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 رقم
 مسلسل

 محتـويــات العـــدد
 رقم

 الصفحة
 أواًل: القوانين 

1.  
( 9رقم ) م بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الزكاة2011( لسنـــــــــــــــ  5رقم )قانون 
 .2008لسن  

19 

 21 م بشأن إعداد الخط  العام  للتنمي .2011( لسـن  6قانون رقم )  .2
 25 م بشأن الطب الشرعي.2011( لسن  7قانون رقم )  .3
 33 .  نقل األعضاء البشري  وزراعتهابشأن  م2012( لسن  1قانون رقم )  .4

  ثانيًا: قرارات المجلس التشريعي  

5.  
( بشـأن الماـادق  علت تعننا األ  4/1/غ.ع1277قرار المجلس التشـريعي رقم )

 محمد عبد القادر عبد الحمند رئيسًا لديوان الموظفنا العام. 
41 

6.  
أن إقرار مشــروع قانون معد  ( بشــ 4/1/ غ.ع1286رقم )قرار المجلس التشــريعي 

 م بالقراءة الثاني . 2005( لسن  23لقانون التنفنذ رقم )
42 

7.  
( بشــأن إقرار مشــروع قانون بشــأن 4/1/ غ.ع1292قرار المجلس التشــريعي رقم )

 إعداد الخط  العام  للتنمي  بالقراءة الثاني . 
43 

8.  
ــريعي رقم ) ــأن قبو  التقرير المـشــــــ 4/1غ.ع  /1293قرار المجلس التشـــــ ترك ( بشـــــ

ي  للجن  الســياةــي  والقانوني  حو  األبعاد القانوني  والســياةــي  لخطوة  لب عضــو 
 م لألمم المتحدة. 1967فلسطنا علت حدود 

44 

ــن    .9 ــأن تشـــــكنل لجن  2011قرار النائب األو  لرئيس المجلس التشـــــريعي لســـ م بشـــ
 صياغ  التشريعات. 

47 

 مجلس الوزراء ثالثًا: قرارات  

10.  
م بشــــــــــــأن تريي  معاوني نياب  إلت 2011( لســــــــــــن  188قرار مجلس الوزراء رقم )

 وكالء نياب .
50 

11.  
ــأن تريـي  وكالء نـياـب  2011( لســـــــــــــــن  189قرار مجلس الوزراء رقم )  إلتم بشــــــــــــ

 .رؤةاء نياب 
52 

12.  
ــن  190قرار مجلس الوزراء رقم ) ــند/  واد حمد   2011( لســـ ــأن تريي  الســـ م بشـــ

 . A4 قنديل مديرًا عامًا في وزارة العد  بدر   عطا هللا
53 
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13.  
م بشـــــــأن تريي  الســـــــند/ عبد المجند 2011( لســـــــن  191قرار مجلس الوزراء رقم )

 . A4درويش ماطفي السقا مديرًا عامًا في القضاء الشرعي بدر   
54 

14.  
م بشــأن تريي  الســند/ أإرم إةــماعنل 2011( لســن  192قرار مجلس الوزراء رقم )

   . A4السحار مديرًا عامًا في المجلس التشريعي بدر   
55 

15.  
ــن  193قرار مجلس الوزراء رقم ) ــند/ عدنان إبرا يم 2011( لسـ ــأن تريي  السـ م بشـ

   . A4عودة مديرًا عامًا في المجلس التشريعي بدر   
56 

16.  
م بشــــأن تريي  الســــند/ عاــــام مننر 2011( لســــن  194قرار مجلس الوزراء رقم )

   . A4مديرًا عامًا في المجلس التشريعي بدر    عابديا
57 

17.  
م بشـــــــــــأن نقل الســـــــــــند/ أنور علي 2011( لســـــــــــن  195قرار مجلس الوزراء رقم )

العـالي بنفس البرعـاو  ما وزارة اـلدايلـي  واألما الو ني إلت وزارة التر ـي  والتعليم 
 در ته الوظيفي . 

58 

18.  
بشـــــــــأن تشـــــــــكنل لجن  لمتابع  إقام   م  2011( لســـــــــن   196قرار مجلس الوزراء رقم )

 $( لتغطي  تكاليفه.  30,000اب الدولي في قطاع غزة واعتماد مبلغ )معرض الكت
59 

19.  
م بشأن إ راء مسابقات لشغل وظيف  2011( لسن   197قرار مجلس الوزراء رقم )
 معاون نياب  عام .   

61 

20.  
ــن  198قرار مجلس الوزراء رقم ) ــاة2011( لســــ ــأن تعننا قضــــ في المحاإم  م بشــــ
 الشرعي  االبتدائي .    

62 

21.  
ــن  199قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن اعتماد مبلغ )2011( لسـ $( 234,000م بشـ

 لاالح مشروع حي البراق اإلةكاني. 
64 

22.  
م بشـأن اعتماد الشـهداء الذيا ةـقطوا 2011( لسـن  200قرار مجلس الوزراء رقم )

للنكب ( في الدايل والخارج شهداء   63لــ يال  إحياء فعاليات يوم العودة )الذكرى ا
 الشعب الفلسطنني.   

65 

23.  
م بشـــــــأن اةـــــــتبدا  أرا ـــــــي الوق  2011( لســـــــن  201قرار مجلس الوزراء رقم )

 المتنازع علنها بأرا ي حكومي .    
66 

24.  
م بشأن إ راء مسابقات دايلي  لشغل 2011( لسن   202قرار مجلس الوزراء رقم )
  وظائ  الفئ  األولت.  

68 

25.  
م بشــأن تشــغنل أةــرى محرريا علت 2011( لســن  203قرار مجلس الوزراء رقم )

 بند البطال  الدائم  اةتثناًء.      
69 
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26.  
م بشــأن تريي  الســند/ يوةــ  إبرا يم 2011( لســن  204قرار مجلس الوزراء رقم )

       . A4محمد العامود  مديرًا عامًا في وزارة العد  بدر   
71 

27.  
م بشـــــأن تريي  الســـــند/ علي حســـــنا 2011( لســـــن  205الوزراء رقم )س قرار مجل

        .علي صرصور نائبًا عامًا مساعداً 
72 

28.  
م بشــــــــأن تريي  الســــــــندة/ أمنرة عبد 2011( لســــــــن  206قرار مجلس الوزراء رقم )

       . A2الرحما هارون وكناًل مساعدًا في وزارة شؤون المرأة بدر   
73 

29.  
ــند/ عا ش محمد 2011ن  ( لـســـ 207اء رقم )قرار مجلس الوزر  ــأن تريي  الســ م بشــ

       .  A2نمر ةمور مديرًا عامًا في وزارة الاح  بدر   
74 

30.  
م بشــــأن تريي  الســــند/ عبد الناصــــر 2011( لســــن  208قرار مجلس الوزراء رقم )

       . A4أحمد عزب حماد مديرًا عامًا في وزارة االقتااد الو ني بدر   
75 

31.  
م بشــــــــأن تريي  الســــــــند/ عبد الفتا  2011( لســــــــن  209مجلس الوزراء رقم ) ارقر 

          A4حسنا ماطفت الزريعي مديرًا عامًا في وزارة االقتااد الو ني بدر   
76 

32.  
ــن  210قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن اعتماد مبلغ )2011( لسـ $( 250,000م بشـ

          لاالح مشروع تأهنل شارع أبو بكر الاديق. 
77 

33.  
$( 26,000م بشـــــــأن اعتماد مبلغ )2011( لســـــــن  211قرار مجلس الوزراء رقم )

          لاالح مشروع تأهنل شارع الريان بمنطق  صوفا. 
78 

34.  
م بشأن المركبات الحكومي  المو ودة 2011( لسن   212قرار مجلس الوزراء رقم )

 بحوزة الوزراء المنتهي  واليتهم.
79 

35.  
م بشــأن إعادة تشــكنل اللجن  الوزاري  2011( لســن   213)زراء رقم  قرار مجلس الو 

 الخاص  لمتابع  أزم  الكهر اء.
81 

36.  
م بشأن تشكنل لجن  لمناقش  القضا ا 2011( لسن   214قرار مجلس الوزراء رقم )

 المتعلق  بالدرا ات الناري  و حث حلو  واقعي  إلنهائها.   
83 

37.  
اةـ  تاـويب م بشـأن تشـكنل لجن  لدر 2011سـن  ( ل215قرار مجلس الوزراء رقم )

    (. PDC)أو اع شرك  تطوير فلسطنا 
85 

38.  
م بشـــأن تشـــكنل لجن  لدراةـــ  الخط  المقدم  2011( لســـن 216قرار مجلس الوزراء رقم )

 األنفاقما قبل وزارة االقتااد الو ني لضبط ومرايب  البضائع الواردة عبر 
87 

39.  
$ لتعويض  9500مبلغ  م بشـــــــــــأن اعتماد2011لســـــــــــن    (217مجلس الوزراء رقم ) قرار

 الاياديا الذيا تضررت مركباتهم )لنشاتهم( نتيج  االعتداءات الاهنوني . 
89 
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40.  
ــ  218قـرار مـجــلس اـلوزراء رقـم ) ــنـــــ ــاد مــبـلغ 2011( لســــــــــــ م بشـــــــــــــــــــــأن اعــتمـــــ

 $ لاالح وزارة األشغا  العام  واإلةكان لشراء آلي  ثقنل .   30,000
91 

41.  
علت  م بشـــــــــأن منح رتب وأقدميات2011لســـــــــن  (  219راء رقم )قرار مجلس الوز 

 الرتب للجرحت العسكرينا منتسبي وزارة الدايلي  واألما الو ني. 
92 

42.  
ــن  220قرار مجلس الوزراء رقم ) ــهداء 2011( لســ ــات الشــ ــوي  معاشــ ــأن تســ م بشــ

 العسكرينا منتسبي وزارة الدايلي  واألما الو ني اةتثناًء. 
94 

43.  
م بشـــــأن يريجي أإاد مي  فلســـــطنا 2011( لســـــن  221وزراء رقم )قرار مجلس ال

 للعلوم األمني .  
97 

44.  
م بشــأن تخاــيع قطع  األرض الحكومي  2011( لســن   222قرار مجلس الوزراء رقم )

  باإل جار لاالح هنئ  األعما  الخنري  اإلماراتي  إلقام  محط  تحلي  مياه. 
99 

45.  
ــن223قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن تخاــــــيع قطع  األرض 2011  ( لســــ م بشــــ

 لد . لحكومي  باإل جار لاالح بلد   رفح إلنشاء ملعب با
101 

46.  
م بشــــــأن تعديل قرار مجلس الوزراء 2011( لســــــن  224قرار مجلس الوزراء رقم )

بشأن زيادة مساي  األراض الحكومي    2010/م.و/إ.هـــــــــــ( لسن  6/160/11رقم )
 شاء كلي  الشر  .المخاا  لاالح وزارة الدايلي  إلن

103 

47.  
ــن  225قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن تخاــــــيع قطع  األرض 2011( لســــ م بشــــ

فرع الرما  إلقام  رو ـ  –الحكومي  باإل جار لاـالح  معي  الشـابات المسـلمات 
 أ فا . 

105 

48.  
ــن  226قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن تخاــــــيع قطع  األرض 2011( لســــ م بشــــ

ــالح  م ــلمات الحكومي  باإل جار لاــ ــابات المســ ــاء مركز  –عي  الشــ فرع رفح إلنشــ
 ألنشط  الجمعي . 

107 

49.  
ــن  227قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن تخاــــــيع قطع  األرض 2011( لســــ م بشــــ

  الحكومي  باإل جار لاالح ناد  الوفاق الريا ي إلنشاء ناد  ريا ي. 
109 

50.  
مد ةــليمان م بشــأن تعننا الســند/ مح2011( لســن  228قرار مجلس الوزراء رقم )

 . A1لي بدر   حسنا أبو شقنر وكناًل لوزارة التر ي  والتعليم العا
111 

51.  
م بشــــــأن تعديل قرار مجلس الوزراء 2011( لســــــن  229قرار مجلس الوزراء رقم )

لقانون الجمعيات الخنري  والهنئات م بشــأن الالئح  التنفنذ   2003( لســن  9رقم )
 2000( لسن  1األهلي  رقم )

112 
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52.  
م بشأن اعتماد ترييات الرتب السامي  2011( لسن   230مجلس الوزراء رقم )  ارقر 

 المستحق  قانونًا.
114 

53.  
ــن  231قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن العفو الخا  عا ما تبقت 2011( لســ م بشــ

 ما العقو   المحكوم بها علت النزيل/ عبد اللطيف محمد علوان.  
115 

54.  
املنا في م بشـــــــــأن تجديد عقود الع2011ســـــــــن  ( ل232قرار مجلس الوزراء رقم )

 وزارة األشغا  العام  واإلةكان.
117 

55.  
ــن  233قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن إبرام عقد عمل يا  مع 2011( لســــ م بشــــ

 السند/ محمد  مع  يونس صيام للعمل عمندًا لكلي  الشر   الفلسطنني . 
118 

56.  
ــن   234قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن  2011( لســ ــكنل مجلس إدارة الهنئ  م بشــ تشــ

 الاهنوني بحق الفلسطننننا.لمالحق   رائم االحتال  الفلسطنني  المستقل  
119 

57.  
م بشـــأن تريي  الســـند/ نمحمد نجنبن 2011( لســـن  235قرار مجلس الوزراء رقم )

 .A1عبد الوهاب محمد حمد )الكتر ( وكناًل لوزارة األةرى والمحرريا بدر   
121 

58.  
م بشأن تعننا موظفي العقود المؤقت  2011( لسن   236وزراء رقم )قرار مجلس ال

 والمتطوعنا العاملنا في وزارة التر ي  والتعليم العالي. 
122 

59.  
م بشــــــــأن تعننا موظفي بطال  أما 2011( لســــــــن  237قرار مجلس الوزراء رقم )

 ويدمات المر ت في وزارة الاح .  
124 

60.  
ئناف م بشأن تريي  قضاة محكم  اةت2011  ( لسن 238قرار مجلس الوزراء رقم )
 إلت قضاة محكم  عليا.   

126 

61.  
م بشــــأن تريي  قضــــاة محكم  صــــلح 2011( لســــن  239قرار مجلس الوزراء رقم )

 إلت قضاة محكم  بدا  .   
127 

62.  
ــن  240قرار مجلس الوزراء رقم ) ــاة 2011( لســـ ــأن تريي  قضـــ محكم  بدا   م بشـــ

 إلت قضاة محكم  اةتئناف.
129 

63.  
م بشـــــأن تعننا  ميع العاملنا علت 2011( لســـــن  241قرار مجلس الوزراء رقم )

 بند العقود كمنقذيا بحرينا.  
131 

64.  
م بشـــــــــــأن تعننا العاملنا علت بند  2011( لســـــــــــن  242قرار مجلس الوزراء رقم )
 العقود كضابط  زراعي .

133 

65.  
ــن  243قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن اعتماد االح2011( لســ داثات الوظيفي  م بشــ

 م. 2011لعام 
135 
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66.  
م بشــــــــأن تعننا موظفنا في النياب  2011( لســــــــن  244قرار مجلس الوزراء رقم )

 العام . 
139 

67.  
ــن  245قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن تعننا موظفنا في الهنئ  2011( لســــــ م بشــــــ
 العام  للمعابر والحدود.  

143 

68.  
شــــأن تعننا موظفنا علت الكادر م ب2011( لســــن  246قرار مجلس الوزراء رقم )

 ارة الدايلي  واألما الو ني.   المدني في وز 
145 

69.  
م بشـــأن تعننا معلمي العقد الخا  2011( لســـن  247قرار مجلس الوزراء رقم )

 في وزارة التر ي  والتعليم العالي.    
147 

70.  
 م بشــأن تريي  الســند/ محمد ماــبا 2011( لســن  248قرار مجلس الوزراء رقم )

     . A4حسنا العرعنر مديرًا عامًا في وزارة الثقاف  بدر   
148 

71.  
م بشــــــــأن منح أقدمي  ومكافأة مالي  2011( لســــــــن  249قرار مجلس الوزراء رقم )

ــاركوا في   عمليات ياصـــ  لضـــبط لعناصـــر وزارة الدايلي  واألما الو ني الذيا شـ
 األما.

149 

72.  
شـــــــأن تحويل اةـــــــتقطاع ما نســـــــبته م ب2011( لســـــــن   250قرار مجلس الوزراء رقم )

 الموظفنا المدنننا والعسكرينا إلت وزارة الاح  لشراء األدوي .    %( ما رواتب 5)
150 

73.  
م بشأن اعتماد  يكلي  وزارة االقتااد 2011( لسن   251قرار مجلس الوزراء رقم )

 الو ني. 
152 

74.  
المعهد العالي م بشـأن اعتماد  يكلي  2011( لسـن  252قرار مجلس الوزراء رقم )

 للقضاء.
153 

75.  
م بشــــــــــــــأن إبرام عقد عمل يا  مع  2011( لســــــــــــــن   253قرار مجلس الوزراء رقم )

الســـــــند/  ما  محمود ماـــــــطفت أبو هاشـــــــم للعمل مســـــــتشـــــــارًا لوزير التر ي  والتعليم 
 العالي.  

154 

76.  
ــن  254قرار مجلس الوزراء رقم ) ــتحدار دائرة التبرعات 2011( لســــ ــأن اةــــ م بشــــ

 الطبي  في وزارة الاح .    والمساعدات
155 

 156    م بشأن تشجيع المنتجات الو ني 2011( لسن  255قرار مجلس الوزراء رقم )  .77

78.  
ــن  256قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن تمديد العمل بقرار مجلس 2011( لســـــ م بشـــــ

م بشأن تخفيض الرةوم والديون 2010/م.و/إهــــ( لسن   01/161/11الوزراء رقم )
   %. 30لت تراييع المركبات بنسب  المتراإم  ع

157 
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79.  
م بشــأن اةــتمرار ةــريان تذكرة رةــوم 2011( لســن   257قرار مجلس الوزراء رقم )

      الماري .المغادرة ما معبر رفح البر  للمسافر الُمر ع ما قبل السلطات 
158 

 159  .م بشأن بيع آليات في وزارة الزراع 2011( لسن  258قرار مجلس الوزراء رقم )  .80

81.  
م بشــــأن بيع اتليات المقدم  كمنح  2011( لســــن  259قرار مجلس الوزراء رقم )
  ما الحكوم  الياباني .

160 

82.  
 لـبات الحـاالت  م بشــــــــــــــأن إدراج 2011( لســـــــــــــــن  260قرار مجلس الوزراء رقم )

اال تماعي  المطلوب مســـــــاعدتها في تأهنل منازلها  ـــــــما مشـــــــاريع وزارة العمل 
 ي  في مجا  اإلغاث .والشؤون اال تماع

162 

83.  
م بشأن تشكنل لجن  فني  متخاا  2011( لسن  261قرار مجلس الوزراء رقم )

  لدراة  مشروع إنشاء مدين  المعارض.
163 

84.  
ــن  262)قرار مجلس الوزراء رقم   ــأن اعتماد )2011( لسـ ــغنل 150م بشـ ( عقد تشـ

  ديني .مؤقت للعمل في المسا د التابع  لوزارة األوقاف والشؤون ال
165 

85.  
ــن   263قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن التعاقد مع شــــرك  األبحار 2011( لســ م بشــ

  ياننونس.التطبيقي  الفلسطنني  لتطوير المنطق  الاناعي  الحرفي  في مدين  
167 

86.  
 المســــتشــــفتم بشــــأن اعتماد مشــــروع 2011( لســــن  264قرار مجلس الوزراء رقم )

 .2012-2011اإلندونيسي  ما يط  التنمي  
168 

87.  
م بشــــــــــــأن تريي  موظفنا في وزارة 2011( لســــــــــــن  265قرار مجلس الوزراء رقم )
   الاح  إلت الفئ  األولت. 

169 

88.  
ــن  266قرار مجلس الوزراء رقم ) ــند/ محمد  مع  2011( لســ ــأن تعننا الســ م بشــ

يونس صـــيام علت قنود وزارة الدايلي  واألما الو ني اةـــتثناء والتعاقد معه للعمل 
  لكلي  الشر   الفلسطنني .مندًا ع

171 

89.  
م بشــأن تخاــيع قطع  أرض حكومي   2011( لســن   267قرار مجلس الوزراء رقم )

 لاالح وزارة األوقاف والشؤون الديني  إلنشاء مسجد الفرقان.
173 

90.  
م بشـــأن الســـما  باةـــتخدام قطع  أرض  2011( لســـن   268قرار مجلس الوزراء رقم )
 ألوقاف والشؤون الديني  إلقام  مقبرة إةالمي .  حكومي  لاالح وزارة ا

175 

91.  
ــن   269قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن مبادل  قطع  أرض الموا ا/  2011( لســـــ م بشـــــ

 واقع  في مدين  ياننونس.هشام يونس حسا أبو زايد بقطع  أرض حكومي   
177 
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92.  
م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أرض 2011( لســـــــــن   270قرار مجلس الوزراء رقم )

ــاء مركز تأهنل لذو  االحتيا ات   حكومي  ــالح  معي  األيد  الرحيم  إلنشــــــ لاــــــ
  اص .الخ

179 

93.  
م بشــأن تخاــيع قطع  أرض حكومي   2011( لســن   271قرار مجلس الوزراء رقم )

 األيد  الرحيم  إلنشاء ملتقت للجرحت علت شا ئ البحر.لاالح  معي   
181 

94.  
تخاـــــــــيع قطع  أرض م بشـــــــــأن  2011( لســـــــــن   272قرار مجلس الوزراء رقم )

    إلنشاء مجمع مك  الخنر .حكومي  لاالح  معي  مك  المكرم
183 

95.  
م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أرض 2011( لســـــــــن   273قرار مجلس الوزراء رقم )

  الجمعي  االةالمي  فرع بنت ال يا إلنشاء مدرة  ياص .حكومي  لاالح 
185 

96.  
قطع  أرض  م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع2011( لســـــــــن   274قرار مجلس الوزراء رقم )

  ني إلنشاء مركز الشيخ ر وان.حكومي  لاالح وزارة الدايلي  واألما الو 
187 

97.  
م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أرض 2011( لســـــــــن   275قرار مجلس الوزراء رقم )

  حكومي  لاالح وزارة العد  بهدف إقام  قار العد .
189 

98.  
م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أرض 2011( لســـــــــن   276قرار مجلس الوزراء رقم )

  ر .حكومي  لاالح  معي  الاحاب  الخنري  إلنشاء مركز الاحاب  الخن
191 

99.  
م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أرض 2011( لســـــــــن   277قرار مجلس الوزراء رقم )

حكومي  لاــــــــــــالح وزارة الدايلي  واألما الو ني إلنشــــــــــــاء مركز للخدمات الطبي  
 العسكري . 

193 

100.  
أن تعديل قرار مجلس الوزراء م بـشـــــ 2011( لســــــن  278قرار مجلس الوزراء رقم )

بشــأن تخاــيع قطع  أرض حكومي    2009ـــــــــــــــــ( لســن  و/إ.ه/م.17/124رقم )
 لاالح  معي  اعمار للتنمي  والتأهنل إلقام  مقر للجمعي .   

195 

101.  
م بشــأن إعادة تشــكنل اللجن  الوزاري  2011( لســن   279قرار مجلس الوزراء رقم )

  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي .   
197 

102.  
ــن  280قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن إعادة تعديل قرار مجلس 2011( لســـــــ م بشـــــــ

م بشـأن تخاـيع قطع  أرض 2008/م.و/إ.هــــــــــــــــ( لسـن   2/50/11الوزراء رقم )
 لاالح ناد  الشافعي الريا ي.     

198 

103.  
ــن  281قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن تنظيم عمل ديوان المظالم 2011( لســــ م بشــــ

 الوزراء.  في رئاة  مجلس
200 
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104.  
م بشــــــــــــــأن تجمند العمل بقرار مجلس  2011( لســــــــــــــن   282)قرار مجلس الوزراء رقم  

ــ( لســـن   7/200/11الوزراء رقم ) م بشـــأن تحاـــنل رةـــوم  مركي   2011/م.و/إ.هـــــــــــــــ
 % ما ييم  السيارات التي يتم إديالها ما المعابر المشترك  مع االحتال .         25بقيم   

205 

105.  
م بشـــــــأن تمديد المدة المســـــــمو  بها 2011ن   ( لـســــــ 283اء رقم )قرار مجلس الوزر 

 لتسديد المبالغ المستوفاة علت المحروقات.         
206 

106.  
ــن  284قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن تمديد ترييع يدم  النفا  2011( لســ م بشــ

         (. BSAالجزئي )
207 

107.  
$( 49,000مبلغ )م بشـــــــأن اعتماد 2011( لســـــــن  285قرار مجلس الوزراء رقم )

          ي مقابل مدين  الزهراء. لايان  السيارات وأحزم  الطريق الساحل
209 

108.  
شـــيكل(    20,500م بشـــأن اعتماد مبلغ )2011( لســـن   286قرار مجلس الوزراء رقم )

           لتنفنذ مشروع اةتبدا  الحوا ز اإلةمنتي  بحوا ز حديد  .   
210 

109.  
ــن   287قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن اعتماد2011( لســـ ــيكل(    8,360مبلغ ) م بشـــ شـــ

           لايان  وافتتا  الكنيس  البنزنطي  كمعلم أثر .     
211 

110.  
ــأن اعتمـاد مبلغ )2011( لســـــــــــــــن   288قرار مجلس الوزراء رقم ) $(  35.000م بشــــــــــــ

شــارع البحر في   لتســديد باقي مســتحقات الشــرك  المنفذة ل صــالحات التي تمت علت 
 ء غزة.منطق  مننا

212 

111.  
ــأن اعتمـاد مبلغ )2011( لســـــــــــــــن   289قرار مجلس الوزراء رقم ) $(  10,000م بشــــــــــــ

 إموازن   ارئ  وعا ل  لتلبي  احتيا ات معبر رفح البر .
213 

112.  
ــن   290قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن تعننا القا ــــــــــي/ أنور فؤاد  2011( لســــــــ م بشــــــــ

 رئيسًا لمحكم  اةتئناف غزة.شعبان أبو شر   
214 

113.  
م بشــــــــأن احتســــــــاب ةــــــــنوات االعتقا   2011( لســــــــن   291جلس الوزراء رقم )ر مقرا

 إسنوات أقدمي  اةتثناًء للموظ / عبد الرحيم عبد العزيز الطرشاو .     
215 

114.  
ــن   292قرار مجلس الوزراء رقم ) ــي   2011( لســــ ــكنل لجن  لمتابع  قضــــ ــأن تشــــ م بشــــ

 النواب ووزير القدس السابق المهدديا باإلبعاد.   
216 

115.  
م بشـــــأن تشـــــكنل لجن  ياصـــــ  لدراةـــــ   2011( لســـــن   293قرار مجلس الوزراء رقم )

   قضي  السيارات التي يتم إديالها إلت قطاع غزة ما ماادر غنر رةمي .
217 

116.  
م بشـــــأن الماـــــادق  علت تعديل  يكلي   2011( لســـــن   294قرار مجلس الوزراء رقم )

 وزارة االتااالت وتكنولو يا المعلومات.    
219 
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117.  
م بشــــأن إحال  مشــــروع قانون تنظيم 2011( لســــن  295قرار مجلس الوزراء رقم )

 األصو .الهنئ  العام  للمعابر والحدود إلت المجلس التشريعي إلقراره حسب 
221 

118.  
م بشـــــــأن تكليف وزارة المالي  ب تمام 2011( لســـــــن  296قرار مجلس الوزراء رقم )

 أقل لشغل وظائ  إشرافي .إ راءات تريي  الموظفنا ما حمل  الدبلوم ف
222 

119.  
م بشــأن إعادة تشــكنل اللجن  الوزاري  2011( لســن   297قرار مجلس الوزراء رقم )

 التعد ات علت األرا ي الحكومي .الخاص  بدراة  
223 

120.  
م بشــــــأن تعديل قرار مجلس الوزراء 2011( لســــــن  298قرار مجلس الوزراء رقم )

ــ( لســن  21/201/11رقم ) بشــأن إقرار عالوة غالء المعيشــ    م2011/م.و/إ.هــــــــــــــ
 بأثر ر عي.

