصمركز طبي خ  -  ب

  
50  

  

20  

  
  شیكل
 شیكل

  -:الدوائر التعلیمیة  -7
  مدارس -أ

  
80  

 شیكل

 شیكل  15  الورش الصناعیة  -8

 شیكل  8  بسطات الخضار وبیع الفواكه والمرطبات  -9

  محالت بیع اللحوم  -10
  محالت الجزارین -أ 
 محالت بیع الدواجن - ب 

 محالت بیع األسماك الطازجة والمجمدة -ج 

  
12  

  

20  
  

12  
  

  
 شیكل

 شیكل

 شیكل
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 شیكل  12  محالت بیع اللحوم المجمدة - د 

 شیكل  200  مصنع میاه غازیة  -11

 شیكل  100  مصنع بالط  -12

 شیكل  40  المصانع  -13

 شیكل  20  المطابع  -14

  مطعم حتى عشرة أفراد  -15
  فرد 20-11من  - أ

  ما زاد على ذلك  -  ب

20  
  

25  
  

40  

  شیكل
  

 شیكل

 شیكل

 شیكل  6  أیة بنایة غیر مذكورة في هذا الذیل  -16

 شیكل  15  الهیئات الخیریة الكبیرة  -17

 شیكل  8  الهیئات الخیریة الصغیرة  -18

 ال تفرض  مسجد أو كنیسة  -19

 شیكل  8  األندیة ومراكز الشباب والریاضة  -20

  
  م1/8/1998النظام اعتبارًا من هذا  یبدأ سریان :بدء السریان
  )1998ة لسنة نظام رسوم النظاف(یطلق على هذا النظام اسم  :اسم النظام

  
  م18/7/1998: التاریخ

  نائب رئیس بلدیة الزوایدة
  سمیر أبو شمالة

  أصدق       
  صائب عریقات. د

  وزیر الحكم المحلي
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  1997قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 
  2001لسنة  )1(نظام صادر من بلدیة الزوایدة بشأن تعدیل المیاه رقم 

ــ مــن ) 15(مــن المــادة ) ب(ة الزوایــدة بموجــب الفقــرة عمــًال بالصــالحیة المخولــة لبلدی
  -:قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة فقد أصدرت بلدیة الزوایدة النظام التالي

لتوریـــد  1997لســـنة ) 1(مـــن ذیـــل النظـــام المعـــدل رقـــم ) أ(بـــدل الفقـــرة : تعـــدیل الـــذیل
  .المیاه لبلدیة الزوایدة

  الذیـــل
  شیكل  أغوره  رسوم االشتراك - أ  م
  20  -  رسم فحص العداد وختمه  -1
  10  -  ثمن نماذج اشتراك  -2
  20  -  رسم قطع المیاه  -3
عادة المیاه  -4   20  -  رسم توصیل وإ
  20  -  رسم تبدیل العداد  -5
  30  -  رسم تجدید اشتراك لمدة ستة أشهر  -6
  550  -  أنش 2/1رسوم اشتراك   -7
  1400  -  إنش 4/3رسوم اشتراك بقطر   -8
  2400  -  تراك بقطر  إنشرسم اش  -9

  3400  -  إنش) 2/11(رسم اشتراك بقطر   -10
  4400  -  إنش 2رسم اشتراك بقطر   -11
  
  شیكل  أغورة  ثمن استهالكات المیاه - ب

  1  8  ثمن المتر المكعب الواحد منزلي
  2  5  ثمن المتر المكعب الواحد صناعي
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  التأمینات -ج
  40  -  تأمین لكل مشترك   -1
  .1/10/2001یبدأ سریان مفعول هذا النظام اعتبارًا من  -2: بدء سریان 

  "نظام بلدیة الزوایدة بشأن المیاه" یطلق على هذا النظام اسم  - 3: االسم
  ).2001(لسنة ) 1(تعدیل رقم 

  
  .م17/10/2001: التاریخ

  
  أحمد عبداهللا أبو زاید
  رئیس بلدیة الزوایدة

  أصدق       
  صائب عریقات. د

  محليوزیر الحكم ال
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  1934لسنة ) 1(قانون البلدیات رقم 
  )2(نظام صادر عن بلدیة الزوایده بشأن ضریبة الحرف والمهن رقم 

  

، 1934لســنة ) 1(مــن قــانون البلــدیات رقــم ) 99(عمــًال بالصــالحیة المخولــة لهــا بموجــب المــادة 
  :فقد أصدرت بلدیة الزوایده النظام التالي 