225 

121.  
م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أرض 2011( لســـــــــن   299قرار مجلس الوزراء رقم )

  حكومي  لاالح الجمعي  الخنري  اال تماعي  بهدف إقام  منتجع ةياحي.
226 

122.  
م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أرض 2011( لســـــــــن   300قرار مجلس الوزراء رقم )
ياننونس بهدف إنشــــــاء رو ــــــ   -الشــــــابات المســــــلماتحكومي  لاــــــالح  معي  

 أ فا  ومركز نسو  ألنشط  الجمعي . 
228 

123.  
م بشــأن تخاــيع قطع  أرض حكومي   2011( لســن   301قرار مجلس الوزراء رقم )
   والشؤون الديني  إلنشاء مسجد الشهند يلنل القوقا.لاالح وزارة األوقاف  

230 

124.  
م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أرض 2011( لســـــــــن   302قرار مجلس الوزراء رقم )

  لاالح  معي  الرحم  الخنري  بهدف إنشاء بئر مياه ويزان.حكومي  
232 

125.  
م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أرض 2011( لســـــــــن   303قرار مجلس الوزراء رقم )

  لاالح  معي  المنارة للتنمي  والتطوير إلنشاء ةاحات يضراء.حكومي  
234 

126.  
م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أرض 2011  ( لســـــــــن 304قرار مجلس الوزراء رقم )

  الابرة بهدف إنشاء مركز نسو .–  لاالح  معي  الشابات المسلمات حكومي
236 

127.  
أرض م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع   2011( لســـــــــن   305قرار مجلس الوزراء رقم )

  حكومي  لاالح بلد    باليا النزل  إلنشاء مسلخ نمو  ي.
238 

128.  

م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أرض 2011( لســـــــــن   306قرار مجلس الوزراء رقم )
ــالح  م ــلمات حكومي  لاـــ ــابات المســـ ــاء رو ـــــ  –عي  الشـــ بنت ال يا بهدف إنشـــ

  أ فا .
 

240 
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129.  
قرار مجلس الوزراء م بشــــــأن تعديل 2011( لســــــن  307قرار مجلس الوزراء رقم )

ــ( لسن  23/204/11رقم ) بشأن تخايع قطع  أرض حكومي   2009/م.و/إ.هــ
  يم العالي بهدف إنشاء مقر لكلي  فلسطنا التقني .لاالح وزارة التر ي  والتعل

242 

130.  
ــن  308قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن اعتماد مبلغ )2011( لســــــــ $( 7,720م بشــــــــ

 الحمند.لترميم وصيان  صال  هايل عبد 
244 

131.  
$( 13,650م بشـــــــأن اعتماد مبلغ )2011( لســـــــن  309قرار مجلس الوزراء رقم )

 معبر رفح البر  بحوا ز حديد  . الةتبدا  الحوا ز اإلةمنتي  في
245 

132.  
$(  92,281م بشأن اعتماد مبلغ )2011( لسن   310قرار مجلس الوزراء رقم )

 الشرعي.لاالح مشروع ترميم وتطوير مركز الطب 
246 

133.  
م بشــــــــأن منع توريد البطا س وأ  2011( لســــــــن  311قرار مجلس الوزراء رقم )

 ا  ه  االحتال  الاهنوني.منتجات أيرى تديل البطا س في مكوناتها م
247 

134.  
م بشــــــــأن الســــــــما  لســــــــلط  الطاق  2011( لســــــــن   312قرار مجلس الوزراء رقم )

شــــــــــــــراء وقود لمحطـ  تولـند الكهرـ اء بقيـم   والموارد الطبيعـي  ـبالتـقدم بطـلب تموـيل 
 ( شيكل ما البنك الو ني اإلةالمي وفق نظام المرابح .5,000,000)

248 

135.  
( عاماًل 150شأن اعتماد تشغنل )م ب2011( لسن   313م )قرار مجلس الوزراء رق

 علت بند التشغنل المؤقت في وزارة الزراع  بشكل اةتثنائي. 
250 

136.  
م بشـأن تكليف وزارة الدايلي  واألما 2011( لسـن  314قرار مجلس الوزراء رقم )

 الو ني بتفقد مراإز اإلصال  والتأهنل بشكل دور . 
251 

137.  
م بشـــــــأن تشـــــــكنل لجن  ياصـــــــ  2011( لســـــــن  315رقم )قرار مجلس الوزراء 

 لدراة  قضي  )منتدى شارك( واإلحا   بحنثياتها وتفاصنلها.
252 

 م بشأن العائديا ما لنبيا.2011( لسن  316قرار مجلس الوزراء رقم )  .138
 

254 

139.  
ــن  317قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن نقل إدارة معبر رفح البر  2011( لســــ م بشــــ

 يال  األزم  الحالي  إلت وزارة الدايلي  واألما الو ني. واإلشراف عليه 
256 

140.  
$( 1,000,000م بشأن اعتماد مبلغ )2011( لسن   318قرار مجلس الوزراء رقم )

 بمناةب  شهر رمضان المبارك.إمساعدة لألةر الفقنرة في قطاع غزة 
 

257 
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141.  
اللجن  م بشــــــــأن اعتماد توصــــــــيات 2011( لســــــــن  319قرار مجلس الوزراء رقم )

  .الوزاري  الخاص  بدراة  التعد ات علت األرا ي الحكومي
258 

142.  

م بشــــــــــأن الماــــــــــادق  علت إنفا  حكم  2011( لســــــــــن   320قرار مجلس الوزراء رقم )
م والمؤيـــد في  29/11/2004اإلعـــدام الاـــــــــــــــــادر عا محكمـــ  بـــدا ـــ  غزة بتـــاريخ 

اريخ ( الاـــــــــــــــادر عا محكمـ  االةــــــــــــــتئنـاف بغزة بتـ 501/2010االةــــــــــــــتئنـاف رقم )
نقض في    م، والحكم الاادر عا المحكم  العليا بغزة بافتها محكم 22/05/2011

( بحـق المداننـا/ محــمـــد محــمـــود أحـمـــــد أبو قننع 42/2011الطعــــا الجزائي رقم )
 م.14/07/2011ورامي محمد محمود أبو قننع والاادر بتاريخ 

260 

143.  
لشــتو  م بشــأن بدء العمل بالتوقنت ا2011 ( لســن 321قرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ.1432م/2011رمضان المبارك للعام ودوام الموظفنا يال  شهر 
262 

144.  
م بشـــــأن تشـــــكنل لجن  ياصـــــ  لدراةـــــ   2011( لســـــن   322قرار مجلس الوزراء رقم )

ــي  ــجنل تلك األرا ــــــ ــي الحكومي  )المحلول ( بتســــــ ــعي الند علت األرا ــــــ  لب وا ــــــ
 باةمهم.

264 

145.  
لدراةــ  م بشــأن تشــكنل لجن  ياصــ   2011( لســن  323راء رقم )لس الوز قرار مج

 األحدار المؤةف  التي وقعت في شما  ةنناء ما أرا ي مار الشقيق .
266 

146.  
م بشــأن تشــكنل لجن  ياصــ  لو ــع 2011( لســن   324قرار مجلس الوزراء رقم )

 الزواج. تاور حو  آليات توزيع المبلغ المعتمد لمساعدة الشباب المقبلنا علت
268 

147.  
م بشـــــأن مشـــــروع المعالج  المركزي  2011( لســـــن  325قرار مجلس الوزراء رقم )
 لمياه الارف الاحي.

270 

148.  
م بشــأن تريي  الســند/ محمود حســنا 2011( لســن  326قرار مجلس الوزراء رقم )

 . A4محمود بلور مديرًا عامًا في وزارة الحكم المحلي بدر   
272 

149.  
م بشـــــــأن تريي  الســـــــند/ محمد زكي 2011( لســـــــن   327رقم )  قرار مجلس الوزراء

 . A4محمد العامود  مديرًا عامًا في وزارة النقل والمواصالت بدر   
273 

150.  
م بشـــأن تريي  الســـند/ حســـا يضـــر 2011( لســـن  328قرار مجلس الوزراء رقم )

 . A4عبد هللا مرتجي مديرًا عامًا في وزارة العد  بدر   
274 

151.  
ــن  329وزراء رقم )قرار مجلس ال ــند/ يوةــــ  2011( لســ ــأن نقل وتريي  الســ م بشــ

محمد عبد الحليم أبو ةــــــلمي  ما ديوان الرقاب  المالي  واإلداري  للعمل مديرًا عامًا 
 . A4في النياب  العام  بدر   

275 
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152.  
ــن   330قرار مجلس الوزراء رقم ) ــند/ كما  محمد علت 2011( لسـ ــأن تريي  السـ م بشـ

 .  A4مًا في وزارة الحكم المحلي بدر   محفوظ مديرًا عا
276 

153.  
م بشـأن تعننا السـند/ أ ما حسـا عبدهللا 2011( لسـن   331قرار مجلس الوزراء رقم )

 .  A2اليازور  وكناًل مساعدًا في وزارة التخطيط بدر   
277 

154.  
م بشــأن تخاــيع قطع  أرض حكومي   2011( لســن   332قرار مجلس الوزراء رقم )

نشــــــاء قري   ياننونس لاــــــالح  معي  االئتالف ما أ ل الخنر إلما أرا ــــــي مدين  
 لأليتام. 

278 

155.  
م بشــأن تخاــيع قطع  أرض حكومي   2011( لســن   333قرار مجلس الوزراء رقم )

 لاالح  معي  دار القرآن والسن  إلنشاء أإاد مي  ومدرة  لتحفيظ القرآن.  
280 

156.  
خاـــــــــيع قطع  أرض م بشـــــــــأن ت2011( لســـــــــن   334قرار مجلس الوزراء رقم )

 رو   اإليال  إلنشاء رو   أ فا .  حكومي  ما أرا ي مدين  غزة لاالح
282 

157.  
م بشــأن تخاــيع قطع  أرض حكومي   2011( لســن   335قرار مجلس الوزراء رقم )

 ما أرا ي مدين  ياننونس لاالح رو   الحري  إلنشاء رو   أ فا .  
284 

158.  
بشــأن تخاــيع قطع  أرض حكومي     م2011( لســن   336قرار مجلس الوزراء رقم )

 ة الحكم المحلي إلنشاء مكب نفا ات مؤقت.لاالح وزار 
286 

159.  
م بشــأن تخاــيع قطع  أرض حكومي   2011( لســن   337قرار مجلس الوزراء رقم )

 لاالح وزارة الدايلي  واألما الو ني إلقام  مدين  بيسان. 
288 

160.  
خاــيع قطع  أرض حكومي   م بشــأن ت2011( لســن   338قرار مجلس الوزراء رقم )

 وكال  الغور وتشغنل الال ئنا إلنشاء مدرة .   ما أرا ي مدين  رفح لاالح 
290 

161.  
م بشــأن زيادة مســاح  قطع  األرض 2011( لســن  339قرار مجلس الوزراء رقم )

ني  بقرار مجلس الوزراء الحكومي  المخاـاـ  لاـالح وزارة األوقاف والشـؤون الدي
 م إلنشاء مسجد الفرقان. 2011ـ( لسن  /م.و/إ.ه34/206/11رقم )

292 

162.  
م بشــــأن مبادل  تخاــــيع قطع  أرض  2011( لســــن   340قرار مجلس الوزراء رقم )

حكومي  ما أرا ــــــــــي مدين  غزة بقطع  أيرى ما أرا ــــــــــي مدين  غزة وتخاــــــــــع  
 األرض المبادل  لوكال  الغور وتشغنل الال ئنا إلنشاء مدرة  للوكال .  

294 

163.  

قرار مجلس الوزراء رقم  م بشــــأن تعديل 2011( لســــن   341زراء رقم )قرار مجلس الو 
م بشـأن نقل وتريي  السـند/ يوةـ  محمد عبد 2011/م.و/إ.هـــــــــــــــ( لسـن   7/214/11)

الحليم أبو ةــــــــــــــلميـ  ما ديوان الرقـابـ  المـاليـ  واإلداريـ  للعمـل مـديرًا عـامـًا في النيـابـ  
 العام .  

296 
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164.  
بــالالئحـــ  التنفنـــذ ــ  لقـــانون م 2011 ( لســــــــــــــنـــ 342قرار مجلس الوزراء رقم )

 .  م2005( لسن  25مكافح  التدينا رقم )
298 

165.  
ــن  343قرار مجلس الوزراء رقم ) ــما  لوزارة الزراع  2011( لســــ ــأن الســــ م بشــــ

 بالشراء المباشر لمستلزمات مختبر زراع  األنسج . 
305 

166.  
م بشــــــأن عطل  شــــــهر رمضــــــان 2011( لســــــن  344قرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ.  1432م/2011لمبارك وعطل  عند الفطر السعند للعام ا
306 

167.  
ــأن تعـدـيل قرار مجلس 2011( لســـــــــــــــن  345الوزراء رقم )قرار مجلس  م بشــــــــــــ
م بشأن نقل الموظ  ةعند  2009/م.و/إ.هــــــ( لسن  05/113/11الوزراء رقم )

  ال  الدهشان ما وزارة الخار ي  إلي وزارة األوقاف والشؤون الديني . 
307 

168.  
م بشــأن صــرف ةــلف  نقد   بقيم   2011( لســن  346ار مجلس الوزراء رقم )ر ق
 $( لاالح وزارة االتااالت وتكنولو يا المعلومات. 10,000)

309 

169.  
ــن  347قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن تســـــجنل المركبات التي 2011( لســـ م بشـــ

 بحوزة البلد ات علت اةم البلد   مباشرة.  
310 

170.  
ن تكليف وزارة األشـــــــغا  م بشـــــــأ2011( لســـــــن  348) قرار مجلس الوزراء رقم

 العام  واإلةكان بتنفنذ مشروع صيان  ديوان وزير شؤون المرأة.
311 

171.  
ــن   349قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن صــــرف مبلغ )2011( لســ $( 20,000م بشــ

 لتعزيز منزاني  مشروع تأهنل وتطوير شارع الرياض. 
312 

172.  
بند    عامل علت  150م بشـأن تشـغنل 2011   ( لسـن350قرار مجلس الوزراء رقم )

 التشغنل المؤقت بشكل اةتثنائي في وزارة الزراع . 
314 

173.  
ــن  351قرار مجلس الوزراء رقم ) ــنل بد  أ رة رافع  2011( لســـــ ــأن تحاـــــ م بشـــــ
 معدات اتبار المخالف . 

316 

174.  
ــن  352قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن اعتماد مبلغ )2011( لسـ $( 532,000م بشـ

 ح مشروع إعادة تأهنل وتطوير شارع يوة  العظم . لاال
317 

175.  
ــن  353قرار مجلس الوزراء رقم ) ــي 2011( لســ ــاء المعهد الدبلوماةــ ــأن إنشــ م بشــ

 الفلسطنني. 
318 

176.  
م بشـــأن آليات شـــغل الوظائ  العليا 2011( لســـن  354قرار مجلس الوزراء رقم )
 في الدوائر الحكومي . 

319 
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177.  
بشـــــــــأن اعتماد توزيع مكرم  المملك     م2011( لســـــــــن   355)  قرار مجلس الوزراء رقم

 .  هـ1432/م2011العر ي  السعود   للحج للعام  
321 

178.  
بشــأن تشــكنل لجن  وزاري  ياصــ    م2011( لســن  356قرار مجلس الوزراء رقم )
 هـ. 1432/م2011إلدارة موةم الحج للعام 

322 

179.  
ــن  357قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن اع  م2011( لسـ   عمل مشـــروع تماد يطبشـ

 . غزة نظيف  و منل 
323 

180.  
بشــأن تكليف وزارة المالي  بتغطي   م2011( لســن  358قرار مجلس الوزراء رقم )

 . معرض الكتاب الدوليتكاليف رفوف 
324 

181.  

ــن   (  359)قرار مجلس الوزراء رقم   ــأن ةــــحب والغاء قرار مجلس   م2011لســ بشــ
ن تشكنل لجن  ياص  م بشأ2011  إ.هـــــــــــــ( لسن /م.و/02/214/11الوزراء رقم )

لو ــــع تاــــور حو  آليات توزيع المبلغ المعتمد لمســــاعدة الشــــباب المقبلنا علي 
 . الزواج

325 

182.  
$( للموظفنا 1000بشــأن صــرف مبلغ ) م2011( لســن   360الوزراء رقم )قرار مجلس  

   .كبدالت ةفر ـه1432/م2011اإلدارينا العاملنا في موةم الحج للعام 
326 

183.  
اعتماد عبد   /بشــــــأن نقل الموظف   م2011( لســــــن  361جلس الوزراء رقم )ر مقرا

 . ما وزارة شؤون المرأة إلي وزارة التخطيط العزيز الطرشاو  
327 

184.  
ــأن اعتمـاد يطـ  الطوار    م2011( لســـــــــــــــن  362قرار مجلس الوزراء رقم ) بشــــــــــــ

 . المقدم  ما وزارة الزراع  لمكافح  آف  ةوة  النخنل الحمراء
328 

185.  
ــن  363قرار مجلس الوزراء رقم ) ــ    م2011( لســـــــ ــكنل لجن  ياصـــــــ ــأن تشـــــــ بشـــــــ

  .إرشاد  إلعداد الهيكلياتإلصدار دلنل 
329 

186.  
بشــــأن تشــــكنل لجن  حكومي  عليا   م2011( لســــن   364قرار مجلس الوزراء رقم )

 .لو ع ةياةات اةتقبا  الوفود
330 

187.  
ــن  365قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن   م2011( لســـــــ ــادقبشـــــــ عديل    علت تالماـــــــ

  يكلي  وزارة التر ي  والتعليم العالي. 
332 

188.  
( عقود عمل 10بشــــــــــــأن إبرام )  م2011( لســــــــــــن  366قرار مجلس الوزراء رقم )

 .ياص  لمفتشنا مندانننا للعمل في ةلط  األرا ي
334 

189.  
بشــــــــأن تخاــــــــيع قطع  أرض   م2011( لســــــــن   367قرار مجلس الوزراء رقم )

 .ئنا إلنشاء مدرةتناوتشغنل الال وكال  الغور حكومي  لاالح 
335 
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190.  
بشــــــــأن تخاــــــــيع قطع  أرض   م2011( لســــــــن   368قرار مجلس الوزراء رقم )

 .حكومي  لاالح  معي  الهدا   إلنشاء عيادة ومركز ثقافي ورو   أ فا 
337 

191.  
بشــــــــأن تخاــــــــيع قطع  أرض   م2011( لســــــــن   369قرار مجلس الوزراء رقم )

 .مركز تشخياي    الاحي  إلنشاءاتحاد لجان الرعاحكومي  لاالح 
339 

192.  
ــن  370قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن تخاــــيع  زء ما قطع    م2011( لســ بشــ

ــالح وزارة األوقاف والشــــــــؤون  األرض الحكومي  المحا    لمســــــــجد الشــــــــهداء لاــــــ
 .الديني 

341 

193.  
ــن  371قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن   م2011( لســـــــ ــتئناف بشـــــــ إ راءات بيع  اةـــــــ

 .جوار حي المرابطنالبعض الموظفنا الحكومننا بأرا ي حكومي  
343 

194.  
ــن  372قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن    م2011( لســ إعادة  ر  عطاء مشــــروع بشــ

 بناء ةوق فراس.
345 

195.  
م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أرض 2011( لســـــــــن   373قرار مجلس الوزراء رقم )

 حكومي  لاالح ةلط  المياه إلنشاء مشروع تحلي . 
347 

196.  
م بشـــــــــأن إلغاء تخاـــــــــيع قطع  2011( لســـــــــن  374رقم )الوزراء   قرار مجلس

 األرض الحكومي  المخاا  ةابقَا لاالح  معي  أصحاب ماانع الخيا  . 
349 

197.  
م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أرض 2011( لســـــــــن   375قرار مجلس الوزراء رقم )

 حكومي  لاالح وزارة الدايلي  واألما الو ني إلقام  مبني مديرة غزة. 
351 

198.  
م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أرض 2011( لســـــــــن   376جلس الوزراء رقم )ر مقرا

 حكومي  لاالح وكال  الغور الدولي  إلنشاء مدرة . 
353 

199.  
م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أرض 2011( لســـــــــن   377قرار مجلس الوزراء رقم )

 حكومي  لاالح وكال  الغور الدولي  إلنشاء مدرة . 
355 

200.  
م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أرض 2011( لســـــــــن   378قرار مجلس الوزراء رقم )

 لاالح بلد   الفخار  إلنشاء بئر مياه. حكومي  
357 

201.  
م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أرض 2011( لســـــــــن   379قرار مجلس الوزراء رقم )

 حكومي  لاالح وكال  الغور الدولي  إلنشاء مدرة  ابتدائي . 
359 

202.  
ض م بشـــــــــأن تخاـــــــــيع قطع  أر 2011( لســـــــــن   380قرار مجلس الوزراء رقم )

 حكومي  لاالح  معي  الشابات المسلمات إلنشاء مركز نسو . 
361 
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203.  
م بشـــــــــــــأن زيادة مســـــــــــــاح  قطع  األرض 2011( لســـــــــــــن   381قرار مجلس الوزراء رقم )

 المغر ي المستشفتالحكومي  المخاا  لاالح وزارة الاح  إلنشاء 
363 

204.  
ومي  م بشـــــــأن تخاـــــــيع قطع  أرض حك2011( لســـــــن   382قرار مجلس الوزراء رقم )

 د. لاالح  معي  الوئام الخنري  إلنشاء مدرة  ورو   أ فا  ومسج
365 

205.  
ــن   383قرار مجلس الوزراء رقم ) ( معلم 100م بشــــــــأن الموافق  علي عودة )2011( لســــــ

 ليم. مستنك  للعمل في المدارس التابع  لوزارة لتر ي  والتع
367 

206.  
عدد النســـــــخ الاـــــــادرة عا  م بشـــــــأن زيادة2011( لســـــــن   384قرار مجلس الوزراء رقم )

 أل  نسخ  إ افي .  صحيف  الرأ  الحكومي  بمقدار
368 

207.  
ــن   385قرار مجلس الوزراء رقم ) م بشــــــــــأن اةــــــــــتمالك قطع  أرض لغا ات 2011( لســــــــ

 المنفع  العام . 
370 

208.  
ــأن التاــــــــــــــرف بكـافـ  أنواع التبغ 2011( لســـــــــــــــن  386قرار مجلس الوزراء رقم ) م بشــــــــــــ

 المحجوزة. 
372 

209.  
ــن   387الوزراء رقم )مجلس  قرار    200م بشـــــأن صـــــرف مكافأة مالي  بقيم  )2011( لســـ

 شيكل( للعاملنا في مل  السفر بمعبر رفح. 
373 

210.  
ــن   388قرار مجلس الوزراء رقم )  200م بشـــــأن صـــــرف مكافأة مالي  بقيم  )2011( لســـ

 ومي. شيكل( ألعضاء الفريق الفني واإلدار  للجن  العليا لتقنيم األداء الحك
374 

211.  
م بشـــــــــــــأن صـــــــــــــرف ةـــــــــــــلف  مالي  بقيم  2011( لســـــــــــــن   389قرار مجلس الوزراء رقم )

 شيكل( لاالح وزارة االقتااد الو ني.  250,000)
375 

212.  
م بشـــــأن اعتماد تنفنذ مشـــــروع  ســـــر واد  غزة 2011( لســـــن   390قرار مجلس الوزراء رقم )

 ومنطق  المزلقان. 
376 

213.  
ــن   391قرار مجلس الوزراء رقم ) ــ  ييم 2011( لســـ ــكنل لجن  لدراةـــ ــأن تشـــ ــرائب   م بشـــ الضـــ

 والرةوم الجمركي  المفرو   علي السيارات التي يتم إديالها عبر الحدود الماري .
377 

214.  
م بشـــــــــأن المبالغ المســـــــــتحق  علت بلد    باليا 2011( لســـــــــن   392قرار مجلس الوزراء رقم )
 مقاوالت. لاالح شرك  أبو  زر لل

379 

215.  
م بشــــــأن انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 2011( لســــــن   393رقم )  قرار مجلس الوزراء

م بشأن تجمند تحانل رةوم  مركي  ما ييم  السيارات 2011ـ( لسن   /م.و/إ.ه2/208/11)
 التي يتم اديالها ما المعابر المشترك  مع االحتال . 

381 

 رابعًا: قرارات وزارية 

216.  
( بشــــــــأن حظر وشــــــــطب تســــــــجنل الشــــــــركات 19/2011قرار وزير االقتاــــــــاد الو ني رقم )

والعالمـات التجـاريـ  المتعلقـ  بســــــــــــــلع و ضـــــــــــــــائع ةــــــــــــــمـاء التجـاريـ  والوكـاالت التجـاريـ  واأل
 المستو نات.

383 
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217.  
( بشأن حظر ديو  وتسويق السلع المنتج  20/2011قرار وزير االقتااد الو ني رقم )

 .  الفلسطننيوالمعبأة دايل المستو نات إلت السوق 
385 

 386 ( بشأن حظر إديا  أو اةتنراد الشبسي.   22/2011قرار وزير االقتااد الو ني رقم )  .218

219.  
ــاد الو ني رقم ) ــتنراد األ هزة 23/2011قرار وزير االقتاــــ ــأن حظر إديا  أو اةــــ ( بشــــ

 الكهر ائي  المستعمل .
387 

220.  
ات المشـرو  ( بشـأن حظر إديا  أو تسـويق 24/2011قرار وزير االقتاـاد الو ني رقم )

 زي  والعاائر اإلةرائنلي .الغا
388 

221.  
( 2تعليمات وزير الشــباب والريا ــ  الخاصــ  ب نفا  قانون تنظيم الهنئات الريا ــي  رقم )

 م.2010لسن  
389 

222.  
ــأن  وزيرقرار   ــ  بشـــ ــباب والريا ـــ ــي  م األاالنظالشـــ ــاةـــ ــق المالي(ةـــ  الموحد للهنئات )الشـــ

 2/2011رقم  الريا ي 
393 

 410 م بشأن نشر المانفات ورقم اإليداع.2011 ( لسن 54رقم )وزير الثقاف  قرار   .223
 413 م بشأن تسجنل وتنظيم المراإز الثقافي .2012قرار وزير الثقاف  لسن    .224

225.  
تعليمات امتحان شـهادة م بشـأن  2012( لسـن   3قرار وزير التر ي  والتعليم العالي رقم )

 419 م. 2012الدراة  الثانوي  العام  لعام 

226.  
م بشأن تشكنل لجن  االمتحانات 2012( لسن   4التر ي  والتعليم العالي رقم )وزير قرار  

 العام  في وزارة التر ي  والتعليم العالي. 
437 

 خامسًا: أنظمة البلدية 
 440 نظام صادر عا مجلس بلد   غزة بشأن اللوحات اإلعالني .   .227
 445 ت االعالني . نظام صادر عا مجلس بلد   غزة بشأن تعديل نظام اللوحا  .228

229.  
نظام صـــادر عا بلد   دير البلح بشـــأن رةـــوم ترييع الحرف والاـــناعات المعد  رقم 

 م.2010( لسن  3)
446 

 466 . 2011رةوم النظاف  لسن  بشأن  نظام صادر عا بلد   دير البلح  .230

231.  
 الخا  ببلد    2011( لسـن  1تعرفه المياه رقم )بشـأن  البلحنظام صـادر عا بلد   دير 

 دير البلح.  
473 

 478 سادسًا: كشوفات تصحيح األسماء .232
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 م2011( لسنة  5رقم )قانون 
   2008( لسنة  9رقم ) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الزكاة

 رئيس السلط  الو ني  الفلسطنني 
 وتعديالته، 2003لسن   المعد  علت القانون األةاةي اال العو عد 

 ،2008( لسن  9رقم ) تنظيم الزكاةوعلت قانون 
 م،4/2011/ 21و ناء علت ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ

 2003( ما القانون األةـاةـي لسـن   41و عد أن أصـبح القانون ماـدرًا بقوة المادة )
 وتعديالته،
  م باةم الشعب العر ي الفلسطنني بسم هللا ث 

 صدر القانون التالي:
 
 ( 1مادة )
 

  بالنع  2008( لسن   9رقم ) قانون تنظيم الزكاة ( ما34)المادة  ستبد  نع  ُ 
 التالي:
 حق لعضــــــــــو مجلس األمناء الحاــــــــــو  علت مكافأة وفقًا لالئح  التنفنذ   لهذا   -1

 القانون.
وموظفي الهنئ  أحكام قانون الخدم  المدني  تســـر  علت أعضـــاء مجلس اإلدارة  -2

 فيما لم يرد بشأنه نع في هذا القانون.
 
 ( 2)مادة 
 

لتابح علت النحو   2008( لسن   9رقم )  قانون تنظيم الزكاة  ( ما51  المادة )عد  تُ  
 التالي:
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ُ اـــــدر مجلس الوزراء بناًء علت اقترا  ما مجلس األمناء الالئح  التنفنذ   الالزم  
 نذ أحكام هذا القانون.لتنف

 ( 3مادة )
 

هذا القانون ويعمل   تنفنذ أحكام  -كل فيما  خاـــــــه  -كاف    علت الجهات المختاـــــــ 
  الثنا يوما ما تاريخ نشره في الجريدة الرةمي . به بعد ث

 
  . منالد   2011/ 22/5  بتاريخ:غزة  صدر بمدين   

  . هجري   1432/ ماد اتير/19 الموافق:        
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية                                              
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 م 2011( لسـنة  6م )ن رققانو
 بشأن إعداد الخطة العامة للتنمية 

 رئيس السلط  الو ني  الفلسطنني 
 ،منه (59وتعديالته الةيما المادة ) 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي لسن  

 ،منه (4م وتعديالته الةيما المادة )1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
بشــأن التنظيم الهيكلي والوظيفي   2004  ســن ( ل228وزراء رقم )وعلت قرار مجلس ال

 لوزارة التخطيط،
ــئون المالي  العام  بالمجلس  ــروع القانون المقدم ما لجن  الموازن  والشــــــــــ وعلت مشــــــــــ

 التشريعي،
 ،م7/9/2011علت ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ و ناء 

 2003لسـن   ( ما القانون األةـاةـي  41المادة ) و عد أن أصـبح القانون ماـدرًا بقوة
 وتعديالته،

  بسم هللا ثم باةم الشعب العر ي الفلسطنني 
 صدر القانون التالي:

 تعريفات
 (1مادة )

القانون  كون للكلمات والعبارات اتتي  المعاني المخاـــــــاـــــــ  في تطبنق أحكام هذا 
  لها أدناه ما لم تد  القرين  علت يالف  لك.

   لط  الو ني  الفلسطنني .لسا السلطة:
  مجلس وزراء السلط  الو ني . مجلس الوزراء:

  المجلس التشريعي الفلسطنني. المجلس التشريعي:
  وزارة التخطيط. الوزارة:
  .ير التخطيطوز  الوزير:
 الخط  العام  للتنمي . الخطة:
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 التسمية وأهداف القانون                             
 (2مادة )

ا القانون قانون نإعداد الخط  العام  للتنمي  للســـــلط  الو ني  الفلســـــطنني ن ت هذ ُ ســـــم
 ويهدف إلت تنظيم إعداد وعرض واقرار الخط .

 إعداد مشروع قانون الخطة
 (3مادة )

ــنق برامج التنمي   ــ  بالتخطيط وتنسـ ــ  حكومي  إدارة ياصـ ــسـ ــأ في كل وزارة ومؤةـ ينشـ
تتولت إعداد البرامج الالزم  للخط   الحكومي  ترتبط بوكنل الوزارة أو رئيس المؤةـسـ 

 تقنيمها ومتابعتها. واةتراتيجنتها وتنسيقها وتوقنتها، واعداد نظام
 (4مادة )

 لهيئات االلتزام بما يلي:على الوزارات والمؤسسات العامة وا
ــروع قانون الخط  وأ    -1 ــعها الوزارة إلعداد مشـــــــ التقند التام بالتعليمات التي تضـــــــ

 يرى لتمكنا الوزارة ما القيام بمهامها علت أإمل و ه.تعليمات أ
تزويد الوزارة بجميع البيانات والمعلومات والجداو  واإل ضــــــــــــــاحات التي تطلبها  -2

 تأينر.إلعداد الخط  دون 
 (5مادة )

تعتبر الوزارات والمؤةــــــســــــات العام  والهنئات مســــــؤول  عا صــــــح  األرقام والبيانات 
 ما قبلها للوزارة. والمعلومات والبرامج المقدم 

 (6مادة )
ُ قدم الوزير في األو  ما شـــــــهر )أغســـــــطس( ما كل عام تقريرًا شـــــــاماًل بشــــــأن  -1

اةــــــي  للخط  والتوصــــــيات الخط  إلت مجلس الوزراء متضــــــمنًا المرتكزات األـةـــــ 
 بشأنها.

ــا إلت المجلس  -2 ــالتهـ ــدًا إلحـ ــ  تمهنـ ــدقنق الخطـ يتولت مجلس الوزراء دراةــــــــــــــــ  وتـ
 التشريعي إلقرارها.
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 مشروع قانون الخطة ض عر 
 (7مادة )

 عرض مجلس الوزراء مشروع قانون الخط  علت المجلس التشريعي قبل شهريا   -1
  السنوي  للسلط  لمرا عتها  علت األقل ما تقد م مشروع قانون الموازن  العام

  واقرارها واصدارها في قانون. 
لي  واللجن  ُ حنل المجلس التشريعي المشروع إلت لجن  الموازن  والشؤون الما -2

فع توصياتها بشأنه إلت  االقتااد   لدراةته وابداء الرأ  فيه تفانليًا وتر 
  المجلس التشريعي.

المالي  واللجن  االقتااد   بالمجلس التشريعي  تعقد لجن  الموازن  والشؤون  -3
 لسات ياص  لمناقش  مشروع قانون الخط  وتعند مشروع القانون إلت مجلس  

ها شهر ما تاريخ تقد مها إليه ماحو ًا بمالحظات  الوزراء في مدة أقاا
المجلس التشريعي إل راء التعديالت المطلو   واعادته إلت المجلس التشريعي  

 ااها أةبوعان ما تاريخ اإلحال . يال  مدة أق
 إقرار مشروع قانون الخطة 

 (8مادة )
ًا إلت المجلس  قدم رئيسا لجن  الموازن  والشؤون المالي  واللجن  االقتااد   تقرير  -1

ــروع قانون  ــأن ما ورد في مشـــ ــريعي بمالحظات اللجن  بشـــ الخط  وما ورد    التشـــ
 إقرار مشروع قانون الخط .في تقرير الوزير تو ئ  الةتكما  إ راءات 

 عقد المجلس التشـريعي  لسـ  ياصـ  لمناقشـ  مشـروع قانون الخط  علت  ـوء   -2
 تقرير اللجن  وتوصياتها. 

 بابًا بابًا.يتم التاويت علت الخط   -3
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 (9مادة )
تســتكمل إ راءات مناقشــ  مشــروع قانون الخط  واقراره واصــداره كقانون قبل الشــروع  

 ون الموازن  العام  السنوي .في مناقش  مشروع قان
 ( 10مادة )
 يلغت كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 

 التنفيذ والسريان
 ( 11مادة )

هذا القانون ويعمل به أحكام  تنفنذ    -ا  خاــــهكل فيم  -كاف علت الجهات المختاــــ  
  بعد ثالثنا يومًا ما تاريخ نشره في الجريدة الرةمي .

 
 . منالد   2011/ 8/10:  بتاريخصدر بمدين  غزة  

  . هجري   1432 / و القعدة/10: الموافق          
 

 ية رئيس السلطة الوطنية الفلسطين                                             
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 م بشأن الطب الشرعي2011( لسنة  7قانون رقم )
 

 رئيس السلط  الو ني  الفلسطنني  
 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م وتعديالته،2001( لسن  3وعلت قانون اإل راءات الجزائي  رقم )
 م،2001( لسن  4وعلت قانون البننات رقم )

 ب نشاء مركز الطب الشرعي، 1994لسن   24رقم ر الرئاةي وعلت القرا
 ت المشروع المقدم ما مجلس الوزراء،وعل

 م17/11/2011و ناء علت ما أقره المجلس التشريعي في  لسته المنعقدة بتاريخ 
 2003( ما القانون األةـاةـي لسـن   41و عد أن أصـبح القانون ماـدرًا بقوة المادة )

 وتعديالته،
  العر ي الفلسطنني  باةم الشعب  بسم هللا ثم

 التالي:صدر القانون 
 

 تعريفـات
 (1مادة )

 كون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخاــــاــــ  لها أدناه ما لم 
 تد  القرين  علت يالف  لك:

 وزير العد . الوزير:
 مركز الطب الشرعي  المركز:
 المجلس االةتشار  للمركز. المجلس:

 رئيس المركز والمجلس. يس:الرئ
 تنفنذ  للمركز.المدير ال المدير:
 النياب  العام ، والنياب  العسكري  أو ما  مثلها.  النيابة:
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  بنب ايتااصي في الطب الشرعي ومريع له بمزاول  المهن . الطبيب الشرعي:
أياــــــــــــــائي التحـالنـل الكيميـائيـ  والحنويـ  ومريع لـه بمزاوـل   المخبري الشـــــــــرعي:

 ن .المه
 

 تأسيس المركز 
 (2مادة )

 مركز الطب الشرعي
ينشـــأ بمقتضـــت هذا القانون مركز الطب الشـــرعي وتكون له شـــخاـــي  اعتباري   -1

ومســــــتقل ، وله مقر رئيس في مدين  القدس وفرعان أحدهما في مدين  بنت لحم 
 غزة، وحنثما لزم.واتير في مدين  

 ًا لوزارة الاح .  خضع المركز إداريًا وماليًا لوزارة العد ، وفني -2
 
 (3مادة )
  مارس المركز المهام والاالحيات التالي :

 اإلشراف علت الطب الشرعي في فلسطنا. -1
 مساعدة الجهات العدلي  في الكش  عا الجريم . -2
 و ع السياة  الفني  ألعما  الطب الشرعي. -3
 ى العاملنا في الطب الشرعي وأصحاب العالق .رفع مستو  -4
 هج تعليم الطب الشرعي.المساهم  في تطوير منا -5
 

 إدارة المركز 
 (4مادة )

 المجلس االةتشار  
 يتكون المجلس االةتشار  للمركز ما: -1
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 رئيساً   بنب شرعي ما  و  الخبرة وااليتاا . -أ
 عضواً  العليا.ممثل عا وزارة العد  ما موظفي الفئ   -ب 
 عضواً  ممثل عا وزارة الاح  ما موظفي الفئ  العليا. -ج

 عضواً  ارة الدايلي  ما موظفي الفئ  العليا.عا وز ممثل  -د 

 عضواً  ممثل عا وزارة التر ي  والتعليم العالي ما موظفي الفئ  العليا. -هـ

 عضواً  ممثل عا المجلس األعلت للقضاء بدر   قا ي محكم  عليا. -و

 عضواً  ممثل عا النياب  العام  بدر   نائب عام مساعد. -ز
 

 اء علت تنسنب ما الوزير.ما مجلس الوزراء بن عنا الرئيس بقرار  -2
 يتم تنسنب باقي أعضاء المجلس االةتشار  ما قبل الجهات  ات العالق . -3
  ادر مجلس الوزراء قرارًا بتشكنل المجلس. -4
 أعضائه نائبًا للرئيس. ختار المجلس ما بنا  -5
 تكون مدة عضوي  أعضاء المجلس ةنتنا قابل  للتجديد. -6

 
 (5مادة )

مجلس شـــهري ، أو كلما دعت الضـــرورة، بدعوة ما الرئيس أو نائبه ماعات التكون ا ت -1
ــاء  ــائه، وتتخذ قراراته باألغلبي  المطلق  ألعضــ في حا  غيابه أو بطلب ما ثلث أعضــ

 المجلس.
ــاته دون أن  كون   للمجلس دعوة ما يرى  -2 ــور  لسـ ــا  لحضـ ما  و  الخبرة وااليتاـ

 لهم حق التاويت.
 

 (6مادة )
 س صالحيات المجل

  مارس المجلس الاالحيات التالي :
 متابع  إدارة شؤون المركز وأنشطته. -1



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 28  - 

 إعداد مشروع الهيكلي  والنظم واللوائح والتعليمات الالزم  لسنر عمل المركز. -2
 الالزم  لتطوير و مان ةنر العمل.تكويا اللجان  -3
 إعداد مشروع الموازن  السنوي  للمركز. -4
 المالي .إعداد التقارير السنوي  اإلداري  و  -5
 إقرار الخطط والمشاريع التطويري  للمركز. -6
 النظر فيما  حا  إليه ما قضا ا. -7

 
 (7مادة )

 صالحيات الرئيس 
  مارس الرئيس الاالحيات التالي : -1
 المجلس ورئاة  الجلس . الدعوة النعقاد  .أ
 متابع  أعما  المركز. .ب 
 متابع  تنفنذ قرارات المجلس. .ج
 ؤةسات  ات العالق .تنسنق العالق  مع الوزارات والم .د 

( أعاله في حا  1 مارس نائب الرئيس صـــــــــالحيات الرئيس المذكورة في الفقرة )  -2
 غيابه.

 (8مادة )
 المدير التنفنذ  

 الوزير بناًء علت تنسنب ما المجلس.ُ عنَّا المدير بقرار ما  -1
 ينفذ المدير قرارات المجلس وتوصياته. -2
   اإلداري  والمالي .يتولت المدير اإلشراف علت الشؤون واألعما -3
 

 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 29  - 

 الطبيب الشرعي
 (9مادة )

  قوم الطبنب الشرعي بالمهام التالي  بناًء علت  لب النيابـ :
حدوثها وةــــببها واألداة المســــتعمل  فحع الماــــابنا لتعننا اإلصــــاب  وزما   .1

 في إحداثها.
تشــــــريح الجثث واألشــــــالء لبيان ةــــــبب الوفاة وتاريخها والتعرف علنها وأيذ  .2

 الالزم . العننات 
ــريحها و يان  .3 ــفها أو تشــ ــور عمليات نبش القبور واةــــتخراج الجث  لوصــ حضــ

 ةبب الوفاة.
ــاصــــــــــــه، علت   .4 أن تقد م تقرير  بي بكل مهم   كل  بها في نطاق ايتاــــــــــ

  كون التقرير ةريًا، ويتم اعتماده بتوييع المدير وماادق  الرئيس.
 إصدار إشعار وفاة  قدم للجهات المعني . .5

 ( 10مادة )
ــرعي بالمهام التالي  بناًء علت  لب 9لما ورد في المادة )ف   إ ـــــا (  قوم الطبنب الشـــ

 الجهات المختا :
 القضاء. إبداء الرأ  الفني في الوقائع الطبي  المعرو   أمام .1
الكشـ  الاـحي علت السـجناء المحكوم علنهم نهائيًا والسـجناء المطلوب اإلفراج  .2

 عنهم صحيًا.
 وثيق  رةمي  به.تقدير العمر عند عدم و ود  .3
الكشـــ  علت مدعي الجنون قبل األمر ب يداعه إحدى الماـــحات النفســـي  تحت  .4

 المالحظ .
كيفيـ  وقوعهـا وفحع اتثـار الكشــــــــــــــ  والمعـاينـ  في مكـان وقوع الحـادثـ  لبيـان  .5

 واألدل  الجنائي .
 تحنيط الجثث المجهول  والجثث المراد تسفنرها يارج الو ا. .6
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 المخبري الشرعي
 ( 11مادة )

 طلب النيابة: ىيقوم المخبري الشرعي بالمهام التالية بناًء عل
ــبو ات، -1 ُتجرى علت أن  إ راء التحالنل الكيميائي  والحنوي  علت العننات والمضــــ

 التحالنل المطلو   في المعمل الجنائي المعتمد لدى المركز.
ده تقــد م تقرير بكــل مهمــ   قوم بهــا، علت أن  كون التقرير ةــــــــــــــريــًا، ويتم اعتمــا -2

 بتوييع المدير وماادق  الرئيس.
 االحتفاظ بالعننات التي قام بتحلنلها كبنن  للقضاء وللضرورات العلمي . -3
 

 لجنة االعتراضات
 ( 12مادة )

للنياب  حق االعتراض علت التقرير الطبي الشـــرعي أو التقرير المخبر  الشـــرعي  .1
 أو كلنهما أمام المحكم  المختا  وحسب اإل راءات القانوني .

لذو  العالق  حق االعتراض علت التقرير الطبي الشــــــــــــرعي أو التقرير المخبر   .2
 اإل راءات القانوني .الشرعي أو كلنهما أمام المحكم  المختا  وحسب 

عند االعتراض علت تقرير الطبنب الشــــــرعي  شــــــكل المجلس لجن  اعترا ــــــات  .3
 ليس بننهم وا ع التقرير. امكون  ما ثالث  أ باء اةتشارين

اض علت تقرير المخبر  الشـــــرعي  شـــــكل المجلس لجن  اعترا ـــــات العتر عند ا .4
 ير.مكون  ما ثالث  مخبرينا اةتشارينا ليس بننهم وا ع التقر 

 اــــــدر قرار لجن  االعترا ــــــات يال  أةــــــبوعنا ما تاريخ االعتراض، ويكون  .5
قرار اللجنـــ  بخاــــــــــــــو  االعتراض المنظور قطعيـــًا بعـــد اعتمـــاده ما الرئيس 

 ير.وماادق  الوز 
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 ( 13مادة )
ال  جوز للطبنب الشــــرعي بأ  حا  ما األحوا  معاين  محل الحادر أو إ راء  .1

الكشـــــــ  الطبي للجث  أو إ راء التشـــــــريح في اللنل إال إ ا رأت النياب   ـــــــرورة 
 لذلك.  

ال  جوز إ راء التشـريح في حاالت الوفاة الطبيعي  أو حوادر الطرق أو حاالت  .2
ــقود والهدم والغرق وال ــتبه النياب  في  حرق وحوادر اللدغالســــ ونحوها، ما لم تشــــ

 حدور  ريم .
ــتبه في ةـــبب وفاتهم وال  جوز دفنها إال  .3 ال  جوز تشـــريح  ثث األشـــخا  المشـ

 ب  ن ما النياب .
تتحمل النياب  المسـؤولي  أمام  و  المتوفت عا تأينر أو تأ نل الدفا لماـلح   .4

 العدال .
 ( 14مادة )

ما مأمور  الضـــبط القضـــائي فيما يتعلق   والمخبر  الشـــرعي  ُ عَتبر الطبنب الشـــرعي
 بمزاول  عمله الرةمي.

 ( 15مادة )
توثق تـقارير الطـب الشــــــــــــــرعي والمخبر  وتـقارير الحوادر المحـال  للمركز في ملـفات 

 وةجالت ياص .
 ( 16مادة )

ــ  التجارة أو أ   وظيف  أو  ال  جوز للطبنب الشـــــــرعي أن  جمع بنا وظيفته وممارةـــــ
مًا في ال يتفق  عمل   واةتقالله في عمله، وال  جوز له بغنر إ ن يا  أن  كون ُمحكَّ

 نزاع يتال بعمله.
 ( 17مادة )

 جوز التشــــريح في كليات الطب ومعاهد الطب الشــــرعي بمشــــارك  األةــــاتذة والطلب  
 ألغراض التعليم.
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 ( 18مادة )
 . القانون   ادر مجلس الوزراء اللوائح واألنظم  الالزم  لتنفنذ أحكام هذا

 ( 19مادة )
 يلغت كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.
 ( 20مادة )

، تنفنذ أحكام هذا القانون، وُيعَمل -كل فيما  خاــــه -علت الجهات المختاــــ  كاف   
 به بعد ثالثنا يومًا ما تاريخ نشره في الجريدة الرةمي .

 
 منالد  . 18/12/2011صدر بمدين  غزة في: 

 هجري .                                 1433رم//مح23الموافق:      
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية                                                                  
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 م2012( لسنة  1قانون رقم )
  نقل األعضاء البشرية وزراعتهابشأن  

 رئيس السلط  الو ني  الفلسطنني  
 وتعديالته، 2003ع علت القانون األةاةي لسن    الاالبعد 

 ، م2004( لسن  20وعلت قانون الاح  العام  رقم )
 ، وعلت مشروع القانون المقدم ما مجلس الوزراء

 ، م2011/ 12/ 21و ناء علت ما أقره المجلس التشريعي في  لسته المنعقدة بتاريخ 
 2003ألةـاةـي لسـن   انون اما الق(  41و عد أن أصـبح القانون ماـدرًا بقوة المادة )

 وتعديالته،
  بسم هللا ثم باةم الشعب العر ي الفلسطنني 

 صدر القانون التالي:
 الفصل األول 

 تعاريف وأحكام عامة 
 (1مادة )

 كون للكلمات والعبارات التالي  المعاني المخاا  لها أدناه ما لم تد  القرين  علت  
 يالف  لك:

 وزارة الاح .  الوزارة:
 الاح .ير وز  الوزير:

 تشمل األنسج  واألعضاء البشري  الكامل  أو  زءًا منها.  األعضاء:
آير بدون مقابل   نسانحي أو منت يتبرع بعضو ما أعضائه إل  إنسانكل  :المتبرع
 ماد .
 . حي يتم نقل أو زرع العضو البشر  في  سمه إنسانكل  إليه: المتبرع

ا تام  المتبرع بالكتاب  موافقته عا ر   البطاق  التي ُيثِبت فنها الشخع   بطاقة التبرع:
 وارادة حرة بالتبرع بالعضو المحدد ما أعضائه للغنر بعد مماته. 
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الطبي    هو المفارق  التام  للحياة باورة أإندة ويقنني  وموثق  وفقًا للمعاينر  الموت:
 الدييق .
 اةتئاا  عضو أو  زء ما عضو أو أإثر ما األعضاء الثابت  ما   :عضاءنقل األ

ال يترتب عا نقلها     سم إنسان حي أو  ث  متوفت وزرعها في  سم إنسان آير و ما
 حدور  رر فاحش للمتبرع. 