  : تعدیل الذیل 
  :ویستعاض عنه بما یلي 1934ل لسنة ام المعدلغى ذیل النظی – 1

  لـالذی

  اسم الحرفة  م
  الضریبة
  اسم الحرفة  م  بالشیكل

  الضریبة
  بالشیكل

  500  بیع أدوات بناء  2  1000  مصنع تشمیع حمضیات  1
  50  بیع مواد بناء  4  500  مصنع طوب آلي  3
  300  مزرعة دواجن  6  200  مصنع طوب یدوي  5
  500  جهزة طبیةبیع أ  8  1000  معمل بالط  7
  1500  مصنع میاه غازیة  10  1500  محطة بنزین  9

  1500  مصنع ألمونیوم  12  2000  فرع بنك واحد  11
  500  مصنع خیاط مالبس  14  1000  فرع بنك إضافي  13
  1500  مخزن بترول  16  2000  دار سینما  15
  500  مكتب سیاحة وسفر  18  2000  صالة أفراح  17
  500  ة سیاراتمشحم  20  1000  مصنع اسكیمو  19
  300  ورشة اقل من آالت قوة  22  1000  مصنع مرجرین وسمنة  21
  200  سمكرة سیارات  24  1500  محطة تعبئة أنابیب غاز  23
  500  مصنع روائح عطریة  26  200  محل لبیع أنابیب بوتوجاز  25
محل لبیع ماكینات وقطع   28  500  مصنع سكاكین  27

  غیار
500  

  200  منجرة آلیة  30  200  مكتب تاكسیات للخارج  29
  1000  مصنع علب كرتون  32  500  صراف   31
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  1000  مصنع علف دواجن  34  1000  محل وكالة سیارات  33
  500  )مدبغ ( مصنع دباغة   36  500  مدرسة لتعلیم قیادة السیارات  35
  500  بیع أجهزة كهربائیة جدیدة  38  500  صیدلیة  37
  200  ربائیةبیع أدوات كه  40  500  مكتب مقاوالت عامه  39
  500  مطبعة  42  500  آالت قوة) 5(ورشة اكثر من  41
  500  صائغ وجواهرجي  44  500  معصرة زیت تدار بالقوة  43
  500  مصنع خیزران  46  500  ورشة أبواب وشبابیك حدیدیة  45
  500مصنع أكیاس نایلون وأكیاس ورق  48  700  مصنع دفاتر مدرسیة  47
  100  تخشیبة لبیع خضار وفواكه  50  500  تاجر خضروات وفواكه جمله  49
  محل لصنع وبیع أحذیة   52  200  دكان بائع خضار وفواكه  51

  ولوازمها
500  

  محل لبیع األدوات   54  300  محل لبیع تمباك وسجائر  53
  الزجاجیة والخزفیة

200  

  200  مكتبة وبیع قرطاسیة  56  50  مصلح أحذیة  55
  100  البقالة بالمفرق محل لبیع  58  300  محل لبیع ماكینات خیاطة  57
  100  محل فوال  60  100  صباغ  59
  محل لبیع البقالة بالجملة   61

  والمفرق
  200  محل لبیع النثریات  62  500

  200  مخبز للبیوت یدوي  64  200  محل لبیع العطارة  63
  1000  مخبز تجاري أو مخبز آلي  66  100  حداد عادي  65
  500  ادمحل لبیع السج  68  100  حائل بسط أو سجاد  67
  محل لبیع مرطبات شتویة   70  300  حمام تركي  69

  وصیفیة
200  

  محل لبیع الخشب المستعمل   71
  جملة ومرفق

  محل لبیع طحین وحبوب   72  300
  بالجملة

500  

  محل لبیع حدید مستعمل   73
  جمله ومفرق

  محل لبیع طحین وحبوب   74  300
  بالمفرق

200  
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  مصور أو بائع أدوات   75
  تصویر

  300  محل لبیع األسمنت بالمفرق  76  200

  200  مطحنة حبوب  78  500  مصنع فراشي ومكانس  77
  200  نجار إفرنجي موبیلیات  80  200  نجار عربي  79
  كراج عمومي لمبیت   82  100  محلج صوف  81

  وحفظ سیارات
200  

  100  خیاط عربي  84  300  خیاط إفرنجي  83
  200  ره وأجواخمحل لبیع مانیفاتو   86  200  مسكبة لصب المعادن  85
  100  كشك لبیع الحلویات والسكاكر  88  200  محل لبیع الحلویات والسكاكر  87
  1000  هثالجة لحفظ الفواك  90  1000  فندق أو بنسیون  89
  200  كوافیر للسیدات  92  200  حالق رجال  91