زراع  األعضاء أو  زء منها في  سم : هي عملي  يتم ما ياللها زراعة األعضاء
 سان آير. إن

قرار    اللجن  العليا لنقل وزراع  األعضاء البشري  التي  ادر ما الوزير   اللجنة العليا:
 بتشكنلها. 

هو العضو الوحند في  سم اإلنسان والذ  يترتب علت اةتئااله   العضو الفردي:
 أو حدور  رر  سيم له.  نسانوفاة اإل

 (2مادة )
ــفيات والمراإز  حظر إ راء عمليات نقل األعضـــــــــــاء أو زراعتها إ ــتشـــــــــ ال في المســـــــــ

دها، ويســـــتثنت ما المريع لها بذلك ما الوزارة وفقًا للشـــــرود واإل راءات التي تحد 
 كون  لك التبرع بما يتجدد ما أ زاء الجســــــــــــــم كالدم ونخاع العظام والجلد علت أن  

 .المتبرع إليه لك بقنود تمنع الضرر للمتبرع و 
 (3) مادة

 زراعته ما شأنه أن يؤد  اليتالد األنساب. حظر نقل أ  عضو أو 
 (4) مادة

ــم ا -1 ــاء  ســـ ــراء ألعضـــ ــان ويحظر علت  حظر إ راء أ  عمليات بيع أو شـــ إلنســـ
 أ  عملي  حا  علمه بذلك. الطبنب المختع البدء في إ راء

 للوزارة شراء األعضاء ما الخارج وفقًا للتشريعات ةاري  المفعو . -2
 (5) مادة

 وةنل  عا  لب تبرع لنقل األعضاء. جوز اإلعالن بأ    -1
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ــاء -2 ــنل  عا عرض بالتبرع لنقل األعضــــــ إال ما يال    ، حظر اإلعالن بأ   وةــــــ
 ة الطبي  المركزي .إعالنات الوحد 

في  ميع األحوا  ال  جوز أن يترتب عا نقل العضــــــو أو زراعته أ   مكاةــــــب  -3
النقـل أو  مـاد ـ  أو عننيـ  لفـائـدة المتبرع أو  ويـه أو أحـد ورثتـه بســــــــــــــبـب عمليـ 

 بمناةبته.
 الفصل الثاني

 اللجنة العليا لنقل األعضاء البشرية وزراعتها
 (6مادة )

ــأ لجن  ع ــاء البشــــــري  وزراعتها( وياــــــدر ليا تُ تنشــــ ســــــمت )اللجن  العليا لنقل األعضــــ
ــاصـــاتها وتحديد مكافأة أعضـــائها ومعاوننهم قرار ما  ــكنلها وينظم عملها وايتاـ بتشـ

 الوزير.
 (7) مادة

ما ثلثي أعضــــــائها  وتحرر بذلك محضــــــرا موقعاً   ســــــبباً تاــــــدر اللجن  العليا قرارها مُ 
 كل ما:مشتمال علت أةبابه ل وعلنها تبليغ قرارها ،علت األقل

 مدير المستشفت أو المركز الذ  تجر  فيه أ  ما العملنتنا. .أ
 إليه. تبرعإن كان حيًا ووليه إن كان منتًا والم المتبرع .ب 

 (8) مادة
ــا كاًل ما تحيط ال .1 ــ  العليـ ــل تبرع والم المتبرعلجنـ إليـــه بـــالغرض ما عمليـــ  النقـ

ة والمحتملــ  لهــا والحاــــــــــــــو  علت والزرع و بيعتهــا ومخــا رهــا والنتــائج المؤكــد 
 ألحكام القانون. الموافق  إل رائها وتثبنت  لك كتاب  وفقا

ي حـا  إلـيه ال تحتمـل الـتأينر ف المتبرع جوز إ راء عملـي  النـقل إ ا كـاـنت حـاـل    .2
 تعذر الحاو  علت موافقته كتاب .

 (9) مادة
 لي :تنشأ وحدة  بي  مركزي  متخاا  تتبع الوزير تتولت المهام التا
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تنظيم عمليات نقل األعضــــــاء المتبرع بها وتاــــــنيفها وفقا لنوع العضــــــو والنســــــيج و  -1
 الفانل  ودر   المناع .

موافقــ  المتبرع علت نقــل اإلشــــــــــــــراف علت عمليــ  التبرع بمو ــب بطــاقــات تثبــت فنهــا  -2
وياـــــــــــــــدر قرار ما الوزير  حــدد فيــه  ،العضــــــــــــــو المحــدد منــه إلت الغنر بعــد وفــاتــه

 المنا   بالوحدة وقواعد العمل فنها. االيتااصات األيرى 
 الفصل الثالث

 نقل األعضاء بين األحياء 
 ( 10) مادة

ــان حي إلت أير ــم إنسـ ــو ما  سـ ــنها المحافظ   ، حظر نقل عضـ ــرورة تقتضـ إال لضـ
شــــريط    ،إليه أو اةــــتعادة وظيف  ما وظائ  أعضــــائه األةــــاةــــي   تبرععلت حياة الم

 لي  النقل.عدم و ود بديل مناةب  حقق الهدف ما عم
 ( 11) مادة

 حظر اةــــتئاــــا  أ  عضــــو فرد  ما  ســــم إنســــان حي بغرض زراعته في  ســــم 
أو تعريض حياته   المتبرع،ليه وفاة إنســـــــان أير إ ا كان ما شـــــــان  لك أن يترتب ع

 ور اه بتلك المخا ر. المتبرعوال  عتد بعلم  ،للخطر أو إصابته بضرر  سيم
 ( 12مادة )

ويجب أن  كون  ،لت أيربرع بأحد أعضــــــــــــــائه لنقلها إ جوز لكامل األهلي  أن يت .1
ويجوز للمتبرع العـدو  عا التبرع حتت قـبل  ،التبرع ـبالكـتاـب  وفـقا ألحكـام الـقانون 

 إ راء العملي .
  حظر بأ  شكل كان نقل األعضاء ما عد م األهلي  أو ناقاها. .2

 ( 13مادة )
ــلي  إل ــتخدام الخال ا التناةـــ ــ  زو لزراعتها تير إال  نســـــان حظر اةـــ     لتلقيح بويضـــ

تها بعد التلقيح أو اةـــــــتنبا ،بنطف  زو ها حا  حياته و لك ب ديالها رحم  ات الزو  
 في أنبوب ثم إديالها في رحمها حا  حياته.
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 الفصل الرابع
 نقل األعضاء من األموات 

 ( 14مادة )
لضــــرورة تقتضـــنها  حي جوز بطرق التبرع نقل األعضــــاء ما  ث  منت إلت إنســــان  

إليه أو الةــتعادة وظيف  ما وظائ  أعضــائه األةــاةــي    تبرعفظ  علت حياة المالمحا
ــع  ،نقع حنو  في  ســــــدهأو الةــــــتكما    وفي األحوا  التي تكون الجث  فنها مو ـــ

 تحقنق  نائي ال  جوز االةتئاا  منها إال ب  ن ما ةلط  التحقنق.
 ( 15مادة )

فاته إلت إنســان حي أو بعضــو ما أعضــائه لنقله بعد و   نســان شــترد في تبرع اإل .1
 ،أن  كون صــادرا ما كامل األهلي  و ر ــاء تام منه  ،األبحار العلمي   ألغراض 

وأن  كون ثابتًا بالكتاب  وموقعًا منه علت النحو الذ  تبننه التعليمات الاـــــــــــــادرة 
 في هذا الشأن.

ــو  علت .2 ــبق الحاــ ــاء ما  ث  منت لم  ســ ــا  أعضــ ــتئاــ موافقته حا     جوز اةــ
ف ن لم يو د  ،وافق  أحد والد ه( شــــــــريط  الحاــــــــو  علت م1فقرة )حياته  بقًا لل

ويســتثنت ما هذا   ،ف ن لم يو د فما الولي الشــرعي  ،أحد والد ه فما ابنه األإبر
الشـــــــــــرد ما  قوم به األ باء الشـــــــــــرعنون في نطاق عملهم الرةـــــــــــمي لألغراض 

 العدلي .
نا مجهولي   نقل األعضـــــــــــــاء ما  ثث المتوف جوز بموافق  المحكم  الشـــــــــــــرعي .3

ــلح  را ح  الهوي  بعد مضــــــي ثال ث  أ ام ما تاريخ الوفاة إ ا كان في  لك ماــــ
كمـا  جوز للمحكمـ  قـبل انقضــــــــــــــاء هـذه المـدة بـناء علت تقرير ما  ،نقو  إلـيهللم

آير في   إنســاناللجن  العليا الموافق  علت النقل متت كان  لك الزمًا إلنقا  حياة  
 .متبرع به  ماة  إلت العضو الحا 

ــ  بشـــــــــــرد موافق  الوالديا أو الولي  .4 ــاء األ ن  المجهضـــــــــ  جوز االنتفاع بأعضـــــــــ
 الشرعي.
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 ( 16مادة )
خِ ع بأنه في حال  موت دماغي  ال  جوز اةــتئاــا  أ  عضــو ما  ســم إنســان شــُ

 بأ  حا  ما األحوا .
   

 الفصل الخامس
 ( 17مادة )

 ســـــــــمت نبنك  القانون بنك لنقل وزراع  قرنيات العنون ينشـــــــــأ بمو ب أحكام هذا  .1
في مـديـن  الـقدس ويكون ـله مقريا مؤقتنا في مـدينتي العنونن ويكون مقره اـلدائم 

 غزة ورام هللا ويتبع إداريًا وماليًا وفنيًا للوزارة.
يهــدف بنــك العنون إلت نقــل القرنيــات أو العنون وفحاــــــــــــــهــا وحفظهــا وتوزيعهـا  .2

حاــها والموافق  علت القرنيات ومرايب  وتنظيم اةــتنرادها وف وتنظيم عمليات زرع
 عها وحفظ األغشي  األمننوةي  والالب  و لك وفقًا ألحكام هذا القانون.زر 
حاـــــــر اةـــــــتنراد القرنيات أو العنون ببنك العنون ويجوز للوزير االةـــــــتثناء ما  ُ  .3

 الحار لفترة محددة لضرورات المالح  العام .
فلســــــطنا ما باةــــــتنراد القرنيات أو العنون ما يارج    اــــــدر نظام مالي يا   .4

 اقترا  الوزير بعد التنسنق مع وزير المالي . رئيس مجلس الوزراء بناًء علت
 

 الفصل السادس
 العقوبات
 ( 18مادة )

ــنوات و غرام  ال تزيد علت ثالثنا أل   -1 ــبع ةــ ــجا مدة ال تقل عا ةــ  عاقب بالســ
المتداول  كل ما اةتأصل عضوًا ما إنسان حي أو دينار أو ما  عادلها بالعمل   

 ت يالفًا ألحكام هذا القانون.من
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( بطريق اإلإراه فيعاقب المدان بالســـــــــجا مدة 1)  إ ا وقع الفعل المبنا في الفقرة -2
ــنوات و غرام  ال تزيد علت أر عنا أل  دينار أو ما  عادلها  ــر ةـ ال تقل عا عشـ

 بالعمل  المتداول .
( وفــاة 2، 1) الفعــل في أ  ما الحــالتنا المبننتنا في الفقرتناإ ا ترتــب علت  -3

 المستأصل منه فيعتبر مرتكبًا لجريم  القتل العمد. نساناإل
ــنوات و غرام  ال تزيد علت عشـــــريا  -4  عاقب بالســـــجا مدة ال تزيد عا يمســـــ  ةـــ

ــم إنســـــان  أل  دينار أردني أو ما  عادلهم بالعمل  المتداول  كل ما زرع في  ســـ
( وهو 2، 1)ســـتأصـــال ما إنســـان حي في األحوا  الواردة في الفقرتنا  عضـــوا م

 عالم بذلك.
 ( 19) مادة

 عاقب بالســــــــجا و غرام  ال تزيد علت عشــــــــريا أل  دينار كل ما يال  أحكام أ  
 ( ما هذا القانون.13,4,3حكم ما أحكام المواد )

 ( 20) مادة
دينار أو ب حدى هاتنا العقو تنا  عاقب بالحبس و غرام  ال تزيد علت عشــــــــــرة أالف 

ــواً  ــتأصــــــــــل عضــــــــ موافقته حا  حياته أو بغنر توافر منت دون ما  ث    إل ما اةــــــــ
 الشرود والقواعد المقررة في هذا القانون.
 ( 21) مادة

ما حائز  ريع المها الطبي  أو المها الطبي  المساعدة   إنسانفي حا  إدان    -1
ــو  علنها في هذا  القانون  جوز للمحكم  أن تحكم بجريم  ما الجرائم المناـــــ

 بما يلي:باإل اف  إلت أ   عقو   أيرى 
 حرمانه ما مزاول  المهن  باورة دائم  أو مؤقت . -أ
إغالق المؤةـــــســـــ  أو المكان الذ  ارتكبت فيه الجريم  باـــــورة دائم  أو   -ب 

 مؤقت .
 ماادرة اتالت واألدوات المستعمل  في ارتكاب الجريم . -ج
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ــؤولي  ا -2 ا لجزائي  تبعًا لهذا القانون بالمســــــؤولي  التأديبي  للمخال  م ال تخل المســــ
 إحدى المها الطبي  والمها الطبي  المساعدة.

 ( 22) مادة
ــد نع علنها هذا القانون أو أ  قانون أير  عاقب  ،مع عدم اإليال  بأ   عقو   اشـ

ع  بالحبس مدة ال تزيد علت ةــــــــــــــن  و غرام  ال تقل عا أل  دينار وال تزيد علت أر 
ما أحكــام هــذا  كــل ما يــال  أ  حكم ،آالف دينــار أو بــ حــدى هــاتنا العقو تنا

 نون أو القرارات والتعليمات المنفذة له.القا
 الفصل السابع
 أحكام ختامية 

 ( 23مادة )
  ادر مجلس الوزراء الالئح  التنفنذ   الالزم  لتنفنذ أحكام هذا القانون.

 ( 24مادة )
 كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. تيلغ

 ( 25مادة )
ويعمل به   ،تنفنذ أحكام هذا القانون   - خاـهإل فيما  -علت الجهات المختاـ  كاف   

 بعد ثالثنا يومًا ما تاريخ نشره في الجريدة الرةمي . 
 

 . منالد   1/2012/ 22  :صدر في غزة بتاريخ
 .  هجري   1433/صفر/28: الموافق           

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية    
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطنني
 الرابع   الدورة غنر العاد  

 اال تماع التاةع والعشرون  –الجلس  األولت 
 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة 

 م  2011/ 28/7-27يومي األر عاء والخميس 
 ( 4/1/ غ.ع 1277قرار رقم )

 
اال تماع التاةــــــع والعشــــــرون   -الفلســــــطنني في  لســــــته األولتالمجلس التشــــــريعي 

 م.27/7/2011اء الموافق المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة يوم األر ع
 

 آخذًا بعين االعتبار:
محمد عبد القادر عبد الحمند تعننا األ /   الماــــادق  علت مجلس الوزراء  لب  -

 رئيسًا لديوان الموظفنا العام.
ــن  4رقم )  ( ما القانون المعد  لقانون الخدم  المدني 8المادة رقم )أحكام   - ( لســــــــ

 م.1998
 يقــرر:

رئيســـــــًا لديوان الموظفنا  محمد عبد القادر عبد الحمند   /الماـــــــادق  علت تعننا األ 
 العام.

 
 د. محمود الرمحي 
 أمين سر 

 المجلس التشريعي

 د. أحمد بحر 
 النائب األول 
 التشريعي لرئيس المجلس 
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطنني
 الدورة غنر العاد   الرابع  

 اال تماع التاةع والعشرون  –الجلس  األولت 
 رام هللا وغزة  في مدينتيالمنعقدة 

 م  2011/ 28/7-27يومي األر عاء والخميس الموافق 
 ( 4/1غ.ع   /6128قرار رقم )

 
اال تماع التاةــــــع والعشــــــرون   -األولتالمجلس التشــــــريعي الفلســــــطنني في  لســــــته  

 م28/07/2011المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة يوم الخميس الموافق 
 

 أخذًا بعين االعتبار:
م 2005( لسـن   23القانوني  لمشـروع قانون معد  لقانون التنفنذ رقم ) اللجن   تقرير  -

 للقراءة الثاني .
 أحكام النظام الدايلي. -
 نقاش األيوات واإليوة أعضاء المجلس.  -

 يقــرر: 
م ـبالقراءة 2005( لســـــــــــــــن  23إقرار مشــــــــــــــروع ـقانون معـد  لـقانون التنفـنذ رقم ) أواًل:

 الثاني ، باإل ماع.
 حسب األصو  القانوني . هةنتم اةتكما  إ راءات ًا:ثاني
 

 د. محمود الرمحي 
 أمين سر 

 المجلس التشريعي

 د. أحمد بحر 
 النائب األول 

 لرئيس المجلس التشريعي 
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطنني
 الدورة غنر العاد   الرابع  

 اال تماع الثالثون  –الجلس  األولت 
 وغزة المنعقدة في مدينتي رام هللا 
 م   2011/ 8/9- 7يومي األر عاء والخميس الموافق 

 ( 4/1غ.ع   /1292قرار رقم )
 

ــريعي  ــته األولتالمجلس التشـــ ــطنني في  لســـ اال تماع الثالثون المنعقدة في   -الفلســـ
 م8/9/2011مدينتي رام هللا وغزة يوم الخميس الموافق 

 
 أخذًا بعين االعتبار:

لمشـــــــــروع قانون بشـــــــــأن إعداد الخط  العام  تقرير لجن  الموازن  والشـــــــــئون المالي  -
 للتنمي  للقراءة الثاني .

 أحكام النظام الدايلي. - 
 قاش األيوات واإليوة أعضاء المجلس.ن -
 يقــرر:  

 إقرار مشروع قانون بشأن إعداد الخط  العام  للتنمي  بالقراءة الثاني  باإل ماع. أواًل:
 و  القانوني .ةنتم اةتكما  إ راءاته حسب األص ثانيًا:
 

 د. محمود الرمحي 
 أمين سر 

 المجلس التشريعي

 د. أحمد بحر 
 النائب األول 

 المجلس التشريعي لرئيس 
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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطنني
 الدورة غنر العاد   الرابع  

 اال تماع الواحد والثالثون  –الجلس  األولت 
 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة 

 م 9/2011/ 20- 19- 18والثالثاء  أ ام األحد واالثننا 
 ( 4/1غ.ع   /1293قرار رقم )

 
 لسته األولت ـ اال تماع الواحد والثالثون المنعقدة المجلس التشريعي الفلسطنني في  

 م18/9/2011في مدينتي رام هللا وغزة يوم األحد الموافق 
 

 أخذًا بعين االعتبار:
بعاد القانوني  والسـياةـي  لخطوة التقرير المشـترك للجن  السـياةـي  والقانوني  حو  األ  -

 م لألمم المتحدة.1967لت حدود  لب عضوي  فلسطنا ع
 أحكام النظام الدايلي. -
 نقاش األيوات واإليوة أعضاء المجلس. -
 يقــرر:  

قبو  التقرير المشــــــــــــــترك للجـن  الســـــــــــــــياةـــــــــــــــي  والـقانونـي  حو  األبـعاد الـقانوني   أواًل:
ــياةــــــي  لخطوة  لب عضــــــوي  فلســــــط م لألمم المتحدة مع 1967نا علت حدود والســــ

 التعديالت باإل ماع.
إقرار توصـــــــــيات التقرير المشـــــــــترك للجن  الســـــــــياةـــــــــي  والقانوني  حو  األبعاد  ثانيًا:

م لألمم المتحدة 1967 لب عضـوي  فلسـطنا علت حدود القانوني  والسـياةـي  لخطوة 
 تالي:اللتكون ك
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سلمنا إلت يوم القيام  أوقفها أرض فلسطنا أرض وق  إةالمي علت أ يا  الم -1
راشـــد عمر با الخطاب ووافقه صـــحاب  رةـــو  هللا وأقرت  لك المذاهب الخليف  ال
 الفقهي .

الو ني وتعري  كل ما    ـــــــــــرورة التمســـــــــــك بالثوابت الو ني  وااللتزام باإل ماع -2
  حاو  التفلت مما ُ جمع عليه الناس بفطرتهم السليم .

ســــــــار رح  الشــــــــعب الفلســــــــطنني بحقيق  ممطالب  الســــــــند محمود عباس بماــــــــا -3
التفاوض ووصـوله لطريق مسـدود والعمل مع الكل الفلسـطنني وو ـع إةـتراتيجي  

حقوق وثوابــت  ــديــدة وموحــدة تهــدف إلنهــاء االحتال  وعودة الال ئنا وتحقنق 
 الشعب الفلسطنني واقام  كيانه السياةي علت كاف  التراب الفلسطنني.

 ي واإلةــــــالمي لموا ه  مقدم  لتوحند الموق  العر تحقنق الماــــــالح  الو ني  ك -4
ــطنا، ودعوة الجماهنر العر ي  إلت تر م  ثوراتها  ــهنوني في فلســـــــــــ العدو الاـــــــــــ

الفلسطنني  بالعمل والجهاد ما أ ل تحرير بالتعبنر عا رفضها لتافي  القضي   
 فلسطنا والقدس واألقات.

ــي  في منظم  التحرير ال -5 ــاةـ ــالحات األةـ ــرورة إ راء اإلصـ ــطنني  )المنثاق  ـ فلسـ
 والنظام األةاةي للمنظم ( علت برنامج التحرير والمقاوم  وحق العودة،  الو ني

للشــــــــــــــعــب  وفــاعالً  اً موحــد  اً إ ــار لكي تكون   ــديــدة أةــــــــــــــسوتعزيز دورهــا علت 
و لك ما يال  إصـال  وتفعنل حقيقي للمؤةـسـات و اةـتيعاب كاف    ،الفلسـطنني

ــطنني  و منثاق   ــائل الفلســـــ و ني  عند االعتبار للمباد  التي قامت القوى والفاـــــ
 .علنها المنظم 

علت منظم  التحرير الفلســـــــــطنني  التمســـــــــك بحقوق الفلســـــــــطننننا والدفاع عنها  -6
الـذ  ُأنشــــــــــــــئـت أل لـه ورفض كـافـ  المحـاوالت التي تهـدف إلت بـاعتبـاره الهـدف 

 التفريط بأ  بقع  ما أرض فلسطنا.
لتحرير مســــنرة الكفا  والنضــــا    علت ممثلي الشــــعب الفلســــطنني االةــــتمرار في -7

ــيادة  وتقرير ماـــــــنرهبالكامل    فلســـــــطنا أرض  ــتقل  كامل  الســـــ  واقام  دولته المســـــ



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 46  - 

ــمتها القدس،  ــطنني   علت كاف  األرا ــــي الفلوعاصــ لقوات ل واالنســــحاب الكامســ
ــتو نات، وتحقنق عودة الال ئنا  ــتيطان وتفكيك المســــــــــ االحتال ، وانهاء االةــــــــــ

 ئع والقواننا اإلنساني .إحق شرعي كفلته كاف  الشرا
الطعا لدى األمم المتحدة بعدم شــــــرعي  دول  الكيان لبطالن قرار إنشــــــائها علت  -8

 أرا ي الغنر.
ل  الفلسطنني  علت كامل التراب الفلسطنني والتأإند التو ه بطلب االعتراف بالدو  -9

 علت حق الفلسطننننا كاف  بالعيش في حدود هذه الدول .
ــ  ضــــــــــــغط و جد   نحو تنفنذ ادعوة المجتمع الدولي لل -10 لقرارات الدولي  الخاصــــــــــ

بالقضـي  الفلسـطنني  الةـيما ما يؤكد منها علت حق الشـعب الفلسـطنني في تقرير 
ــنره باعتباره أهم المباد  التي نادى بها القانون الدولي والتي تثبت حقه في   ماــــ

 السيادة علت أر ه كاملً  كباقي شعوب العالم.

 

 د. محمود الرمحي 
 ر أمين س

 المجلس التشريعي

 د. أحمد بحر 
 النائب األول 

 لرئيس المجلس التشريعي 
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 م 2011قرار النائب األول لرئيس المجلس التشريعي لسنة  
 تشكيل لجنة صياغة التشريعاتبشأن 

 النائب األو  لرئيس المجلس التشريعي الفلسطنني، 
 يالته، وتعد  2003بعد اال الع علت أحكام القانون األةاةي لسن  

 وتعديالته،  1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
 وعلت النظام الدايلي للمجلس التشريعي الفلسطنني، 

 اللجن  القانوني  بالمجلس التشريعي ووزير العد ، وعلت ما عر ه رئيس 
 و ناًء علت قرار لجن  شؤون المجلس ورؤةاء اللجان بالمجلس التشريعي، 

 : قررنا ما يلي
 
 (1المادة )

تشــكل لجنة دائمة لصــياغة التشــريعات تســمى )لجنة صــياغة التشــريعات( تتأل  
 من كل من: 

 رئيساً  المجلس التشريعي  المستشار/ د. نافذ  اةنا المدهون   -1
 نائب الرئيس  وزارة العد  المستشار/ أ. أةام  ةعند ةعد   -2
 السر أمنا  ريع ديوان الفتوى والتش المستشار/ أ.  عقوب  عقوب الغندور  -3
 عضواً  وزارة االقتااد الو ني  المستشار/ أ. حسا حسا أبو ريال   -4
 عضواً  المجلس التشريعي  المستشار/ أ. أمجد نعيم األغا   -5

 
 (2المادة )

 تختص اللجنة بالمهام التالية: 
 صياغ  مشاريع القواننا قبل عر ها علت المجلس التشريعي.  -1
 قبل عر ها علت مجلس الوزراء.  صياغ  مشاريع اللوائح التنفنذ   -2
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صـــياغ  األنظم  والتعليمات الاـــادرة عا الجهات الحكومي  المختاـــ  قبل  -3
 اعتمادها. 

وأ   صــياغ  االتفاييات والمعاهدات والعقود الثنائي  بنا الســلط  الفلســطنني    -4
  رف آير. 

إلنها   االنضــــــــماممرا ع  المعاهدات واالتفاييات الدولي  التي تنو  الســــــــلط   -5
 ما انسجامها مع التشريعات الو ني  الساري .  لتأإد او 
 أ  مهام أيرى تكل  بها اللجن  ما قبل  هات االيتاا .  -6

 
 (3المادة )

( ما 2تعرض كاف  التشــــــــريعات واالتفاييات والعقود المناــــــــو  علنها في المادة )
 هذا القرار علت اللجن  قبل إقرارها أو اعتمادها ما  هات االيتاا . 

 
 (4ة )الماد 

للجن  تشــــــــــــكنل أ  لجان فرعي  لمســــــــــــاعدتها في أداء مهامها بالتعاون مع المجلس 
 التشريعي ووزارة العد . 

 
 (5المادة )

 جن  االةتعان  بأ  يبراء أو مختانا لتسهنل مهامها. لل
 
 (6المادة )

ــاريا تحدد بقرار ما رئيس  ــتشــ ــاء اللجن  والخبراء والمســ  اــــرف مكافأة مالي  ألعضــ
 لتشريعي. المجلس ا
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 (7المادة )
ترفع اللجن  تقاريرها وتوصـــــــــياتها لرئيس اللجن  القانوني  بالمجلس التشـــــــــريعي ووزير 

 العد .  
 
 (8المادة )
 تضع اللجن  نظامها الدايلي لتسننر أعمالها. 
 
 (9المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار ويعمل به   -إل فيما  خاــــــه–علت الجهات المختاــــــ  كاف  
 لرةمي . دوره وينشر في الجريدة اما تاريخ ص

 
 م. 23/11/2011در بتاريخ: ـــــــص

 هـ 1432/د  الحج /27الموافق: 
 د. أحمد محمد بحر 

 النائب األول لرئيس المجلس التشريعي
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 50  - 

 م 2011( لسنة 188قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن ترقية معاوني نيابة إلى وكالء نيابة  

  مجلس الوزراء
 وتعديالته، 2003القانون األةاةي المعد  لسن  علت  الع بعد اال

 م،2002( لسن  1وعلت قانون السلط  القضائي  رقم )
 و ناًء علت تنسنب وزير العد ،  

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

المائتنا المنعقدة بمدين  غزة لث  بعد و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسـته الثا
  م،17/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 01/203/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
 تريي  معاوني النياب  التالي  أةماؤهم إلت وكالء نياب : 

 الرقم الوظيفي  االةم  م.
 210818 رامي عبد المعطي يوة  أبو شعنر   .1

 210820 محمد عوض حسنا أبو ر وان  .2

 210816 رامي صبحي حسا هني   .3

 210815 إبرا يم محمد نار هللا الدبار    .4

 210822 نائل ةعد  إبرا يم شملخ  .5

 210829 محمود رياض عبد الرحيم الجديلي  .6

 210823 مؤنس عاهد محمد حمودة  .7

 210817 ةعند يونس ةعند البر ار  .8

 208673 حسام مننر شعبان نبهان   .9

 47036 افطاو  محمد أةعد هاشم ال  .10
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 210819  ارق ماطفي  منل  و ح  .11

 210827 ةعد  صالح ةعد  العشي  .12

 
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ، اعتبارًا ما تاريخ صدوره

 
 م 2011ما مايو لسن   17صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  13                  
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 189الوزراء رقم )قرار مجلس 
 رؤساء نيابة  ىإلبشأن ترقية وكالء نيابة 

  مجلس الوزراء
 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،2002( لسن  1لط  القضائي  رقم )نون السوعلت قا
 و ناًء علت تنسنب وزير العد ،  

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسـته الثالث  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة 
  م،17/05/2011.هـ( بتاريخ /م.و/إ02/203/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
 تالي  أةماؤهم إلت رؤةاء نياب :تريي  وكالء النياب  ال

  
 الرقم الوظيفي  االةم  م.
 208344 زياد  ما  ر يع النمرة   .1

 201647 إيهاب محمد صال  الدريو    .2

 208343 إ اد ةالم محمود مسمح  .3

 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–   علت الجهات المختاــــ  كاف
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره

 م 2011ما مايو لسن   17صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  13                  

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011لسنة ( 190قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن ترقية السيد/ جواد حمدي عطا هللا قنديل مديرًا عامًا في وزارة العدل بدرجة 

A4   
  مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )

 عد ،  نسنب وزير الو ناًء علت ت
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسـته الثالث  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة 
  م،17/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 03/203/11تحت رقم )
 يلي:قرر ما 

 
 (1المادة )

  A4  السند/  واد حمد  عطا هللا قنديل مديرًا عامًا في وزارة العد  بدر   ييتر 
 
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره

 
 م 2011ما مايو لسن   17صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  13                  
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011لسنة  (191قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن ترقية السيد/ عبد المجيد درويش مصطفى السقا مديرًا عامًا في القضاء  

   A4الشرعي بدرجة 
  مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003المعد  لسن  بعد اال الع علت القانون األةاةي 
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
 و ناًء علت تنسنب وزير العد ،  

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

الث  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسـته الث
  م،17/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 04/203/11م )تحت رق

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

ــاء الشــــرعي  ــقا مديرًا عامًا في القضــ ــند/ عبد المجند درويش ماــــطفي الســ تريي  الســ
 . A4بدر   

 
 (2المادة )

هذا القرار، ويعمل به   تنفنذ أحكام  -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،بارًا ما تاريخ صدورهاعت
 

 م 2011ما مايو لسن   17صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  13                  

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 192)قرار مجلس الوزراء رقم 
اعيل السحار مديرًا عامًا في المجلس التشريعي  سيد/ أكرم إسمبشأن ترقية ال

     A4بدرجة 
  مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )

 و ناًء علت تنسنب المجلس التشريعي،  
 علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،  اءً و ن

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسـته الثالث  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة 

  م،17/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 07/203/11تحت رقم )
 ي:قرر ما يل

 (1المادة )
 . A4لمجلس التشريعي بدر   السحار مديرًا عامًا في ا تريي  السند/ أإرم إةماعنل

 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره
 

 م 2011ما مايو لسن   17صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  13                  

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء

 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 193قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن ترقية السيد/ عدنان إبراهيم عودة مديرًا عامًا في المجلس التشريعي بدرجة 

A4     
  مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )

 و ناًء علت تنسنب المجلس التشريعي،  
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

قدة بمدين  غزة و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسـته الثالث  بعد المائتنا المنع
  م،17/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 08/203/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
   .  A4تريي  السند/ عدنان إبرا يم عودة مديرًا عامًا في المجلس التشريعي بدر   

 
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،ًا ما تاريخ صدورهاعتبار 
 

 م 2011ما مايو لسن   17صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  13                  

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء

 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 194قرار مجلس الوزراء رقم )
 عامًا في المجلس التشريعي بدرجة بشأن ترقية السيد/ عصام منير عابدين مديراً 

A4     
  مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )

 و ناًء علت تنسنب المجلس التشريعي،  
 قانونًا، و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا 

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسـته الثالث  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة 

  م،17/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 09/203/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
   .  A4تشريعي بدر   تريي  السند/ عاام مننر عابديا مديرًا عامًا في المجلس ال

 
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره

 
 م 2011ما مايو لسن   17صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  13                  
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 195)قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن نقل السيد/ أنور علي البرعاوي من وزارة الداخلية واألمن الوطني إلى وزارة 

 التربية والتعليم العالي بنفس درجته الوظيفية  
  مجلس الوزراء

 تعديالته،و  2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 وتعديالته والئحته التنفنذ  ، م1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
ــ( لسـن   01/68/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) م بشـأن تعننا 2008/م.و/إ.هـــــــــــــ

 السند/ أنور البرعاو  رئيسًا لهنئ  التو يه واإلرشاد بدر   وكنل مساعد، 
 تعليم العالي،  و ناًء علت تنسنب وزير التر ي  وال

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسـته الثالث  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة 
  م،17/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 10/203/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
نور علي البرعاو  ما وزارة الدايلي  واألما الو ني إلت وزارة التر ي  ســــــــــــند/ أنقل ال

 والتعليم العالي بنفس در ته الوظيفي . 
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،دورهاعتبارًا ما تاريخ ص

 

 م 2011ما مايو لسن   17ريخ: ن  غزة بتاصدر في مدي
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  13                  

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 196قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تشكيل لجنة لمتابعة إقامة معرض الكتاب الدولي في قطاع غزة واعتماد 

   $( لتغطية تكاليفه30,000مبلغ )
  مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1995( لسن  9وعلت قانون المطبوعات والنشر رقم )

 م،1998( لسن  7العام  والشؤون المالي  رقم )وعلت قانون تنظيم الموازن  
 والمؤةسات العام  وتعديالته،  ت للوزاراوعلت النظام المالي 

 /أ( منها، 25ح  الدايلي  لمجلس الوزراء الةيما المادة )الالئوعلت 
 و ناًء علت تنسنب وزير الشباب والريا   والثقاف ،  

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

دة بمدين  غزة و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسـته الثالث  بعد المائتنا المنعق
  م،17/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 11/203/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
تشــكنل لجن  برئاةــ  وزير الشــباب والريا ــ  والثقاف  وعضــوي  كل ما: وزارة التر ي  
ــكان،  ــغا  العام  واإلةـــ ــح ، ووزارة األشـــ والتعليم العالي، ووزارة الدايلي ، ووزارة الاـــ

ــؤون اال تماعي ، ومدير دار الكتب الو ني  والمكتبات، وممثووزارة العمل  لي والشـــــــــــ
المكتبات الجامعي  والبلد  ، وممثل اتحاد الناشــــــــــــريا العرب، وعدد ما الناشــــــــــــريا، 

 و لك لمتابع  إقام  معرض الكتاب في مجمع السرا ا بمدين  غزة.  
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 ( 2المادة )
ــتردة بقيم  ) ــلف  مالي  مســـ ــالح وزارة   -ون أل  دوالرثثال–$(  30,000اعتماد ةـــ لاـــ

الشــــــــــــباب والريا ــــــــــــ  والثقاف  لتغطي  تكاليف المعرض علت أن يتم تســــــــــــديدها ما 
 عائداته. 

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره

 
 م 2011ما مايو لسن   17ة بتاريخ: غز   صدر في مدين

 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  13                  
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 197قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن إجراء مسابقات لشغل وظيفة معاون نيابة عامة   

  مجلس الوزراء
 ديالته،وتع 2003ةاةي المعد  لسن  بعد اال الع علت القانون األ

 م،2002( لسن  1وعلت قانون السلط  القضائي  رقم )
 و ناًء علت تنسنب وزير العد ،  

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

نعقدة بمدين  غزة و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسـته الثالث  بعد المائتنا الم
  م،17/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 12/203/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
تكليف وزارة العـــد  بـــالتنســــــــــــــنق مع النيـــابـــ  العـــامـــ  وديوان الموظفنا العـــام إل راء 

( مع مراعاة الشـرود واإل راءات 12مسـابقات لشـغل وظيف  معاون نياب  عام  )عدد 
 قواننا واللوائح  ات العالق . المناو  علنها في ال

 
 ( 2المادة )

كام هذا القرار، ويعمل به تنفنذ أح  -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره

 
 م 2011ما مايو لسن   17صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432م ما  ماد  الثاني لعا 13                  
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 198قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن تعيين قضاة في المحاكم الشرعية االبتدائية     

  مجلس الوزراء
 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1965( لسن  12وعلت قانون أصو  المحاإمات الشرعي  رقم )

ــ( لسـن   1/192/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) م بشـأن تعننا 2011/م.و/إ.هـــــــــــــ
 المحاإم الشرعي  االبتدائي ، قضاة في 

 و ناًء علت تنسنب المجلس األعلت للقضاء الشرعي،  
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

الثالث  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة   جلس الوزراء في  لسـتهو ناًء علت ما أقره م
  م،17/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 13/203/11)تحت رقم 

 قرر ما يلي:
 
 (1المادة )

 تعننا السادة التالي  أةماؤهم قضاة في المحاإم الشرعي  االبتدائي : 
 الرقم الوظيفي  االةم  م 
 207936 أ ما يميس عمر حماد   .1

 207895 د يلنل توفنق الحليميمو مح  .2

 207923 حسام إبرا يم حسا الحليمي  .3

 
 ( 2المادة )
 يلغت كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 ( 3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره
 

 م 2011ما مايو لسن   17صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  13                  

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة  199مجلس الوزراء رقم )قرار 
 $( لصالح مشروع حي البراق اإلسكاني     234,000بشأن اعتماد مبلغ ) 

  راء مجلس الوز 
 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رقم )
 وعلت النظام المالي للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته، 

 و ناًء علت تنسنب وزير األشغا  العام  واإلةكان،  
 قانونًا،  حيات المخول  لناو ناًء علت الاال

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 
بمدين  غزة و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــــــــته الثالث  بعد المائتنا المنعقدة  

  م،17/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 14/203/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة ) 
لاــــــالح مشــــــروع حي  -الراً وثالثون أل  دو مائتان وأر ع   –$(  234,000اعتماد مبلغ )

 البراق اإلةكاني في مدين  ياننونس.     
 (  2المادة ) 

زارة المالي ، علت أن تكون يتم الاــرف علت مراحل حســب األصــو  المعمو  بها في و 
 ثمانون أل  دوالر. –$( 80.000الدفع  األولت بقيم  )

 (  3المادة ) 
ــ  كاف    ذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تنفن  -خاــــــــــهإل فيما  –علت الجهات المختاــــــــ

 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره
 

 م 2011ما مايو لسن   17صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  13                  

 إسماعيل هنية   
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة  200قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن اعتماد الشهداء الذين سقطوا خالل إحياء فعاليات يوم العودة  

 للنكبة( في الداخل والخارج شهداء الشعب الفلسطيني      63)الذكرى الـ
   مجلس الوزراء 

 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،2008لسن   (1وعلت قانون حق العودة لال ئنا الفلسطننننا رقم )

 م،2009( لسن  7وعلت قانون هنئ  حقوق أةر الشهداء رقم )
م بشأن إحياء  كرى 2011/م.و/إ.هــ( لسن  6/198/11مجلس الوزراء رقم )وعلت قرار  
 (، 63النكب  )

 و ناًء علت تنسنب وزير الشباب والريا   والثقاف ،  
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 

 المالح  العام ،  ت مقتضياتو ناًء عل
بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــــــــته الثالث  

  م،17/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 15/203/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة ) 
كب ( في للن  63اعتماد الشهداء الذيا ةقطوا يال  إحياء فعاليات يوم العودة )الذكرى الـــ 

 الدايل والخارج شهداء الشعب الفلسطنني.     
 (  2المادة ) 

ــ  كاف   علت الجهات ال تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــــــــه–مختاــــــــ
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره

 م 2011ما مايو لسن   17صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  13                  

 إسماعيل هنية    
 رئيس مجلس الوزراء 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 201الوزراء رقم )قرار مجلس 
 بشأن استبدال أراضي الوقف المتنازع عليها بأراضي حكومية     

   مجلس الوزراء
 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،1924خنري  لسن  وعلت قانون األوقاف ال
 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،

 و ناًء علت تنسنب وزير األوقاف والشؤون الديني ،  
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

بمدين  غزة و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسـته الثالث  بعد المائتنا المنعقدة 
  م،17/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 16/203/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــي حكومي  أإثر ييم   ــي الوق  المتنازع علنها بأرا ـــــ ــتبدا  أرا ـــــ الموافق  علت اةـــــ
 وأعظم نفعًا. 

 
 (2المادة )

 تكليف ةلط  األرا ي ب تمام إ راءات اةتبدا  أرا ي الوق  المقام علنها مستشفت
 فتا بمنطق  تل اإلةالم بأرا ي حكومي  تقع في المحررات.

 
 (3المادة )

تكليف وزارة األوقاف والشؤون الديني  بتشكنل لجن  دايلي  لحار واةتر اع أرا ي 
 الوق  واتخا  اإل راءات الالزم  لتثبنت ملكنتها واالةتفادة منها.  



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 ( 4المادة )
هذا القرار، ويعمل به تنفنذ أحكام    -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،رهاعتبارًا ما تاريخ صدو 
 

 م 2011ما مايو لسن   17صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  13                  

 
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة  202قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن إجراء مسابقات داخلية لشغل وظائ  الفئة األولى      

   مجلس الوزراء 
 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
م بشــأن  ــوابط 2011لســن  م.و/إ.هـــــــــــــــــ(  / 1/187/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )

 وشرود اإلعالنات والمسابقات الدايلي  لوظائ  الفئ  األولت،
 و ناًء علت تنسنب األمان  العام  لمجلس الوزراء،  

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة ه الثالث  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــــــــت
  م،17/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 17/203/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة ) 
إ راء مســــــــــابقات دايلي  لشــــــــــغل وظائ  الفئ  األولت، علت أن تكون وفق الضــــــــــوابط 

م 2011/م.و/إ.هـــــــــــ( لسن   1/187/11والشرود المقرة مسبقًا بقرار مجلس الوزراء رقم )
  وابط وشرود اإلعالنات والمسابقات الدايلي  لوظائ  الفئ  األولت. بشأن

 ( 2المادة ) 
ــ  كاف    تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــــــــه–علت الجهات المختاــــــــ

 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره
 

  م2011ما مايو لسن   17صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  13                  

 إسماعيل هنية    
 رئيس مجلس الوزراء 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 69  - 

 م 2011( لسنة 203قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن تشغيل أسرى محررين على بند البطالة الدائمة استثناًء       

   مجلس الوزراء
 الته،وتعدي 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،2004( لسن  19وعلت قانون األةرى والمحرريا رقم )
 م،2000( لسن  7وعلت قانون العمل رقم )

 و ناًء علت تنسنب وزير األةرى والمحرريا والقدس والال ئنا،  
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

في  لسـته الثالث  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة  وزراءلس الو ناًء علت ما أقره مج
  م،17/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 18/203/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )
الذيا أمضـــــــو في ةـــــــجون اإلحتال  –تشـــــــغنل األةـــــــرى المحرريا التالي  أةـــــــماؤهم  

ا دون م  ســــتفنالاــــهنوني مدة أر ع ةــــنوات وناــــ  إلت أقل ما يمس ةــــنوات وال 
 علت بند البطال  الدائم  اةتثناًء:  -نظام تأمنا وظائ  لألةرى المحرريا

 مدة األةر رقم الهوي  االةم م
 أر ع ةنوات وعشرة شهور 942575782 ةمنر محمد محمد انشاصي  .1
 أر ع ةنوات وعشرة شهور 903097954 محمد مرازيق ةليمان أبو مطنر    .2
 أر ع ةنوات وعشرة شهور 802069609 هوليمحمد أحمد يوة  أبو   .3
 أر ع ةنوات وعشرة شهور 800008369 أحمد محمد محمد أبو عودة   .4
 أر ع ةنوات وعشرة شهور 800615056 محمد علي عمر العاار  .5
 أر ع ةنوات وةبع  شهور 800183857 ةامي عبد ر ه عبد الكريم العايد     .6
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 (2المادة )
ا القرار، ويعمل به تنفنذ أحكام هذ   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره
 

 م 2011ما مايو لسن   17صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  13                  

 
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 204قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن ترقية السيد/ يوس  إبراهيم محمد العامودي مديرًا عامًا في وزارة العدل 

         A4بدرجة 
   مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998لسن  ( 4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )

 لت تنسنب وزير العد ،  ًء عو نا
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسـته الثالث  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة 
  م،17/05/2011.هـ( بتاريخ /م.و/إ19/203/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1ة )الماد 

       .  A4تريي  السند/ يوة  إبرا يم محمد العامود  مديرًا عامًا في وزارة العد  بدر   
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره

 
 م 2011ما مايو لسن   17صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  13                  
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 205)قرار مجلس الوزراء رقم 
        بشأن ترقية السيد/ علي حسين علي صرصور نائبًا عامًا مساعداً 

   مجلس الوزراء
 وتعديالته، 2003عد  لسن  بعد اال الع علت القانون األةاةي الم
 م،2002( لسن  1وعلت قانون السلط  القضائي  رقم )

 و ناًء علت توصي  النائب العام وموافق  وزير العد ،  
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

المائتنا المنعقدة بمدين  غزة و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسـته الثالث  بعد 
  م،17/05/2011.هـ( بتاريخ /م.و/إ20/203/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
 تريي  السند/ علي حسنا علي صرصور نائبًا عامًا مساعدًا.

 
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،خ صدورهاعتبارًا ما تاري

 
 م 2011لسن   ما مايو 17صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  13                  
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 206قرار مجلس الوزراء رقم )
مساعدًا في وزارة شؤون بشأن ترقية السيدة/ أميرة عبد الرحمن هارون وكياًل 

          A2المرأة بدرجة 
   مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )

ــ( لسـن   12/26/10قرار مجلس الوزراء رقم )وعلت  ن تعننا م بشـأ2006/م.و/إ.هـــــــــــــ
 زارة شؤون المرأة،السندة/ أمنرة عبد الرحما هارون مديرًا عامًا في و 

 و ناًء علت تنسنب وزير شؤون المرأة،  
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

عـقدة بمـديـن  مـا أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا المن و ـناًء علت
  م،24/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 01/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
تريي  الســـندة/ أمنرة عبد الرحما هارون وكناًل مســـاعدًا في وزارة شـــؤون المرأة بدر   

A2  .       
 (2المادة )

عمل به تنفنذ أحكام هذا القرار، وي  -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 الجريدة الرةمي .  وينشر في ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره

 م 2011ما مايو لسن   24صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 207قرار مجلس الوزراء رقم )
رة الصحة بدرجة نمر سمور مديرًا عامًا في وزابشأن ترقية السيد/ عايش محمد 

A4          
   مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003المعد  لسن  بعد اال الع علت القانون األةاةي 
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
 و ناًء علت تنسنب وزير الاح ،  

 لمخول  لنا قانونًا، و ناًء علت الاالحيات ا
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 
 لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا المنعـقدة بمـديـن  و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في 

  م،24/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 02/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

    . A4 في وزارة الاح  بدر   تريي  السند/ عا ش محمد نمر ةمور مديرًا عاماً 
 
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره

 
 م 2011ما مايو لسن   24صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ام ما  ماد  الثاني لع 20                   
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 208)قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن ترقية السيد/ عبد الناصر أحمد عزب حماد مديرًا عامًا في وزارة االقتصاد 

         A4الوطني بدرجة  
   مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 والئحته التنفنذ  ،م وتعديالته 1998( لسن  4قانون الخدم  المدني  رقم ) لتوع

 و ناًء علت تنسنب وزير االقتااد الو ني،  
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

منعـقدة بمـديـن  و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا ال
  م،24/05/2011 /م.و/إ.هـ( بتاريخ03/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

تريي  الســــند/ عبد الناصــــر أحمد عزب حماد مديرًا عامًا في وزارة االقتاــــاد الو ني 
       .   A4بدر   

 (2المادة )
رار، ويعمل به تنفنذ أحكام هذا الق  -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 دوره، وينشر في الجريدة الرةمي . اعتبارًا ما تاريخ ص
 

 م 2011ما مايو لسن   24صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 209قرار مجلس الوزراء رقم )
الزريعي مديرًا عامًا في وزارة د الفتاح حسين مصطفى بشأن ترقية السيد/ عب

          A4االقتصاد الوطني بدرجة 
   مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 والئحته التنفنذ  ،م وتعديالته 1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )

 القتااد الو ني،  و ناًء علت تنسنب وزير ا
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا المنعـقدة بمـديـن  
  م،24/05/2011 /م.و/إ.هـ( بتاريخ04/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــاد ي   تري ــطفت الزريعي مديرًا عامًا في وزارة االقتاـــ ــنا ماـــ ــند/ عبد الفتا  حســـ الســـ
       .   A4الو ني بدر   

 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره
 

  م2011ما مايو لسن   24: صدر في مدين  غزة بتاريخ
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 210)قرار مجلس الوزراء رقم 
           $( لصالح مشروع تأهيل شارع أبو بكر الصديق 250,000بشأن اعتماد مبلغ )

   مجلس الوزراء
 وتعديالته، 2003لسن   انون األةاةي المعد بعد اال الع علت الق

 م،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رقم )
 والمؤةسات العام  وتعديالته، ت للوزاراوعلت النظام المالي 

وعلت توصـيات لجن  الشـؤون االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضـر 
 م،16/05/2011( والمنعقد بتاريخ 05ا تماعها رقم )

 و ناًء علت تنسنب وزير الحكم المحلي،  
 ، و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانوناً 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا المنعـقدة بمـديـن  
  م،24/05/2011.هـ( بتاريخ /م.و/إ06/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
لاــــــالح مشــــــروع تأهنل   -مائتان ويمســــــون أل  دوالراً –$(  250,000اعتماد مبلغ )

 بمدين  النانرات.  -المرحل  الثاني –شارع أبو بكر الاديق 
 (2المادة )

 تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به  -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 ةمي . وينشر في الجريدة الر  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره
 م 2011ما مايو لسن   24ريخ: صدر في مدين  غزة بتا
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 211قرار مجلس الوزراء رقم )
            شروع تأهيل شارع الريان بمنطقة صوفا $( لصالح م 26,000بشأن اعتماد مبلغ ) 

   مجلس الوزراء
 وتعديالته، 2003اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  بعد 

 م،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رقم )
 والمؤةسات العام  وتعديالته، ت للوزاراوعلت النظام المالي 

 ن االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضـرلجن  الشـؤو   وعلت توصـيات 
 م،16/05/2011( والمنعقد بتاريخ 05ا تماعها رقم )

 و ناًء علت تنسنب وزير الحكم المحلي،  
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

لمـائتنا المنعـقدة بمـديـن  زراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد او ـناًء علت مـا أقره مجلس الو 
  م،24/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 07/204/11رقم )غزة تحت 
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
لاــالح مشــروع تأهنل شــارع   -ةــت  وعشــرون أل  دوالراً –$(  26,000اعتماد مبلغ )

 الريان بمنطق  صوفا. 
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -فيما  خاــــه لإ–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اريخ صدورهاعتبارًا ما ت

 م 2011ما مايو لسن   24صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011لسنة ( 212قرار مجلس الوزراء رقم )
 الوزراء المنتهية واليتهم بشأن المركبات الحكومية الموجودة بحوزة 

   مجلس الوزراء
 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

ــاء الحكومـ   ــاء المجلس التشــــــــــــــريعي وأعضــــــــــــ وعلت قـانون مكـافـوت ورواـتب أعضــــــــــــ
 م، 2004( لسن  11والمحافظنا رقم )

 ، 2000( لسن  5لمرور رقم )وعلت قانون ا
بشأن المركبات   2007/م.و/إ.هــــــ( لسن   14/46/10رقم )وعلت قرار مجلس الوزراء 

 الحكومي  المو ودة بحوزة وزراء الحكوم  العاشرة المنتهي  واليتهم،
وعلت توصـيات لجن  الشـؤون االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضـر 

 م،16/05/2011المنعقد بتاريخ ( و 05ا تماعها رقم )
 الوزراء،   و ناًء علت تنسنب رئيس

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا المنعـقدة بمـديـن  
  م،24/05/2011خ /م.و/إ.هـ( بتاري08/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
ــليمها  ــراء المركب  الحكومي  التي بحوزته أو تســــــ تخننر الوزير المنتهي  واليته بنا شــــــ

 وفقًا لألنظم  المعمو  بها. 
 