  100  تخشیبة حالق رجال  94  100  فاخورا  93
  150  ديسمكري عا  96  200  محل لبیع الحصر واألكیاس  95
  150  محل لتصلیح وبیع الساعات  98  100  نحاس أو مبیض نحاس  97
  150  محل لبیع حطب أو فحم  100  150  محل لبیع أمتعة مستعملة  99

  محل لبیع وتصلیح إطارات   101
  السیارات

  محل لبیع بویات وزرافیل   102  300
  ومسامیر وأدوات بناء

500  

  محل لبیع وتركیب الزجاج   103
  جمله

  150  محل تنجید  104  200

  محل لبیع ألواح الزجاج  105
  بالمفرق 

  150  خطاط الفتات  106  100

  محل لبیع الطرابیش وألبسه   107
  الرأس

  1000  مصنع باطون جاهز  108  100

  2500  قریة سیاحیة  110  500  محل بیع سیارات مستخدمه  109
  200  مكتب اتصاالت  112  500  مصنع أفران غاز  111
  500  مزرعة لتربیة وتسمین األبقار  114  1000  هى سیاحيمطعم أو مق  113
عالم  115   1000  صالة أفراح ومناسبات  116  200  مكتب صحافة وإ
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  مزرعة لتربیة وتسمین   117
  األغنام

  300  معمل تحمیض أفالم  118  200

  500  مزرعة اسماك  120  300  مصنع هوائیات تلفزیون  119
  500  راتمحل لیع اإلطا  122  200  مشتل زراعي  121
  200  محل جزار  124  150  محل لتصلیح ونفخ اإلطارات  123
  100  محل كوى وغسیل یدوي  126  100  محل لبیع وتأجیر الدراجات  125
  300  بصریات  128  200محل كوى وغسیل آلي على البخار  127
  300  عیادة طبیب أسنان  130  500  كسارة للحجارة  129
  500  ندسة ورسم ومساحةمكتب ه  132  200  عیادة طبیب بشري  131
  500  معصرة زیوت  134  200  مكتب محاماة  133
  200  مخزن لبیع الكلس  136  500  مصنع ألبان  135
  200  محل لبیع األدوات الزراعیة  138  200  معهد طباعة ولغات  137
  500  مكتب شحن  140  200  محل لدهان السیارات  139
  200  مصنع ثلج  142  200  معمل لدهان السیارات  141
  500  مصنع نسیج قطني  144  200  معمل للصابون  143
  200  مصنع نسیج قطني یدوي  146  200  مقهى  145
  معمل یدوي لصناعة   148  200  ورشة تصلیح السیارات  147

  المناخل والغرابیل
300  

  300  مختبر تحالیل طبیة  150  500  مكتب مثمن أراضي  149
  محل لبیع األدوات   151

  المنزلیة والصحیة
  200  محل لبیع البیض والدواجن  152  200

  200  محل لعب البلیاردو  154  1000  مكتب استیراد وتصدیر  153
  محل بیع أنابیب غاز   156  200  كتبه عمومیین  155

  بالمفرق
200  

  200  مكتب تاكسیات داخلي  158  200  محل كهربائي سیارات  157
  500محــل لبیــع الزیــوت المعدنیــة جملــة   160  200  مصنع تطریز  159
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  لة ومفرقجم
  500  مصنع شنط جلد وبالستیك  162  100  محل لبیع الفخار بأنواعه  161
  محل لكسي الكراسي  163

  والدراجات 
  300  محل لبیع علف ودواجن  164  100

  200  محل لتعبئة الشاي  166  200  محل لبیع غیار السیارات  165
  200  محل لبیع السمك والفسیخ  168  500  سوبر ماركت  167
  200  محل لبیع السمك الطازج  170  200  ل لبیع أدوات التجمیلمح  169
  محل لبیع قطع غیار   172  200  مطحنة قهوة  171

  دراجات
150  

  ورشة تصلیح أجهزة   174  1000  مصنع بسكویت  173
  كهربائیة

200  

  مبیع أشرطة مسجالت   175
  وفیدیو

  200  بیع أقمشة بالمفرق  176  200

  500  مصنع ورق فاین  178  200  محل لبیع لعب األطفال  177
  500  مصنع رخام وجربیت  180  200  محل لبیع أفران الغاز  179
  محل لبیع مكسرات   181

  بالمفرق
  200  تعبئة زیوت غذائیة  182  200

  محمص جمیع أنواع   184  200  مركز عالج طبیعي  183
  المكسرات

500  

  محل لبیع اسماك   186  1000  مستشفى خاص  185
  الزینة والعصافیر

200  

  200  مركز أشعة  188  500  مستودع أدویة  187
  200  مركز تدریب ریاضي  190  500  مصنع مربى  189
  500  مصنع سلطات حمص  192  500  تجارة عامة  191
  500  محل لبیع وتجمیع الوالعات  194  1500  ورشة فحص المركبات  193
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      196  500  مصنع أدوات بالستیكیة  195
  

  عول هذا النظام اعتبارًا من تاریخ التوقیع علیه یبدأ سریان مف -2 :بدء سریان
نظــام بلدیــة الزوایــده بشــأن ضــریبة الحــرف والمهــن رقــم " طلــق علــى هــذا النظــام اســم  -3 :االســم

  .2001لسنة ) 1(
  

  23/10/2001التاریخ 
    

  رئیس بلدیة الزوایده
  احمد عبد اهللا أبو زاید

  
  

  أصدق ،،،،،،،،،،
  صائب عریقات . د

 لمحليوزیر الحكم ا
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  قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة
  2006لسنة  )1(نظام صادر عن بلدیة الزوایدة بشأن رسوم النظافة رقم 

من " 15"من المادة رقم " ب"عمًال بالصالحیة المخولة لبلدیة الزوایدة بموجب الفقرة 
لسنة  1فقد أصدرت البلدیة التعدیل رقم  97قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة لسنة 

المنعقدة بتاریخ  2/2006وذلك بجلستها رقم  98على نظام النظافة لسنة  2006
1/2/2006.  

  أوًال تعدیل الذیــل
  :الخاص بالعقارات بحیث یصبح تحصیل الرسوم كما یلي" 1"یتم تعدیل البند رقم 

  .شیكل شهریاً  6شیكل بدًال من  8دار سكن دور أرضي                       . أ
  .شیكل شهریاً  6شقة سكنیة بعد الدور األرضي         كل . ب

  :ثانیًا یتم إضافة البنود التالیة للذیل
  .شیكل شهریاً  20مزارع الدواجن والفقاصات                 . أ

  .شیكل شهریاً  100مزارع األبقار                             . ب
  

  م1/2/2006یبدأ سریان النظام اعتبارًا من  :بدء السریان
یطلق على هذا النظام نظام بلدیة الزوایدة بشأن رسوم النظافة تعدیل رقم  :االسم

  2006لسنة " 1"
  12/2/2006: التاریخ

  رئیس بلدیة الزوایدة
  حسن أبو مزید. أ

  أصدق
  خالد القواسمي. د 
  وزیر الحكم المحلي 
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  نظام صادر عن مجلس بلدیة الزوایدة بشأن اللوحات اإلعالنیة
  1997لسنة  1الهیئات المحلیة رقم  قانون

   1997لسنة  1بعد اإلطالع على قانون الهیئات المحلیة رقم 
  : أصدر مجلس بلدیة الزوایدة النظام التالي بعد موافقة وزیر الحكم المحلي

  
  )1(المادة 

  ) اللوحات اإلعالنیة(نظام بلدیة الزوایدة بشأن "یطلق على هذا النظام اسم 
  

  )2(المادة 
   -:ن للكلمات والمصطلحات التالیة المعني المخصص لكل منها قرینةیكو 

  وزیر الحكم المحلي  :الوزیر) أ(
اإلعــالن أو اآلرمـــة أو الالفتــة أو اللوحـــة المقــروءة والمعـــدة  :اللوحــة اإلعالنیـــة) ب(

ة إعداد فنیًا بالكتابة العادیة أو النـافرة او المضـیئة أیـًا كانـت اللغـة أو األلـوان أو المـاد
المسـتخدمة فـي إعـدادها والتـي یكـون الغـرض منهـا التـرویج والدعایـة لسـلعة أو تجــارة 
أو صـــــناعة أو حرفـــــة أو مـــــادة اســـــتهالكیة آدمیـــــة أو حیوانیـــــة أو مـــــادة تعلیمیـــــة أو 

  .ریاضیة أو أي ترویج ألي نشاط آخر یهدف إلى تحقیق الربح
الشـــارع أو علـــى اللوحـــة التــي توضـــع ضـــمن حــرم  :اللوحــة اإلعالنیـــة الخاصـــة) ج(