 (2المادة )
ــراف علت عملي  بيع  ــكنل لجن  ما وزارة النقل والمواصــــــالت ووزارة المالي  ل شــــ تشــــ

 المركب . 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 ( 3المادة )
المالي  في تســديد ثما المركب  بما في ةــتفادة ما مســتحقات الوزير لدى وزارة  اال  يتم

بشــــــــــأن مكافوت ورواتب أعضــــــــــاء   2004( لســــــــــن   11 لك ما ورد في القانون رقم )
 المجلس التشريعي وأعضاء الحكوم  والمحافظنا. 

 
 (4المادة )

ار، ويعمل به تنفنذ أحكام هذا القر   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 ينشر في الجريدة الرةمي . و  ،رهاعتبارًا ما تاريخ صدو 

 
 م 2011ما مايو لسن   24صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 213قرار مجلس الوزراء رقم )
 جنة الوزارية الخاصة لمتابعة أزمة الكهرباء تشكيل الل بشأن إعادة

   مجلس الوزراء
 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 /أ( منها، 25وعلت الالئح  الدايلي  لمجلس الوزراء الةيما المادة )
ــ( لسـن   2/144/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) كنل بشـأن تشـ   2010/م.و/إ.هـــــــــــــ

 زاري  ياص  لمتابع  أزم  الكهر اء،لجن  و 
 و ناًء علت تنسنب رئيس الوزراء،  

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا المنعـقدة بمـديـن  
  م،24/05/2011ريخ م.و/إ.هـ( بتا/09/204/11رقم )غزة تحت 
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــ  لمتابع  أزم  الكهر اء في قطاع غزة لتكون  ــكنل اللجن  الوزاري  الخاصـــــــ إعادة تشـــــــ
برئاةــ  وزير االقتاــاد الو ني وعضــوي  كلر ما: رئيس ةــلط  الطاق ، ووكنل وزارة 

 الخار ي ، ووكنل وزارة المالي . 
 
 (2المادة )

 اتها لمجلس الوزراء بشكل دور .جن  توصيترفع الل
 
 ( 3المادة )
 يلغت كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 (4المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره
 

 م 2011ا مايو لسن  م 24ن  غزة بتاريخ: صدر في مدي
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 214قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تشكيل لجنة لمناقشة القضايا المتعلقة بالدراجات النارية وبحث حلول  

 واقعية إلنهائها   
   مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 والئحته التنفنذ  ،  2000( لسن  5وعلت قانون المرور رقم )

بشــأن آليات   2010م.و/إ.هـــــــــــــــــ( لســن   /3/179/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )
ــ  الـمـحـتـجـزة وفـق قـرار مـجـلـس الـوزراء رقـم  ــاريـــــ ــات الـنـــــ ــدرا ـــــ ــل مـع الـــــ ــامـــــ الـتـعـــــ

 م،2010/م.و/إ.هـ( لسن  1/159/11)
 /أ( منها25وعلت الالئح  الدايلي  لمجلس الوزراء الةيما المادة )

 و ناًء علت تنسنب وزير النقل والمواصالت،  
 ل  لنا قانونًا، و ناًء علت الاالحيات المخو 

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 
  بعـد المـائتنا المنعـقدة بمـديـن  و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ 

  م،24/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 10/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
تشــــــــكنل لجن  برئاةــــــــ  وزير النقل والمواصــــــــالت وعضــــــــوي  كل ما: وزير الدايلي  
ــا ا المتعلق  بالدرا ات الناري  والبحث  ــ  القضــــــ واألما الو ني، ووزير العد  لمناقشــــــ

 حلو  واقعي  النهائها. في 
 
 (2المادة )

 ترفع اللجن  توصياتها لمجلس الوزراء يال  أةبوعنا ما تاريخه.
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 ( 3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره
 

 م 2011ما مايو لسن   24 صدر في مدين  غزة بتاريخ:
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 215قرار مجلس الوزراء رقم )
     ( PDC)بشأن تشكيل لجنة لدراسة تصويب أوضاع شركة تطوير فلسطين 

   مجلس الوزراء
 وتعديالته، 2003معد  لسن  لقانون األةاةي البعد اال الع علت ا

 /أ( منها25الةيما المادة )وعلت الالئح  الدايلي  لمجلس الوزراء 
وعلت توصـيات لجن  الشـؤون االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضـر 

 م،16/05/2011( والمنعقد بتاريخ 05ا تماعها رقم )
 اد الو ني،  و ناًء علت تنسنب وزير االقتا

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 لح  العام ، و ناًء علت مقتضيات الما

و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا المنعـقدة بمـديـن  
  م،24/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 11/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

  وزارة األشـغا  العام  واإلةـكان وعضـوي  كلر ما وزارة االقتاـاد ن  برئاةـ تشـكنل لج
زارة الخار ي  والتخطيط، لدراةـ  تاـويب أو ـاع شـرك  تطوير فلسـطنا الو ني، وو 

(PDC  .وفق القانون )     
 
 (2المادة )

ترفع اللجن  توصـــــــــياتها للجن  الشـــــــــؤون االقتاـــــــــاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  
 ال  أةبوع ما تاريخه.ي
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 ( 3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره
 

 م 2011ما مايو لسن   24صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 ـ ه1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 216قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تشكيل لجنة لدراسة الخطة المقدمة من قبل وزارة االقتصاد الوطني لضبط  

 ومراقبة البضائع الواردة عبر األنفاق 
   مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 /أ( منها25الدايلي  لمجلس الوزراء الةيما المادة )وعلت الالئح  

وعلت توصـيات لجن  الشـؤون االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضـر 
 م،16/05/2011( والمنعقد بتاريخ 05ا تماعها رقم )

 و ناًء علت تنسنب وزير االقتااد الو ني،  
 نا قانونًا، حيات المخول  لو ناًء علت الاال

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 
و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا المنعـقدة بمـديـن  

  م،24/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 12/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

هنئ   ني وعضـــوي  كلر ما وزارة المالي ، والتشـــكنل لجن  برئاةـــ  وزارة االقتاـــاد الو 
ــاد الو ني  ــ  الخط  المقدم  ما قبل وزارة االقتاــــــــــ العام  للمعابر والحدود، لدراةــــــــــ

 لضبط ومرايب  البضائع الواردة عبر األنفاق. 
 
 (2المادة )

ي  التحتي  الوزاري  الدائم  ترفع اللجن  توصـــــــــياتها للجن  الشـــــــــؤون االقتاـــــــــاد   والبن
 وع ما تاريخه.يال  أةب
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 ( 3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره
 

 م 2011ما مايو لسن   24صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   

 ية يل هنإسماع
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 217قرار مجلس الوزراء رقم )
$ لتعويض الصيادين الذين تضررت مركباتهم  9500بشأن اعتماد مبلغ 
 لنشاتهم( نتيجة االعتداءات الصهيونية  )

   مجلس الوزراء
 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،1998( لسن  7قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رقم ) لتوع
 وعلت النظام المالي للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته،

شـؤون االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضـر وعلت توصـيات لجن  ال
 م،16/05/2011( والمنعقد بتاريخ 05ا تماعها رقم )

 ر الزراع ،  تنسنب وزي و ناًء علت
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 
 لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا المنعـقدة بمـديـن  و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في 

  م،24/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 13/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــياديا الذيا   -تســـــــع  آالف ويمســـــــمائ  دوالراً -$  9500اعتماد مبلغ   لتعويض الاـــــ
  تضررت مركباتهم )لنشاتهم( نتيج  االعتداءات الاهنوني ، والايادون هم:

 ييم  التعويض  االةم  م 
 $ 5000 محمد السند أبو الخنر   .1
 $ 2000 علت إةماعنل البردويل   .2
 $ 2000 يلنل إبرا يم البردويل   .3
 $ 500 اد  البردويل د عمحم  .4
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 (2المادة )
( أعاله لمســـــــــــــتحقنها وفق النظام المالي 1يتم صـــــــــــــرف المبالغ المعتمدة في المادة )

 المالي .المعمو  به في وزارة 
 

 ( 3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 لجريدة الرةمي . وينشر في ا ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره
 

 م 2011ما مايو لسن   24صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م2011( لسنة 218قرار مجلس الوزراء رقم )
 كان لشراء آلية ثقيلة  $ لصالح وزارة األشغال العامة واإلس30,000بشأن اعتماد مبلغ 

   مجلس الوزراء
 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رقم )
 ؤةسات العام  وتعديالته،وعلت النظام المالي للوزارات والم

ــاد  ــيات لجن  الشــــــــؤون االقتاــــــ   في محضــــــــر    والبني  التحتي  الوزاري  الدائموعلت توصــــــ
 م،16/05/2011( والمنعقد بتاريخ 05ا تماعها رقم )

 و ناًء علت تنسنب وزير األشغا  العام  واإلةكان،   
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،  

 ت المالح  العام ، و ناًء علت مقتضيا
  غزة تحت  ته الرابع  بعد المائتنا المنعقدة بمدينو ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسـ 

   م،24/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 14/204/11رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
واإلةكان لشراء  لاالح وزارة األشغا  العام    -ثالثون أل  دوالراً -$ 30,000اعتماد مبلغ 

نظام المالي المعمو  به  (، علت أن تتم عملي  الاــرف وفق ال1972D8آلي  ثقنل  )بلدوزر
 المالي .  في وزارة 

 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا   -إل فيما  خاـــه–علت الجهات المختاـــ  كاف  

 وينشر في الجريدة الرةمي .   ،ما تاريخ صدوره 
 م  2011ما مايو لسن   24دين  غزة بتاريخ: صدر في م

 هـ  1432الثاني لعام ما  ماد   20                   
 إسماعيل هنية

 رئيس مجلس الوزراء
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 - 92  - 

 م 2011( لسنة 219قرار مجلس الوزراء رقم )
على الرتب للجرحى العسكريين منتسبي وزارة الداخلية  أقدمياتبشأن منح رتب و 

 واألمن الوطني  
   مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،2005( لسن  8ون الخدم  في قو  األما الفلسطنني  رقم )قان وعلت

 و ناًء علت تنسنب وزير الدايلي  واألما الو ني،  
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

بمـديـن  و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا المنعـقدة 
  ،م24/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 15/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
لغا ات تطبنق أحكام هذا القرار  كون للكلمات والعبارات التالي  المعاني المخاـاـ  

 لها أدناه ما لم تد  القرين  علت يالف  لك: 
وى األما كل ما أصـــــــــنب أو ُ ر  ما  ـــــــــباد و ـــــــــباد صـــــــــ  وأفراد ق الجريح:

مليات العســــــــــــكري ، أو في كاف  ريبات، أو العالفلســــــــــــطنني  أثناء يدمته أو أثناء التد 
الظروف العمليــاتيــ ، أو أثنــاء أدائــه لوا بــه الو ني، ويــديــل في حكم الخــدمــ  فترة 

  هابه لمباشرة العمل وعودته منه. 
ــكل  وفق أحكام قانون الخ اللجنة الطبية: ــ  المشــ دم  في قوى اللجن  الطبي  المختاــ

 م. 2005( لسن  8األما الفلسطنني رقم )
  (2المادة )

ــابتهم وفق  ــتثنائي  وأقدميات علت رتبهم حنا إصــــ ــابنا رتبًا اةــــ  منح الجرحت والماــــ
 نسب  العجز التي تحددها اللجن  الطبي  علت النحو التالي:
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%( فما فوق ثالر 70 منح كاف  العســـكرينا الجرحت والماـــابنا بنســـب  عجز ) .1
 وات قدم علت أال تقل رتبتهم عا رتب  مساعد أو . ةن

%( حتت 40 منح كاف  العســـــــــــكرينا الجرحت والماـــــــــــابنا بنســـــــــــب  عجز ما ) .2
 %( ةنتنا قدم علت أال تقل رتبتهم عا رتب  مساعد. 69)
%( حتت 10 منح كاف  العســـــــــــكرينا الجرحت والماـــــــــــابنا بنســـــــــــب  عجز ما ) .3

 ب  رقنب أو . %( ةن  قدم علت أال تقل رتبتهم عا رت39)
 

 (3المادة )
 حديد نسب  العجز للجرحت والماابنا. تختع اللجن  الطبي  بت

 
 (4المادة )

تطبق أحكــــام هــــذا القرار علت الجرحت العســــــــــــــكرينا الــــذيا أصــــــــــــــنبوا ما تــــاريخ 
 م إال ما اةتثني بقرار يا  ما مجلس الوزراء.  01/01/2006
 

 (5المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -اــــهما  خإل في–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،رًا ما تاريخ صدورهاعتبا
 

 م 2011ما مايو لسن   24صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011سنة ( ل220قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تسوية معاشات الشهداء العسكريين منتسبي وزارة الداخلية واألمن الوطني  

 استثناًء  
   مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،2005( لسن  8وعلت قانون الخدم  في قو  األما الفلسطنني  رقم )

 م،2008( لسن  6رقم )لفلسطنني  وعلت قانون حما   المقاوم  ا
 و ناًء علت تنسنب وزير الدايلي  واألما الو ني،  

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا المنعـقدة بمـديـن  
  م،24/05/2011( بتاريخ /م.و/إ.هـ16/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
لغا ات تطبنق أحكام هذا القرار  كون للكلمات والعبارات التالي  المعاني المخاـاـ  

 لها أدناه ما لم تد  القرين  علت يالف  لك: 
كل ما ُيَتوف ت ما  ــباد أو  ــباد صــ  أو أفراد األما الفلســطنني أثناء  الشـهيد:
ويديل في حكم ات، أو العمليات العســـــــــــــكري ، أو أثناء أدائه لوا به الو ني،  التدريب

 الخدم  فترة  هابه لمباشرة العمل وعودته منه. 
 المبلغ الذ   ارف شهريًا بمو ب أحكام هذا القرار. المعاش:
 كل ما  ستحق نانبًا ما المعاش الشهر  حسب الشريع  اإلةالمي .  المنتفع:
وة فًا إليه العالوة الدوري  وعالوة  بيع  العمل وعالةــــــاةــــــي مضــــــاالراتب األالراتب: 

غالء المعيشــــــــــــ  والعالوة اال تماعي  وأ  عالوات أيرى  ســــــــــــتحقها بمو ب قواننا 
  التقاعد الساري  المفعو . 
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 ( 2المادة )
%( ما آير راتب شـــهر  80ُ اـــرف لورث  الشـــهند معاشـــًا شـــهريًا بما  ســـاو  ) .1

 قه حسب هذا القرار. تقا اه الشهند أو اةتح
ــاو  .2 ــهند مكافأة شــــــهري  تســــ %( ما آير راتب شــــــهر  20  )ُ اــــــرف لورث  الشــــ

 تقا اه الشهند أو اةتحقه حسب هذا القرار تقديرًا لتضحياته في ةبنل الو ا. 
 (3المادة )

( ما هذا القرار ما الخزين  العام  للســــــــــــلط  2ُتاــــــــــــرف المبالغ الواردة في المادة )
  . الو ني  الفلسطنني

 
 (4المادة )

ــرف للمنتفعنا ما هنئ  التقاعد العام أو ما أ    ــم ما المعاش أ   مبالغ تاـــــ  خاـــــ
  ه  حكومي  أيرى كرواتب تقاعد  .

 
 (5المادة )

 شريع  اإلةالمي . يوزع المعاش علت المنتفعنا حسب ال
 

 (6المادة )
لي   ســــــو  و ــــــع الشــــــهند حســــــب النظام المعمو  به، علت أن  منح الرتب  التا .1

 لرتبته حنا اةتشهاده اةتثناًء و ما ال  قل عا رتب  مالزم. 
 ســــــــــــتحق الشــــــــــــهند حقوق منح  الوفاة ونفقات ماــــــــــــاريف الجنازة، وفي  ميع  .2

األحوا   جــب أال يزيــد عا راتــب ثالثــ  أشــــــــــــــهر لمنحــ  الوفــاة ومثلهــا لنفقــات 
 مااريف الجنازة. 
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 ( 7المادة )
لعســـــــــــكرينا الذيا اةـــــــــــتشـــــــــــهدوا ما تاريخ تطبق أحكام هذا القرار علت الشـــــــــــهداء ا

 رار يا  ما مجلس الوزراء. م إال ما اةتثني بق01/01/2006
 
 (8المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره

 
 م 2011ايو لسن  ما م 24صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 221قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن خريجي أكاديمية فلسطين للعلوم األمنية  

   مجلس الوزراء
 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،2005( لسن  8الفلسطنني  رقم )وعلت قانون الخدم  في قوى األما 
وعلت اتفايي  التعاون الموقع  بنا وزارة الدايلي  واألما الو ني وأإاد مي  فلســـــــــطنا 

 م،21/6/2010للعلوم األمني  بتاريخ 
 و ناًء علت تنسنب وزير الدايلي  واألما الو ني،  

 لمخول  لنا قانونًا، و ناًء علت الاالحيات ا
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا المنعـقدة بمـديـن  
  م،24/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 17/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

م ي  الحاصـــــــــلنا علت الدبلو ي  فلســـــــــطنا للعلوم األمن ســـــــــوى و ـــــــــع يريجي أإاد م
ــاعد حنا أيذهم علت قنود وزارة الدايلي   المتوةـــــط في العلوم األمني  إلت رتب  المســـ

 واألما الو ني.
 

 ( 2المادة )
 منح منتســـــــــــــبو قوى األما الفلســـــــــــــطنني  يريجو أإاد مي  فلســـــــــــــطنا للعلوم األمني  

ــط في الع ــلون علت الدبلوم المتوةـــــــ ــنتي قدم عالحاصـــــــ لت رتبهم حنا لوم األمني  ةـــــــ
 لت أن ال تقل رتبتهم عا نمساعدن في  ميع األحوا . تخر هم، ع
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 (3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره
 

 م 2011ما مايو لسن   24صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 222قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة األرض الحكومية باإليجار لصالح هيئة األعمال الخيرية  

 اإلماراتية إلقامة محطة تحلية مياه   
   مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003د اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  عب
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )
 عديالته،وعلت قانون األرا ي العثماني وت

/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )
 م وتعديالته، 2007لسن  

بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير  اع اللجن  الخاصــــ وعلت توصــــيات ا تم
 م،09/05/2011( بتاريخ 52ا تماعها رقم )

 و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،  
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

المنعـقدة بمـديـن  في  لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا   و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء
  م،24/05/2011بتاريخ /م.و/إ.هـ( 18/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــالح هنئــ  األعمــا  الخنريــ   تخاــــــــــــــيع قطعــ  األرض الحكوميــ  بــاإل جــار لاـــــــــــــ
طع  ( ما الق1371( الواقع  في أرض القســـيم  رقم )2م700اإلماراتي ، ومســـاحتها )

 ( ما أرا ي غزة الشيخ ر وان بهدف إقام  محط  تحلي  مياه. 978رقم )
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  (2المادة )
 تكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ راءات التخايع إ جارة واتمامه حسب األصو . 

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،ورهاعتبارًا ما تاريخ صد 

 
 م 2011ما مايو لسن   24صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 223قرار مجلس الوزراء رقم )
صالح بلدية رفح إلنشاء ملعب بشأن تخصيص قطعة األرض الحكومية باإليجار ل

 بلدي 
   مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
م.و/إ.هـــ( /3/27/11اء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )وعلت قرار مجلس الوزر 

 م وتعديالته، 2007لسن  
وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 

 م،09/05/2011( بتاريخ 52ا تماعها رقم )
 و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،  

 المخول  لنا قانونًا،  و ناًء علت الاالحيات 
 المالح  العام ،  و ناًء علت مقتضيات 

و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا المنعـقدة بمـديـن  
  م،24/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 19/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

دونم( 12تخاــــيع قطع  األرض الحكومي  باال جار لاــــالح بلد   رفح مســــاحتها )
( ما أرا ــي رفح  نوب 2362( ما القطع  رقم )1القســيم  رقم ) الواقع  في أرض 

 بلد .  تل السلطان بهدف إنشاء ملعب 
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 ( 2المادة )
 تكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ راءات التخايع إ جارة واتمامه حسب األصو . 

 
 (3المادة )

ه تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل ب   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 لرةمي . وينشر في الجريدة ا ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره

 
 م 2011ما مايو لسن   24صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 224قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن   2010ـ( لسنة /م.و/إ.ه160/11/ 6س الوزراء رقم )بشأن تعديل قرار مجل

زيادة مساحة األراضي الحكومية المخصصة لصالح وزارة الداخلية إلنشاء كلية  
 الشرطة 

   مجلس الوزراء
 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )
 ،ألرا ي العثماني وتعديالتهانون اوعلت ق

 ،2010/م.و/إ.هـ( لسن  6/160/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )

 م وتعديالته، 2007لسن  
وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 

 ،م09/05/2011( بتاريخ 52عها رقم )ا تما
 و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،  

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا المنعـقدة بمـديـن  
  م،24/05/2011بتاريخ /م.و/إ.هـ( 20/204/11رقم )غزة تحت 
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
ــن  6/160/11( ما قرار مجلس الوزراء رقم )1تعديل المادة رقم ) ــ( لســ /م.و/إ.هــــــــــــــــ

 60لتاــــــبح كالتالي: تخاــــــيع قطع  األرض الحكومي  البالغ مســــــاحتها )  2010
ــيم  رقم )دونم ( ما أرا ـــي غزة 645م )( ما القطع  رق16( الواقع  في أراض القسـ
 المغراق  لاالح وزارة الدايلي  بهدف إنشاء كلي  الشر  .   –
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 ( 2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 مي . وينشر في الجريدة الرة ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره
 

 م 2011 ما مايو لسن  24صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 225قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة األرض الحكومية باإليجار لصالح جمعية الشابات 

 إلقامة روضة أطفال    -فرع الرمال -المسلمات 
   راءمجلس الوز 

 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )
 ديالته،وعلت قانون األرا ي العثماني وتع

/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )
 م وتعديالته، 2007لسن  

اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير   ات ا تماعوعلت توصــــي
 م،09/05/2011( بتاريخ 52ا تماعها رقم )

 ومي ،  و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحك
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

بعـد المـائتنا المنعـقدة بمـديـن   الوزراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ و ـناًء علت مـا أقره مجلس 
  م،24/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 21/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

– تخاــــيع قطع  األرض الحكومي  باإل جار لاــــالح  معي  الشــــابات المســــلمات 
( ما القطع  1372( الواقع  في أرض القســــيم  رقم )2م564فرع الرما  مســــاحتها )

 رو   أ فا . ( ما أرا ي غزة مدين  العودة بهدف إقام  978رقم )
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 ( 2المادة )
 تكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ راءات التخايع إ جارة واتمامه حسب األصو . 