واجهــة المحــل أو علـــى أي جانــب مـــن جوانــب البنــاء الـــذي یقــع فیـــه المحــل أو فـــوق 
البنــاء أو فــي أي موقــع آخــر والتــي یكــون الغــرض منهــا توســیع نطــاق التــرویج وزیــادة 

  . فعالیته
المشــروع التنظیمــي الهیكلــي أو المفصــل الموضــوع لكــل أو  :المشــروع العمرانــي) د(

  . موضع التنفیذ وفقًا للقانونبعض منطقة التنظیم 
  مجلس بلدیة الزوایدة  :المجلس) هـ(
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  )3(المادة 
یعتبــر المشــروع العمرانــي أســاًس للتمییــز بــین منــاطق وأصــناف اســتعماالت األراضــي 

  . المختلفة في منطقة نفوذ المجلس
  

  )4(المادة 
فــي  ال یجـوز ألي شــخص أن یضــع ضـمن منطقــة نفــوذ بلدیــة الزوایـدة لوحــة إعالنیــة

أي موقع فضـاء أو مـأهول عامـًا أو خاصـًا إال بعـد الحصـول علـى رخصـة بـذلك مـن 
  . المجلس وبعد سداد الرسم المحدد في الذیل الملحق بهذا النظام

  
  )5(المادة 

تكــو مــدة الرخصــة ســنة میالدیــة تبــدأ فــي األول مــن ینــایر وتنتهــي فــي الیــوم الحــادي 
  . بر كسور السنة، سنة میالدیة كاملةوالثالثین من شهر دیسمبر من كل سنة وتعت

  
  )6(المادة 

یجــوز للمجلـــس إذا مـــا رأى لزومــًا لـــذلك أن یـــرفض تجدیــد رخصـــة اللوحـــة اإلعالنیـــة 
، وفـــي هـــذه الحالـــة یحـــق للمجلـــس أن  ســببًا ویجــب أن یكـــون القـــرار بـــرفض التجدیـــد مُ

ن یكلــف صــاحب اللوحــة بإزالتهــا خــالل وقــت یحــدد ویحــق لــه بانقضــاء هــذا الوقــت أ
  . یزیلها على نفقة صاحب اللوحة

  
  )7(المادة 

ال یجـــوز ألاي شـــخص أن یضـــع لوحـــة إعالنیـــة إال فـــي الموقـــع وبالمواصـــفات التـــي 
  . یحددها، وللمجلس الحق في إزالة أیة لوحة إعالنیة تم وضعها بخالف ذلك
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  )8(المادة 
بضـــاعة أو ال یجـــوز أن تتضـــمن اللوحـــة اإلعالنیـــة ترویجـــًا ألیـــة ســـلعة أو مـــادة أو 

تجــارة لهــا عالقــة باعتبــارات الصــحة العامــة أو الثقافــة العامــة أو التعلــیم أو البیئــة أو 
الصـــناعة أو الزراعـــة أو التجـــارة أو تلـــك المخصصـــة لتـــرویج أجهـــزة االتصـــاالت إال 
بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة الجهـــات المختصـــة التـــي أنـــاط بهـــا القـــانون صـــالحیات 

  . عالنیةخاصة بشأن مضمون الالفتة اإل
  

  )9(المادة 
اســتثناء ممــا ورد فــي الــذیل الملحــق بهــذا النظــام، یجــوز للمجلــس أن یعهــد لشــركات 
رسـمیة متخصصــة بتنفیـذ نشــاطات إعالنیـة فــي المواقـع وبالشــروط والمواصـفات التــي 
یراها مناسبة لذلك، وذلك بطریق المنافسـة العامـة وبموجـب عقـود خاصـة وفـي جمیـع 

جلس ضرورة لـذلك ال یعتبـر االتفـاق الـذي یبرمـه المجلـس نافـذًا األحوال التي یرى الم
إال بعــد التصــدیق علیــه مــن الــوزیر الــذي یحــق لــه أن یــرفض التصــدیق علیــه أو أن 

  . یأمر بتعدیله إذا وجد في ذلك تحقیقًا لمصلحة أكبر للهیئة المحلیة
  

  )10(المادة 
اطق االرتــــدادات یحظــــر وضــــع الالفتــــات اإلعالنیــــة علــــى وجهــــات او أســــطح أو منــــ

   -:الخاصة باألبنیة واإلنشاءات التالیة
  . دور العبادة وما في حكمها -1
 . المباني واإلنشاءات التعلیمیة الرسمیة على اختالف مستویاتها -2

 . المباني واإلنشاءات الخاصة باألوقاف الخیریة والغیر مستغلة تجاریاً  -3

 . المؤسسات والدوائر الحكومیة الرسمیة -4

 . اء ذات الجهد العالي والمنخفض وأعمدة الهاتفأعمدة الكهرب -5

 . إشارات ولوحات المرور الرسمیة -6
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 . المواقع األثریة والتاریخیة -7

 . األشجار الحرجیة القائمة على جانبي الطرق -8

 .    األراضي والعقارات الخاصة بدون موافقة أصحابها -9

  
  )11(المادة 

و میـدان أو جزیـرة وسـطیة أو ال یجوز وضع الفتـة إعالنیـة فـي أي شـارع أو طریـق أ
بنــاء بصــورة تعیــق حركــة مــرور الســیارات أو المشــاة أو تحجــب الرؤیــا حجبــًا كلیــًا أو 

  . جزئیاً 
  

  )12(المادة 
تعفــي اللوحــات اإلعالنیــة الخاصــة بالمنـــازل والمحــالت التجاریــة والصــناعیة وأمـــاكن 

ن ال تزیـد مسـاحة العمل األخرى والتى ال یكون الغرض منها الترویج ویشـترط لـذلك أ
  . 2سم 500اللوحة الموضوعة عن 

  
  )13(المادة 

  مع عدم اإلخالل بشروط الحصول على الرخصة والمنصوص علیه في
  : من هذا النظام یعفي من سداد رسوم اللوحة اإلعالنیة اللوحات اآلتیة) 2(المادة 

  .اللوحات اإلعالنیة الحكومیة الرسمیة المؤقتة والدائمة) أ(
  . اإلعالن ذات المضمون الدیني لوحة) ب(

  
  )14(المادة 

یستوفي المجلس من صـاحب اللوحـة اإلعالنیـة لقـاء وضـع اللوحـة الرسـم المحـدد فـي 
ذیــل هــذا النظــام ویجــوز للمجلــس مضــاعفة مقــدار الرســم إذا كانــت اللوحــة اإلعالنیــة 

  . ذات وجهین أو أكثر
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  )15(المادة 
دیقه مــن وزیـــر الحكــم المحلــي وینشــر فـــي یعمــل بهــذا النظــام اعتبــارًا مـــن تــاریخ تصــ

لغى كل ما یتعارض معه   . الجریدة الرسمیة ویُ
  

  م 12/2/2006صدر بمدینة غزة بتاریخ 
  

  اسم رئیس لبلدیة
  رئیس بلدیة الزوایدة
  حسن أحمد أبو مزید

  
  أصادق على إصدار هذا النظام 

  خالد فهد القواسمي . د
  وزیر الحكم المحلي 
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  ــلالـذیـــ
  الرسم المقرر  الموقع  م
حـــرم الشـــوارع الواقعـــة فـــي المنـــاطق أو المحـــاور    .1

  . التجاریة
   2شیكل لكل م 150

واجهـات المبــاني التجاریــة أو الســكنیة أو الحرفیــة    .2
  . أو الصناعیة في المناطق التجاریة

  2شیكل لكل م 80

واجهــات المبــاني الســكنیة أو فوقهــا أو ضــمن أي    .3
  . اطق السكنیةجزء منها في المن

  2شیكل لكل م 60

المبــــــاني الصــــــناعیة أو الحرفیــــــة فــــــي المنـــــــاطق    .4
  . الصناعیة

  2شیكل لكل م 200

  2شیكل لكل م 300  . المناطق السیاحیة   .5

  2شیكل لكل م 50  . المناطق الزراعیة والزراعیة المساعدة   .6

  2شیكل لكل م 150  المالعب والنوادي الریاضیة والمتنزهات العامة    .7

لوحـــــة قماشـــــیة مؤقتـــــة فـــــي المنـــــاطق والمحـــــاور    .8
  . التجاریة

  شیكل لمدة شهر  100

  شیكل لمدة شهر  50  لوحة قماشیة مؤقتة في المناطق األخرى    .9
  شیكل لكل متر طولي  30  اللوحة اإلعالنیة الخاصة  .10

  

یجــوز ســداد الرســم بأیــة عملــة رســمیة أخــرى متداولــة طبقــًا للســعر الرســمي : مالحظــة
  . اول لدى المصارف المحلیة في تاریخ السدادالمتد

  
  