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،خ صدورهاعتبارًا ما تاري

 
 م 2011ما مايو لسن   24صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 226قرار مجلس الوزراء رقم )
إليجار لصالح جمعية الشابات بشأن تخصيص قطعة األرض الحكومية با

 إلنشاء مركز ألنشطة الجمعية   -فرع رفح -ات المسلم
   مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 ني وتعديالته،وعلت قانون األرا ي العثما
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11ر التخايع رقم )راء بشأن نظام معاينوعلت قرار مجلس الوز 

 م وتعديالته، 2007لسن  
وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 

 م،09/05/2011( بتاريخ 52ا تماعها رقم )
 ي الحكومي ،  و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا 

 ًا، ت المخول  لنا قانونو ناًء علت الاالحيا
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا المنعـقدة بمـديـن  
  م،24/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 22/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

– الشــــابات المســــلمات    معي   لاــــالح  باإل جارتخاــــيع قطع  األرض الحكومي  
( ما القطع  رقم 15( الواقع  في أرض القســيم  رقم )2م500فرع رفح، ومســاحتها )

منطق  الســـــــوق المركز  بهدف إقام  مركز ألنشـــــــط    -( ما أرا ـــــــي مدين  رفح8)
 الجمعي . 
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 ( 2المادة )
 اءات التخايع إ جارة واتمامه حسب األصو . تكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ ر 

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره

 
 م 2011ما مايو لسن   24صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  20                   
 إسماعيل هنية 

 وزراءجلس الرئيس م
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 م 2011( لسنة 227الوزراء رقم )قرار مجلس 
بشأن تخصيص قطعة األرض الحكومية باإليجار لصالح نادي الوفاق الرياضي 

 إلنشاء نادي رياضي  
   مجلس الوزراء

 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6)وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم 

 األرا ي العثماني وتعديالته،وعلت قانون 
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )

 م وتعديالته، 2007لسن  
وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 

 م،09/05/2011( بتاريخ 52ا تماعها رقم )
 علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،   اءً و ن

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــــــته الرابعـ  بعـد المـائتنا المنعـقدة بمـديـن  
  م،24/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 23/204/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

تخاـيع قطع  األرض الحكومي  باإل جار لاـالح ناد  الوفاق الريا ـي مسـاحتها 
( ما أرا ــــي 722( ما القطع  رقم )1( الواقع  في أرض القســــيم  رقم )2م2782)

 الشع  بهدف إقام  ناد  ريا ي.  -غزة
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 ( 2المادة )
 ايع إ جارة واتمامه حسب األصو . لتخت اتكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ راءا

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  ،اعتبارًا ما تاريخ صدوره

 
 م 2011ما مايو لسن   24صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ي لعام ما  ماد  الثان 20                   
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 228قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تعيين السيد/ محمد سليمان حسين أبو شقير وكياًل لوزارة التربية والتعليم  

   A1العالي بدرجة 
   مجلس الوزراء

 تعديالته،م و 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )

 و ناًء علت تنسنب وزير التر ي  والتعليم العالي،  
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ــته الخ ــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ امســـ
  م،31/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 01/205/11م )غزة تحت رق
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
تعننا الســــــند/ محمد ةــــــليمان حســــــنا أبو شــــــقنر وكناًل لوزارة التر ي  والتعليم العالي 

 . A1بدر   
 ( 2المادة )

عمل به أحكام هذا القرار، ويتنفنذ    -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما مايو لسن   31صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  27                   
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 229قرار مجلس الوزراء رقم )
م بشأن الالئحة التنفيذية  2003( لسنة  9رار مجلس الوزراء رقم )عديل قبشأن ت

 2000( لسنة 1لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم ) 
   مجلس الوزراء

م وتعديالته وال ةـيما المواد 2003بعد اال الع علت القانون األةـاةـي المعد  لسـن   
 منه،( 70، 68، 26رقم )

 م،2000( لسن  1ألهلي  رقم )الخنري  والهنئات ا وعلت قانون الجمعيات 
التنفنذ   لقانون   م بشــــــــــــأن الالئح2003( لســــــــــــن   9وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )

 ،2000( لسن  1الجمعيات الخنري  والهنئات األهلي  رقم )
 و ناًء علت تنسنب وزير الدايلي  واألما الو ني،  

 نًا، االحيات المخول  لنا قانو و ناًء علت ال
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين   ــته الخامســـ و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ
  م،31/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 03/205/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
نفنذ   لقانون م بشـــــــــــأن الالئح  الت2003   ( لســـــــــــن9تعديل قرار مجلس الوزراء رقم )

ــن  1لخنري  والهنئات األهلي  رقم )الجمعيات ا ــار إليه أدناه بالقرار   2000( لسـ والمشـ
 األصلي، و لك علت النحو التالي: 

( ما القرار األصــــــــلي، تحمل اةــــــــم )المادة 31إ ــــــــاف  مادة  ديدة بعد المادة ) .1
جل  ت والهنئات األ نبي  المسـ ( مكرر( وتنع علت: نتخضـع فروع الجمعيا31)

ــطنني ــي الفلســ ــع له الجمعيات والهنئات المحلي  ما في األرا ــ   لجميع ما تخضــ
 أحكام قانوني  وا راءات رقابي  للوزارة والوزارة المختا ن. 
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( ما القرار األصــلي، تحمل اةــم )المادة 47إ ــاف  مادة  ديدة بعد المادة رقم ) .2
 ( مكرر( وتنع علت: 47)
المختا  المحلي  موافاة الوزارة والوزارة  علت  ميع فروع الجمعيات والهنئات   .1

 بأ   مستندات أو وثائق أو تقارير أو أوراق في حا   لبها. 
ــ  متابع  أعما  ونشـــا ات فروع الجمعيات والهنئات  .2 للوزارة والوزارة المختاـ

 للتثبت ما أن أموالها صرفت في ةبنل الغرض الذ  ياات ما أ له. 
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–اف   علت الجهات المختاــــ  ك
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما مايو لسن   31صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  27                   
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 230)لوزراء رقم قرار مجلس ا
 بشأن اعتماد ترقيات الرتب السامية المستحقة قانونًا 

   مجلس الوزراء
 وتعديالته،م 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،2005( لسن  8وعلت قانون الخدم  في قوى األما الفلسطنني  رقم )
ــيات اللجن  اإلداري  الوزاري  ال ــر ا تماعها رقم )وعلت توصـــــــــ ( 20دائم  في محضـــــــــ

 م،05/2011(/25، 22بتاريخ ) المنعقد 
 و ناًء علت تنسنب وزير الدايلي  واألما الو ني،  

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ــ  بعد المائتنا ا ــته الخامســـ لمنعقدة بمدين  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ
  ،م31/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 04/205/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
( رتـب  وفق 141اعتـماد تريـيات الرـتب الســــــــــــــامـي  المســــــــــــــتحـق  ـقانوـنًا والـبالغ عـددهـا )

الكشــ  المقدم ما وزارة الدايلي  واألما الو ني والذ  يبدأ باةــم/ ةــليمان إةــماعنل 
 نر، وينتهي باةم محمود محمد محمود حرب. ةليمان أبو يض

 (2المادة )
نذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تنف  -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 م 2011ما مايو لسن   31صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432اني لعام ما  ماد  الث 27                   
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 231قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن العفو الخاص عن ما تبقى من العقوبة المحكوم بها على 

 النزيل/ عبد اللطيف محمد علوان  
   مجلس الوزراء

ــن    ــي المعد  لســــــ ــاةــــــ ــي2003بعد اال الع علت القانون األةــــــ ما م وتعديالته وال ةــــــ
 ( منه،46، 42المادتنا )

 وتعديالته،م 2001( لسن  3وعلت قانون اإل راءات الجزائي  رقم )
ــار  المفعو  في 1936( لســـــــــــــــن  74وعلت ـقانون العقوـ ات رقم ) م وتعـديالـته الســــــــــــ

 المحافظات الجنو ي ،
( الاــــــادر عا محكم  11/1994وعلت الحكم الاــــــادر في القضــــــي  الجزائي  رقم )

 (، 88/1995والمؤيد ما محكم  االةتئناف العليا باالةتئناف رقم )  الجنا ات الكبرى 
 سنب وزير العد ،  و ناًء علت تن

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين   ــته الخامســـ و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ
  م،31/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 05/205/11ت رقم )غزة تح

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

العفو الخا  عا ما تبقت ما العقو   المحكوم بها علت النزيل/ عبد اللطيف محمد 
( عا محكمـ  11/1994علوان في الحكم الاـــــــــــــــادر في القضــــــــــــــيــ  الجزائيــ  رقم )
ليــــا بــــاالةــــــــــــــتئنــــاف رقم الجنــــا ــــات الكبرى، والمؤيــــد ما محكمــــ  االةــــــــــــــتئنــــاف الع

(88/1995 .) 
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 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -فيما  خاــــه إل–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 

 م 2011ما مايو لسن   31صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432عام ما  ماد  الثاني ل 27                   

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 232مجلس الوزراء رقم )قرار 
 بشأن تجديد عقود العاملين في وزارة األشغال العامة واإلسكان

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 ديالته والئحته التنفنذ  ،م وتع1998( لسن  4  رقم )وعلت قانون الخدم  المدني
م بنظام توظيف الخبراء وشــــــغل 2005( لســــــن   335الوزراء رقم ) وعلت قرار مجلس

 الوظائ  للقيام بأعما  باف  مؤقت  أو عار   أو رةمي ،
 و ناًء علت تنسنب وزير األشغا  العام  واإلةكان،  

 ونًا، و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قان
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  و ناًء علت ما  ــته الخامســـ أقره مجلس الوزراء في  لســـ
  م،31/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 06/205/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
وفق الكشـــ    (72)عدد –تجديد عقود العاملنا في وزارة األشـــغا  العام  واإلةـــكان  

المقدم ما وزارة األشـغا  العام  واإلةـكان، ولمدة ةـت  شـهور أيرى ابتداًء ما تاريخ 
 انتهاء العقد السابق. 

 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 م 2011ما مايو لسن   31ن  غزة بتاريخ: مدي ر فيصد 

 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  27                   
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 233قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن إبرام عقد عمل خاص مع السيد/ محمد جمعة يونس صيام للعمل عميدًا  

 لكلية الشرطة الفلسطينية  
   الوزراء لسمج

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،2005( لسن  8وعلت قانون الخدم  في قوى األما الفلسطنني  رقم )

 لي  واألما الو ني،  و ناًء علت تنسنب وزير الداي
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 

 عام ، و ناًء علت مقتضيات المالح  ال
ــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين   ــته الخامســـ و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ

  م،31/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 07/205/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1)المادة 
إبرام عقــــد عمــــل يــــا  مع الســــــــــــــنــــد/ محمــــد  معــــ  يونس صــــــــــــــيــــام هويــــ  رقم 

 الفلسطنني .  ( للعمل عمندًا لكلي  الشر  700063647)
 
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما مايو لسن   31مدين  غزة بتاريخ: صدر في 

 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  27                   
 ل هنية إسماعي

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 234قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية المستقلة لمالحقة جرائم االحتالل  

 الصهيوني بحق الفلسطينيين 
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
ــتقلوعلت قانون الهنئ    ــهنوني بحق الفلســــــطنني  المســــ   لمالحق   رائم االحتال  الاــــ

 ( منه،5م الةيما المادة )2010( لسن  4ننا رقم )الفلسطنن
ــر ا تماعها رقم ) ــيات اللجن  اإلداري  الوزاري  الدائم  في محضـــــــــ ( 20وعلت توصـــــــــ

 م،05/2011(/25،22المنعقد بتاريخ )
 و ناًء علت تنسنب وزير العد ،  

 لمخول  لنا قانونًا، الاالحيات او ناًء علت 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين   ــته الخامســـ و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ
  م،31/05/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 08/205/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
الاــــهنوني المســــتقل  لمالحق   رائم االحتال     شــــكل مجلس إدارة الهنئ  الفلســــطنني 

 بحق الفلسطننننا ما األعضاء التالي  أةماؤهم: 
 الاف   االةم  م.
 رئيساً  السند/ أشرف رفنق ةليم نار هللا   .1
 نائب للرئيس  السند/ أةام  ةعند حسنا ةعد   .2
 عضواً  المدهون السند/ نافذ  اةنا محمد   .3

 واً ضع السند/ رامي  اةر حسا الغمر    .4
 عضواً  ةمنر عبد الرازق محمود مطنر   .5
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 عضواً  السند/ محمود زكريا محمود المدهون   .6

 عضواً  السند/ محمد نعمان ةعند النحا   .7

 عضواً  السند/ هاني عمر أحمد البسوس  .8

 عضواً  السند/ حسا حسا محمد أبو ريال   .9

 عضواً  محمود أحمد نوفلالسند/ عمر   .10

 عضواً  لغندورالسند/  عقوب  عقوب حسا ا  .11

 عضواً  السند/ مروان عطا أحمد البرش  .12

 عضواً  السند/ ةالم  عمر ةالم  معروف  .13

 عضواً  السند/ محمد فهمي محمد النجار  .14

 عضواً  محمد عبد ر ه أبو برك    .15
 (2المادة )

تكون مدة العضوي  في مجلس اإلدارة ثالر ةنوات قابل  للتجديد، وال  جوز أن تمتد 
 جلس ألإثر ما دورتنا متتالنتنا. وال   رئيس الم

 (3المادة )
تاــــــــــرف مكافأة مالي  ألعضــــــــــاء مجلس إدارة الهنئ  ما غنر موظفي القطاع العام 

 لمجلس. ( شيكل عا كل  لس  مكتمل  النااب  حضرها في ا100بمقدار )
 ( 4المادة )

ه تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل ب   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 لرةمي . اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة ا

 
 م 2011ما مايو لسن   31صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما  ماد  الثاني لعام  27                   
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة  235قرار مجلس الوزراء رقم )
 لوزارة  د الوهاب محمد حمد )الكتري( وكيالً بشأن ترقية السيد/ "محمد نجيب" عب 

    A1األسرى والمحررين بدرجة  
   مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003القانون األةاةي المعد  لسن  بعد اال الع علت 
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
ــن  / 04/05/10وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن تعننا 2011م.و/إ.هـــــــــــــــــــ( لســـ م بشـــ

األةـــــرى محمد عبد الوهاب محمد حمد )الكتر ( وكناًل مســـــاعدًا بوزارة شـــــؤون   /الســـــند
 والمحرريا،

 و ناًء علت تنسنب وزير األةرى والمحرريا،  
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

 لســته الســادةــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة  ه مجلس الوزراء في و ناًء علت ما أقر 
  م،07/06/2011بتاريخ /م.و/إ.هـ( 01/206/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة ) 
ــند/ نمحمد نجنبن عبد الوهاب محمد حمد )الكتر ( وكناًل لوزارة األةـــــــــــــرى  تريي  الســـــــــــ

 .  A1والمحرريا بدر   
 ( 2المادة ) 

ــ  ك  علت الجهات تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــــــــه–اف   المختاــــــــ
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 

 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
  هـ1432ما ر ب لعام  05                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء 
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 م 2011( لسنة 236)م الوزراء رققرار مجلس 
بشأن تعيين موظفي العقود المؤقتة والمتطوعين العاملين في وزارة التربية والتعليم  

 العالي 
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 تنفنذ  ،م وتعديالته والئحته ال1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )

 اًء علت تنسنب وزير التر ي  والتعليم العالي،  و ن
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 02/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
تعننا موظفي العقود المؤقتــ  والمتطوعنا العــاملنا في وزارة التر يــ  والتعليم العــالي 

 وفقًا للمعاينر التالي : 
 أن  كون علت رأس عمله.  .1
 يتقا ت الراتب ما وزارة المالي .  .2
 م. 13/04/2011أن  كون تاريخ إبرام العقد قبل  .3

 
 ( 2المادة )

تحـدـيد الفـئ  واـلدر ـ  الوظيفـي  وفـقًا لألصــــــــــــــو  المعمو  بهـا في ديوان الموظفنا م  يت
 العام و التنسنق مع وزارة التر ي  والتعليم العالي ووزارة المالي  بالخاو . 

 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 123  - 

 (3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 وينشر في الجريدة الرةمي . ، رهاعتبارًا ما تاريخ صدو 
 

 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 237قرار مجلس الوزراء رقم )
 في وزارة الصحة   بشأن تعيين موظفي بطالة أمن وخدمات المرضى

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
 و ناًء علت تنسنب وزير الاح ،  

 يات المخول  لنا قانونًا، و ناًء علت الاالح
 لعام ، ضيات المالح  او ناًء علت مقت

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 03/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

تعننا موظفي بطـاـل  أما ويـدمـات المر ــــــــــــــت العـاملنا في وزارة الاــــــــــــــحـ  والـبالغ 
 ( وفقًا للمعاينر التالي : 218عددهم )
 أن  كون علت رأس عمله.  .1
 يتقا ت الراتب ما وزارة المالي .  .2
 م. 01/01/2011أن  كون تاريخ إبرام العقد قبل  .3

 
 ( 2المادة )

لألصــــــــــــــو  المعمو  بهـا في ديوان الموظفنا  يتم تحـدـيد الفـئ  واـلدر ـ  الوظيفـي  وفـقاً 
 مالي  بالخاو . العام و التنسنق مع وزارة الاح  ووزارة ال
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 (3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 

 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 
 ماعيل هنية سإ

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة  238قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن ترقية قضاة محكمة استئناف إلى قضاة محكمة عليا    

   مجلس الوزراء 
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،2002( لسن  1وعلت قانون السلط  القضائي  رقم )
 و ناًء علت تنسنب المجلس األعلت للقضاء،

ــر ا تماعها رقم ) ــي  اللجن  اإلداري  الوزاري  الدائم  في محضـــ ( المنعقد 21وعلت توصـــ
 م،  29/05/2011بتاريخ 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 
غزة   دة بمدين  لســته الســادةــ  بعد المائتنا المنعق و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في 

  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 04/206/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة ) 
 تريي  القضاة التالي  أةماؤهم ما قضاة محكم  اةتئناف إلت قضاة محكم  عليا: 

 أنعام صبحي النشاصي.  .1
 فا م  يلنل محمود المخلالتي.  .2
 ا. او  علي األغعبد الفتا  ر  .3

 (  2المادة ) 
ــ  كاف    تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــــــــه–علت الجهات المختاــــــــ

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 هنية عيل إسما 
 رئيس مجلس الوزراء 
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 م 2011( لسنة 239قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن ترقية قضاة محكمة صلح إلى قضاة محكمة بداية   

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،2002( لسن  1وعلت قانون السلط  القضائي  رقم )
 للقضاء،المجلس األعلت و ناًء علت تنسنب 

( 21وعلت توصـــــــــــــــي  اللجـن  اإلدارـي  الوزارـي  اـلدائمـ  في محضــــــــــــــر ا تمـاعهـا رقم )
 م،  29/05/2011المنعقد بتاريخ 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ة بمدين  مائتنا المنعقد و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد ال
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 05/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
 تريي  القضاة التالي  أةماؤهم ما قضاة محكم  صلح إلت قضاة محكم  بدا  : 

 

 االةم  م.
 محمود أحمد ةليم برك .  .1
 أزهر  محمد ةفيان لطفي الر عي.  .2
 محمود عوض هللا. عوض هللا عبد هللا   .3
 فايز صالح عبد الرحما أبو ر يع.  .4
  ياء الديا عبد الحمند محمد األةطل.  .5
 هشام حسنا عبد هللا أبو ندى.  .6
 عماد عبد عمر النبيه.  .7



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 ( 2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 في الجريدة الرةمي . اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر 
 

 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 240مجلس الوزراء رقم )قرار 
 اف بشأن ترقية قضاة محكمة بداية إلى قضاة محكمة استئن

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،2002( لسن  1وعلت قانون السلط  القضائي  رقم )
 و ناًء علت تنسنب المجلس األعلت للقضاء،

( 21  اللجـن  اإلدارـي  الوزارـي  اـلدائمـ  في محضــــــــــــــر ا تمـاعهـا رقم )وعلت توصــــــــــــــيـ 
 م،  29/05/2011المنعقد بتاريخ 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 06/206/11رقم )غزة تحت 
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
 هم ما قضاة محكم  بدا   إلت قضاة محكم  اةتئناف:  التالي  أةماؤ تريي  القضاة 

 

 االةم  م.
 علي محمد عبد هللا زامل.  .1
 أشرف رفنق حافظ فارس.  .2
 زياد د اب إبرا يم الثوابت .   .3
 نار هللا.أشرف رفنق ةليم   .4
 تيسنر محمود محمد أبو  باع.  .5
 أإرم عبد الفتا  يوة  كالب.  .6
 وير .أحمد صبرة حسا الن  .7



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 ( 2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 

 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 
 ة إسماعيل هني 

 رئيس مجلس الوزراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 241مجلس الوزراء رقم )قرار 
 بشأن تعيين جميع العاملين على بند العقود كمنقذين بحريين 

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 الته والئحته التنفنذ  ،م وتعدي1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
 وزير الدايلي  واألما الو ني، و ناًء علت تنسنب 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،07/06/2011هـ( بتاريخ /م.و/إ.07/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

تعننا  ميع العــاملنا علت بنــد العقود )إمنقــذيا بحرينا( في وزارة الــدايليــ  واألما 
 وفقًا للمعاينر التالي :  -الشق المدني –الو ني 
 أن  كون علت رأس عمله.  .1
 يتقا ت الراتب ما وزارة المالي .  .2
 . دة متواصل (المالي  مدة عامنا فأإثر )م مضت علت إبرام عقده مع وزارة .3

 
 ( 2المادة )

يتم تحـدـيد الفـئ  واـلدر ـ  الوظيفـي  وفـقًا لألصــــــــــــــو  المعمو  بهـا في ديوان الموظفنا 
 العام و التنسنق مع وزارة الدايلي  واألما الو ني ووزارة المالي  بالخاو . 

 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 ( 3المادة )
ا القرار، ويعمل به تنفنذ أحكام هذ   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 

 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 242مجلس الوزراء رقم )قرار 
 بشأن تعيين العاملين على بند العقود كضابطة زراعية 

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
 لمالي ،و ناًء علت تنسنب وزير ا

 المخول  لنا قانونًا،  الاالحيات  و ناًء علت
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 08/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

 معاينر التالي : قود )الضابط  الزراعي ( وفقًا للتعننا  ميع العاملنا علت بند الع
 أن  كون علت رأس عمله.  .1
 يتقا ت الراتب ما وزارة المالي .  .2
 مضت علت إبرام عقده مع وزارة المالي  مدة عامنا فأإثر )مدة متواصل (.  .3
يتم تعننا كل موظ  في المؤةــــــســــــ  الحكومي  التي  عمل بها حاليًا و ــــــما  .4

 م. 2011ؤةس  الحكومي  لعام اإلحداثات المقرة للم
 
 ( 2المادة )

يتم تحـدـيد الفـئ  واـلدر ـ  الوظيفـي  وفـقًا لألصــــــــــــــو  المعمو  بهـا في ديوان الموظفنا 
 العام و التنسنق مع وزارة الدايلي  واألما الو ني ووزارة المالي  بالخاو . 

 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 ( 3المادة )
القرار، ويعمل به  تنفنذ أحكام هذا  -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 ه، وينشر في الجريدة الرةمي . تاريخ صدور  اعتبارًا ما
 

 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 243قرار مجلس الوزراء رقم )
 م  2011الوظيفية لعام  بشأن اعتماد االحداثات

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

ــريعي رقم ) ( المنعقدة في مدينتي رام هللا 4/1/غ.ع/1262وعلت قرار المجلس التشــــــــ
 م،28/03/2011وغزة بتاريخ 

ــيات اللجن  اإلداري  الوزاري  ا ــر ا تماعهوعلت توصـــــــــ ( 21ا رقم )لدائم  في محضـــــــــ
 م،29/05/2010المنعقد بتاريخ 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،07/06/2011خ /م.و/إ.هـ( بتاري09/206/11غزة تحت رقم )

 ما يلي:قرر 
 

 (1المادة )
ــات الحكومي  لعام   ــســ م وفق 2011اعتماد االحداثات الوظيفي  لكاف  الوزارات والمؤةــ

 التوزيع اتتي: 
 

 العدد اةم الوزارة/ المؤةس  الحكومي   م.
 3300 وزارة التر ي  والتعليم العالي   .1

 747 وزارة الاح    .2

 50 ني  وزارة األوقاف والشؤون الدي  .3

 10 وزارة العمل   .4

 65 وزارة الشؤون اال تماعي    .5



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 13 وزارة العد    .6

 5 المجلس األعلت للقضاء   .7

 45 النياب  العام    .8

 5 ديوان القضاء الشرعي   .9

 2 ديوان الفتوى والتشريع   .10

 330 وزارة الدايلي  واألما الو ني نالشق المدنين   .11

 400 لشق العسكر ن وزارة الدايلي  واألما الو ني نا  .12

 11 وزارة شؤون األةرى والمحرريا   .13

 290 وزارة المالي    .14

 5 ديوان الرقاب  المالي  واإلداري    .15

 50 الهنئ  العام  للمعابر والحدود   .16

 5 ةلط  األرا ي   .17

 21 وزارة االتااالت وتكنولو يا المعلومات   .18

 12 وزارة االقتااد الو ني   .19

 73 وزارة الزراع    .20

 30 وزارة النقل والمواصالت   .21

 30 وزارة األشغا  العام  واإلةكان   .22

 18 رئاة  مجلس الوزراء   .23

 5 المجلس التشريعي   .24

 10 ديوان الموظفنا العام   .25

 5 وزارة الخار ي    .26

 5 وزارة الحكم المحلي   .27

 7 وزارة الشباب والريا     .28



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 8 وزارة شؤون المرأة   .29

 5 وزارة الثقاف    .30

 5 البنئ   ودة ةلط    .31

 5 وزارة التخطيط  .32

 5 ةلط  الطاق  والموارد الطبيعي    .33

 5 ةلط  المياه   .34

 5 المكتب اإلعالمي الحكومي   .35

 5 وزارة السياح  واتثار   .36

 3 الهنئ  العام  للمدن الاناعي    .37

 3 الهنئ  العام  لتشجيع االةتثمار   .38

 3 مؤةس  المواصفات والمقاييس   .39

 465 الو ني  م  للمحررات اإلدارة العا  .40

 6066 اإلجمالي

 (2المادة )
 م النقاد التالي : 2011الوظيفي  لعام  يراعي في اإلحداثات 

تكون لموظفي العقود العاملنا حاليًا في   األولوي  في االةــــــــــــــتفادة ما االحداثات  .1
المؤةــــــــــــســــــــــــات الحكومي ، علت أن  كون  لك وفق القانون واإل راءات اإلداري  

 بالخاو .المتبع  
 إلبرامإلغاء اةـــتخدام االحتياد العام للموازن  في العقود مع و ـــع آليات  ديدة   .2

 العقود.  
لمقترحـــ  أعاله وفق م وا2011 كون التوظيف علت االحـــداثـــات الوظيفيـــ  لعـــام  .3

ــســـــات الحكومي  المختلف    دو  تشـــــكنالت الوظائ  المقدم ما الوزارات والمؤةـــ
 ارة العام  للموازن  العام  بوزارة المالي . بحسب النمو ج المعتمد في اإلد 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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ــادرة عا مجلس  .4 ــاب االحـداثـات أو التعنننـات المعتمـدة بقرارات صــــــــــــ يتم احتســــــــــــ
ثات الوظيفي  المقرة بمو ب هذا القرار م  ــــما االحدا2011الوزراء يال  عام  
 دون أ  اةتثناء. 

 
 ( 3المادة )

به كام هذا القرار، ويعمل تنفنذ أح  -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 244قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن تعيين موظفين في النيابة العامة  

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4قانون الخدم  المدني  رقم )وعلت 
 و ناًء علت تنسنب النائب العام،

 انونًا، و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا ق
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

 و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين 
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 10/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

المقدم ما النياب  ( موظ  وفق الكشــــــــ  25تعننا موظفنا في النياب  العام  عدد )
 يوةـــ  أبو حلبي ، وينتهي باالةـــم/ محمد العام ، والذ  يبدأ باالةـــم/ محمد عبد هللا

 ماهر حسا البطش. 
 

 ( 2المادة )
علت  كل  ديوان الموظفنا العام بالتنسـنق مع النياب  العام  إلتمام إ راءات تعنننهم  

األصــــــــــــــو  الـقانونـي  المعمو  م وفق 2011اإلحـداـثات الوظيفـي  المقرة للنـياـب  العـاـم  
 بها بالخاو . 

 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 140  - 

 ( 3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 

 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 الموظفين المطلوب تعيينهم في النيابة العامة  
 مكان العمل  رقم الهوي  االةم ر اعي  م.
 النياب  العام   801437203 محمد عبد هللا يوة  أبو حلبي    .1
 ام  النياب  الع 999784580 باةم رةمي ةليمان النجار   .2
 النياب  العام   800847121 مها صبحي محمد المار    .3
 النياب  العام   800633273 عزاز  ولند عزاز  فروان    .4
 النياب  العام   900508714 مني موةي حمدان القدرة   .5
 النياب  العام   800694978 عبد هللا عبد الرحيم أبو ندى   .6
 ام  النياب  الع 900509514 محمد ةالم حمدان يطاب   .7
 العام  النياب   903436095 رايق محمد رايق أبو شلط   .8
 النياب  العام   900169244 عزمي عبد العزيز عمر أبو بليم    .9
 النياب  العام   903548147 بشرى زهنر عطا الحتو   .10
 النياب  العام   800275745 محمد حكمت مطيع أبوقع   .11
 العام  النياب   800642456 محمد مننر يلنل أبو الكاس   .12
 النياب  العام   800364788 مازن فايز حسنا ر ب   .13
 النياب  العام   953775343 عماد يلنل حسنا عابد   .14
 النياب  العام   901665679 يلنل يالد يلنل السور    .15
 النياب  العام   801714452 حسام محمد حسا شاهنا   .16
 النياب  العام   915543086 أ ما يالد عاشور شحادة   .17
 النياب  العام   901593632 م د اب أبو العمريا نعي رائد   .18
 النياب  العام   801904392 مهند محمود أحمد أبو عمارة   .19
 النياب  العام   802860360 يوة  عايد حسا حلنوة   .20
 النياب  العام   901389650 ولند زياد عبد الرؤوف الجر او    .21
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 النياب  العام   803236512 محمد تيسنر علت شراب   .22
 النياب  العام   802623850 محمد أحمد إبرا يم أبو رحم    .23
 النياب  العام   800428187 يوة  علي يوة  الطويل   .24
 النياب  العام   802790063 محمد ماهر حسا البطش   .25
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 م 2011( لسنة 245قرار مجلس الوزراء رقم )
 الحدود  بشأن تعيين موظفين في الهيئة العامة للمعابر و 

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
 و ناًء علت تنسنب وزير النقل والمواصالت،
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 

 لعام ، ضيات المالح  او ناًء علت مقت
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  

  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 11/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

وفق الكش    -( موظ 32عدد )-تعننا موظفنا في الهنئ  العام  للمعابر والحدود 
ما الهنئ  العام  للمعابر والحدود، والذ  يبدأ باالةـــــــم/ أحمد ةـــــــعند حمدان،  المقدم

 باالةم/ كامل باةم المناعم . وينتهي 
 

 ( 2المادة )
ر والحــدود إلتمــام  كل  ديوان الموظفنا العــام بــالتنســــــــــــــنق مع الهنئــ  العــامــ  للمعــاب

م وفق األصــــــو  2011إ راءات تعنننهم علت االحداثات الوظيفي  المقرة للهنئ  لعام  
 القانوني  المعمو  بها بالخاو . 
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 ( 3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 ةمي . اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الر 
 

 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 246قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن تعيين موظفين على الكادر المدني في وزارة الداخلية واألمن الوطني    

   مجلس الوزراء
 يالته،م وتعد 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
 الدايلي  واألما الو ني،و ناًء علت تنسنب وزير 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

عد المائتنا المنعقدة بمدين  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  ب
  م،07/06/2011م.و/إ.هـ( بتاريخ /12/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
تعننا األشـــــــــــــخا  التالي  أةـــــــــــــماؤهم علت الكادر المدني في وزارة الدايلي  واألما 

 الو ني:
 رقم الهوي  االةم  م.
 900799222 هاشم يلنل إبرا يم أبو ةوير   .1

 902745181 إبرا يم يل   عم محمد عبد المن  .2

 800652844 فرج يالد حسا شريم  .3

 914746821 مننر محمد إةماعنل محيسا  .4

 700037583 أحمد نعمان ةليم عطا هللا   .5

 911855195 ناهض حمد  محمود حمند   .6

 800347502 أشرف كايد عبد الهاد  أبو عوكل   .7

 411036213 محمد محمود عبد هللا أبو مسامح   .8

 802145482 محمد عبد الفتا   بر زيدان   .9
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 ( 2المادة )
ــدايليــ  واألما الو ني إلتمــام  ــالتنســــــــــــــنق مع وزارة ال  كل  ديوان الموظفنا العــام ب

 إ راءات التعننا وفق األصو  المعمو  بها بالخاو . 
 

 ( 3المادة )
به تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

  . الرةمي اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة
 

 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م2011( لسنة 247قرار مجلس الوزراء رقم )
 ة التربية والتعليم العالي    لعقد الخاص في وزار بشأن تعيين معلمي ا

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
 لعالي،و ناًء علت تنسنب وزير التر ي  والتعليم ا

 لمخول  لنا قانونًا،  الاالحيات او ناًء علت 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــته الســـــــادةـــــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة  
   م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 13/206/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
  -مما هم علت رأس عملهم  –التر ـي  والتعليم العـالي تعننا معلمي العـقد الخـا  في وزارة 

( معلم وفق الكش  المقدم ما وزارة التر ي  والتعليم العالي والذ  يبدء باالةم/  29وعددهم )
  ب  حسنا يالد الريفي وينتهي باالةم/ أمنا ةعند صبا  ثابت.  

 ( 2المادة )
والتعليم العــالي إلتمــام إ راءات  العــام بــالتنســــــــــــــنق مع وزارة التر يــ    كل  ديوان الموظفنا

 نننهم وتحديد فئاتهم ودر اتهم الوظيفي  وفق األصو  القانوني  المعمو  بها بالخاو .  تع
 ( 3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا   -إل فيما  خاـــه–علت الجهات المختاـــ  كاف  
 ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .  

 م  2011ما يوننو لسن   07غزة بتاريخ:  مدين  صدر في
 هـ  1432ما ر ب لعام  05                             

 إسماعيل هنية    
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 248الوزراء رقم )قرار مجلس 
بشأن ترقية السيد/ محمد مصباح حسين العرعير مديرًا عامًا في وزارة الثقافة 

       A4بدرجة 
   لس الوزراءجم

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 تنفنذ  ،م وتعديالته والئحته ال1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
 و ناًء علت تنسنب وزير الثقاف ،

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 ، و ناًء علت مقتضيات المالح  العام 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 14/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
     . A4تريي  السند/ محمد مابا  حسنا العرعنر مديرًا عامًا في وزارة الثقاف  بدر   

  ( 2المادة ) 
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–الجهات المختاــــ  كاف   ت  عل

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 

 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة  249الوزراء رقم )قرار مجلس 
بشأن منح أقدمية ومكافأة مالية لعناصر وزارة الداخلية واألمن الوطني الذين شاركوا  

 في عمليات خاصة لضبط األمن   
   مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته،2005( لسن  8م )لسطنني  رقوعلت قانون الخدم  في قوى األما الف

 و ناًء علت تنسنب وزير الدايلي  واألما الو ني،
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســته الســادةــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة 
  م،07/06/2011و/إ.هـ( بتاريخ /م.15/206/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة ) 
( شـــــــيكل لعناصـــــــر وزارة الدايلي  500منح ةـــــــن  أقدمي  وصـــــــرف مكافأة مالي  بقيم  )

 في عمليات ياص  لحفظ األما.  اشاركو الذيا  -عناصر 7عدد –واألما الو ني 
 ( 2المادة ) 

( شــــــــيكل لعناصــــــــر وزارة الدايلي  300منح ةــــــــت  شــــــــهور أقدمي  ومكافأة مالي  بقيم  )
 الذيا ةاهموا في عمليات ياص  لحفظ األما.  -عنار16عدد –ني واألما الو 

 ( 3المادة )  
ــ  كاف    تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــــــــه–علت الجهات المختاــــــــ

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 م 2011ما يوننو لسن   07يخ: صدر في مدين  غزة بتار 

 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            
 إسماعيل هنية   

 رئيس مجلس الوزراء 
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 م 2011( لسنة 250)قرار مجلس الوزراء رقم 
%( من رواتب الموظفين المدنيين  5بشأن تحويل استقطاع ما نسبته ) 

 والعسكريين إلى وزارة الصحة لشراء األدوية    
   لس الوزراءجم

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،2004( لسن  20وعلت قانون الاح  العام  رقم )

 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4دم  المدني  رقم )وعلت قانون الخ
تمديد   م بشـأن2011/م.و/إ.هــــــــــــــــ( لسـن  5/194/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )
ــن  01/31/11العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن 2007/م.و/إ.هـــــــــــــــــــــــ( لســــــ م بشــــــ

 ينا، % ما إ مالي الراتب للموظفنا المدنننا والعسكر 5نسبته  اةتقطاع ما
 و ناًء علت تنسنب وزير الاح ،

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  لت ما أقو ناًء ع
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 16/206/11غزة تحت رقم )

 يلي:قرر ما 
 

 (1المادة )
ــبته ) %( ما رواتب الموظفنا المدنننا والعســـــــــــــكرينا 5تحويل اةـــــــــــــتقطاع ما نســـــــــــ

األدوي  والمســاهم  في التخفيف المخاــع لاــالح العما  إلت وزارة الاــح  لشــراء 
 ما حدة األزم  و لك لمرة واحدة فقط.    
 
 (2المادة )

 وق  برنامج التشغنل المؤقت لمدة شهر واحد فقط. 
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 (3دة )الما 
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 مي . اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرة
 

 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م2011( لسنة 251قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن اعتماد هيكلية وزارة االقتصاد الوطني 

   مجلس الوزراء
 وتعديالته،م 2003علت القانون األةاةي المعد  لسن   الع بعد اال

 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
ــنــ  08/15/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) م بشــــــــــــــــأن الهيكــل  2004/م.و/أ.ق( لســــــــــــ

 التنظيمي والوظيفي لوزارة االقتااد الو ني،
( المنعقد  20ا رقم )اري  الدائم  في محضـــــــــر ا تماعهن  اإلداري  الوز وعلت توصـــــــــيات اللج

 م،05/2011(/25، 22بتاريخ )
 و ناًء علت تنسنب وزير االقتااد الو ني،
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،  
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــته الســـــــادةـــــــ  
   م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 17/206/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
 اعتماد  يكلي  وزارة االقتااد الو ني

 (2المادة )
 يلغت كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار
 (3المادة ) 

ا القرار، ويعمل به اعتبارًا  تنفنذ أحكام هذ -إل فيما  خاـــه–علت الجهات المختاـــ  كاف  
 ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .  

 م  2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ  1432ما ر ب لعام  05                             

 إسماعيل هنية   
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة  252الوزراء رقم )قرار مجلس 
 د العالي للقضاءهيكلية المعه بشأن اعتماد 

   مجلس الوزراء 
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،2009( لسن  2وعلت قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطنني رقم )
 وتعديالته والئحته التنفنذ  ،م 1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )

( المنعقد 20اري  الدائم  في محضـر ا تماعها رقم )ن  اإلداري  الوز وعلت توصـيات اللج
 م،05/2011(/25، 22بتاريخ )

 و ناًء علت تنسنب وزير العد ،
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

نا المنعقدة بمدين  غزة أقره مجلس الوزراء في  لســته الســادةــ  بعد المائتو ناًء علت ما  
  م،07/06/2011إ.هـ( بتاريخ //م.و18/206/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة ) 
 اعتماد  يكلي  المعهد العالي للقضاء

 ( 2المادة ) 
 يلغت كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار

 ( 3المادة )  
ــ  كاف    يعمل به تنفنذ أحكام هذا القرار، و   -إل فيما  خاــــــــــه–علت الجهات المختاــــــــ
 في الجريدة الرةمي . اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر 

 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 إسماعيل هنية 
 الوزراء رئيس مجلس 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م2011( لسنة 253قرار مجلس الوزراء رقم )
و هاشم للعمل السيد/ جمال محمود مصطفي أببشأن إبرام عقد عمل خاص مع 

 مستشارًا لوزير التربية والتعليم العالي 
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4المدني  رقم )وعلت قانون الخدم  

ــنــ  335)وعلت قرار مجلس الوزراء رقم  ف الخبراء وشــــــــــــــغــل  م بنظــام توظي2005( لســــــــــــ
 الوظائ  للقيام بأعما  باف  مؤقت  أو عار   أو موةمي ،  

د  ( المنعق21وعلت توصـــــــــيات اللجن  اإلداري  الوزاري  الدائم  في محضـــــــــر ا تماعها رقم )
 م،29/05/2011بتاريخ 

 و ناًء علت تنسنب وزير التر ي  والتعليم العالي،
 لنا قانونًا،   الحيات المخول و ناًء علت الا

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــته الســـــــادةـــــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة  

   م،07/06/2011ـ( بتاريخ /م.و/إ.ه19/206/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
ير  ود ماــطفي أبو هاشــم للعمل مســتشــارًا لوز إبرام عقد عمل يا  مع الســند/  ما  محم

 التر ي  والتعليم العالي.
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا   -إل فيما  خاـــه–علت الجهات المختاـــ  كاف  
 ينشر في الجريدة الرةمي .  ما تاريخ صدوره، و 

 م  2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ  1432ما ر ب لعام  05                             

 إسماعيل هنية
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م2011( لسنة 254قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن استحداث دائرة التبرعات والمساعدات الطبية في وزارة الصحة  

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،2004( لسن  20ون الاح  العام  رقم )قان وعلت
 ،م وتعديالته والئحته التنفنذ  1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
ــ( لسن  03/55/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) م بشأن اعتماد  يكلي   2008/م.و/إ.هـــــــ

 وزارة الاح ،
( المنعقد  21ر ا تماعها رقم )وعلت توصـــــــــيات اللجن  اإلداري  الوزاري  الدائم  في محـضــــــــ 

 م،29/05/2011بتاريخ 
 و ناًء علت تنسنب وزير الاح ،

 ونًا،  و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قان
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــته الســـــــادةـــــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة  
   م،07/06/2011م.و/إ.هـ( بتاريخ /20/206/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
اةـــــتحدار دائرة التبرعات والمســـــاعدات الطبي  في وزارة الاـــــح  بحنث تتبع ل دارة العام  

 للشئون المالي  واإلداري .  
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا   -إل فيما  خاـــه–علت الجهات المختاـــ  كاف  
 ا تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .  م

 م  2011ما يوننو لسن   07غزة بتاريخ: صدر في مدين  
 هـ  1432ما ر ب لعام  05                             

 إسماعيل هنية
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م2011( لسنة 255قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن تشجيع المنتجات الوطنية   

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م وتعديالته،1998( لسن  9وعلت قانون اللوازم العام  رقم )
 و ناًء علت تنسنب وزير االقتااد الو ني،

ــاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضــــــــر   ــيات لجن  الشــــــــؤون االقتاــــــ وعلت توصــــــ
 م،  30/05/2011نعقد بتاريخ ( والم06ا تماعها رقم )

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،  
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

المائتنا المنعقدة بمدين  غزة  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــته الســـــــادةـــــــ  بعد 
   م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 21/206/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1)المادة 
م وتعـديالته،  1998( لســـــــــــــــن  9( ما قانون اللوازم العـام  رقم )9الـتأإـند علت تنفـنذ المـادة )

د  والتي تنع علت مـا يلي: إ ا تحققـت المواصــــــــــــــفـات ودر ـ  الجودة والمعـاينر والشــــــــــــــرو 
األيرى في اللوازم المعرو   والمطلو   للشراء وفقًا لكراة  الشرود فعلت الجه  المختا   

ــرائها إعطاء ــورة   بشــــ ــطنا وما المناقع المقيم فنها باــــ ــلي  للوازم المنتج  في فلســــ األفضــــ
 دائم .  

 (2المادة )
تبارًا  تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اع -إل فيما  خاـــه–علت الجهات المختاـــ  كاف  

 ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .  
 م  2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ  1432ما ر ب لعام  05                             

 إسماعيل هنية    
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م2011( لسنة 256قرار مجلس الوزراء رقم )
م 2010/م.و/إهـ( لسنة 01/161/11الوزراء رقم )بشأن تمديد العمل بقرار مجلس 

 %    30بة بشأن تخفيض الرسوم والديون المتراكمة على تراخيص المركبات بنس
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
ــ( لســــــن  01/161/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) ض  م بشــــــأن تخفي2010/م.و/إهــــــــــــــــــ

 %،30الرةوم والديون المتراإم  علت تراييع المركبات بنسب  
 و ناًء علت تنسنب وزير النقل والمواصالت،

ــاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضــــــــر  توـصـــــــ  وعلت يات لجن  الشــــــــؤون االقتاــــــ
 م،  30/05/2011( والمنعقد بتاريخ 06ا تماعها رقم )

 انونًا،  و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا ق
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ئتنا المنعقدة بمدين  غزة  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــته الســـــــادةـــــــ  بعد الما
   م،07/06/2011ريخ /م.و/إ.هـ( بتا22/206/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
م بشأن تخفيض  2010ـــــــ( لسن  /م.و/إه1/161/11تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم )

ــبــ   % و لــك حتت تــاريخ  30الرةــــــــــــــوم والــديون المتراإمــ  علت تراييع المركبــات بنســــــــــــ
       م.17/06/2012

 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا   -إل فيما  خاـــه–علت الجهات المختاـــ  كاف  

 ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .  
 م  2011ما يوننو لسن   07دين  غزة بتاريخ: صدر في م

 هـ  1432ما ر ب لعام  05                             
 ةإسماعيل هني    

 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 257قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن استمرار سريان تذكرة رسوم المغادرة من معبر رفح البري للمسافر الُمرجع 

 من قبل السلطات المصرية     
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 ر النقل والمواصالت،و ناًء علت تنسنب وزي

ني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضـر وعلت توصـيات لجن  الشـؤون االقتاـاد   والب
 م، 30/05/2011( والمنعقد بتاريخ 06ا تماعها رقم )

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

عقدة بمدين  ي  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنو ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء ف
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 23/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
ــافر الُمر ع ما قبل  ــتمرار ةـــريان تذكرة رةـــوم المغادرة ما معبر رفح البر  للمسـ اةـ

 السلطات الماري  لمدة شهر واحد ما تاريخ اإلر اع.      
 (2ة )الماد 

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 رةمي . اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة ال

 
 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 إسماعيل هنية 
 وزراءرئيس مجلس ال



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م2011( لسنة 258قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن بيع آليات في وزارة الزراعة      

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003القانون األةاةي المعد  لسن  بعد اال الع علت 

 م،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رقم )
 والمؤةسات العام  وتعديالته،وعلت النظام المالي للوزارات 

 و ناًء علت تنسنب وزير الزراع ،
ــاد   والبني  التحتي  الوز  ــيات لجن  الشــــــــؤون االقتاــــــ اري  الدائم  في محضــــــــر  وعلت توصــــــ

 م،  30/05/2011( والمنعقد بتاريخ 06ا تماعها رقم )
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،  

 ام ، و ناًء علت مقتضيات المالح  الع
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــته الســـــــادةـــــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة  

   م،07/06/2011ـ( بتاريخ /م.و/إ.ه24/206/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
تكليف وزارة النقل والمواصـــــالت بالتنســـــنق مع وزارة الزراع  لبيع آليات تابع  لوزارة الزراع   

 العلني وفق األصو  المعمو  بها بالخاو .        بالمزاد 
 ( 2المادة )

 رصد المبلغ المحال لاالح وزارة الزراع  لشراء آليات ومعدات  ديدة.  
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا   -فيما  خاـــه إل–علت الجهات المختاـــ  كاف  
   ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 م  2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ  1432ما ر ب لعام  05                             

 إسماعيل هنية     
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 259الوزراء رقم )قرار مجلس 
 بشأن بيع اآلليات المقدمة كمنحة من الحكومة اليابانية      

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003علت القانون األةاةي المعد  لسن   الع بعد اال

 م،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رقم )
 رات والمؤةسات العام  وتعديالته،وعلت النظام المالي للوزا

 و ناًء علت تنسنب وزير األشغا  العام  واإلةكان،
  الدائم  في محضـر اـاد   والبني  التحتي  الوزاريوعلت توصـيات لجن  الشـؤون االقت

 م، 30/05/2011( والمنعقد بتاريخ 06ا تماعها رقم )
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 

 مقتضيات المالح  العام ،  و ناًء علت
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  

  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 25/206/11تحت رقم )غزة 
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

تكليف وزارة النقل والمواصـــــالت بالتنســـــنق مع وزارة األشـــــغا  العام  واإلةـــــكان لبيع 
اتليات المقدم  كمنح  ما الحكوم  الياباني  بالمزاد العلني وفق األصـــــــــو  المعمو  

 بها بالخاو .       
 
 ( 2المادة )

رصــد المبلغ المحاــل لاــالح وزارة األشــغا  العام  واإلةــكان لشــراء آليات ومعدات 
 هندةي   ديدة. 
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 (3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 

 م 2011يوننو لسن  ما  07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 260قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن إدراج طلبات الحاالت االجتماعية المطلوب مساعدتها في تأهيل منازلها  

 ؤون االجتماعية في مجال اإلغاثة       ضمن مشاريع وزارة العمل والش
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 اال تماعي ،و ناًء علت تنسنب وزير العمل والشؤون 

وعلت توصـيات لجن  الشـؤون االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضـر 
 م، 30/05/2011والمنعقد بتاريخ ( 06ا تماعها رقم )

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته  
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 26/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1) ادةالم
تكليف وزارة العمـــل والشــــــــــــــؤون اال تمـــاعيـــ  بـــ دراج  لبـــات الحـــاالت اال تمـــاعيـــ  

 المطلوب مساعدتها في تأهنل منازلها  ما مشاريع الوزارة في مجا  اإلغاث . 
 ( 2مادة )ال

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  اعتبارًا ما تاريخ صدوره،

 
 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 إسماعيل هنية 
 مجلس الوزراءرئيس  
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 م 2011( لسنة 261قرار مجلس الوزراء رقم )
 ارض         بشأن تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة مشروع إنشاء مدينة المع

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 نها، /أ( م25وعلت الالئح  الدايلي  لمجلس الوزراء والةيما المادة )
 و ناًء علت تنسنب وزير االقتااد الو ني،

ئم  في محضـر وعلت توصـيات لجن  الشـؤون االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدا
 م، 30/05/2011( والمنعقد بتاريخ 06ا تماعها رقم )

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

لت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  و ناًء ع
  م،07/06/2011 /م.و/إ.هـ( بتاريخ27/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــاد الو ني، وعضــــوي  كل ما:  تشــــكنل لجن  فني  متخاــــاــــ  برئاةــــ  وزارة االقتاــ
وزارة األشــغا  العام  واإلةــكان، ووزارة الشــؤون الخار ي  والتخطيط، لدراةــ  مشــروع 

 إنشاء المعارض. 
 
 (2المادة )

والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  ترفع اللجن  توصـــــــــياتها للجن  الشـــــــــؤون االقتاـــــــــاد    
 ةبوعنا ما تاريخه. يال  أ
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 ( 3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 

 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 262قرار مجلس الوزراء رقم )
( عقد تشغيل مؤقت للعمل في المساجد التابعة لوزارة األوقاف  150بشأن اعتماد )

 والشؤون الدينية          
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003المعد  لسن  القانون األةاةي بعد اال الع علت 
 م وتعديالته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
م بنظام توظيف الخبراء وشــــــغل 2005( لســــــن   335وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )

 ، موةمي الوظائ  للقيام بأعما  باف  مؤقت  أو عار   
 وقاف والشؤون الديني ،و ناًء علت تنسنب وزير األ

ــر ا تماعها رقم ) ــيات اللجن  اإلداري  الوزاري  الدائم  في محضـــــــــ ( 20وعلت توصـــــــــ
 م، 05/2011(/25، 22والمنعقد بتاريخ )

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

بعد المائتنا المنعقدة بمدين   و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ 
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 28/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

مكافأة( للعمل في   –عقد تشـــــــغنل مؤقت )بطال     -مائ  ويمســـــــون   –(  150ماد )اعت
المســـــــــــا د التابع  لوزارة األوقاف والشـــــــــــؤون الديني  مقابل أ ر معنا في العقد علت 

 و التالي: النح
 عقد علت بند البطال .  -مائ  –( 100) .1
 عقدًا علت بند المكافأة.  -يمسون –( 50) .2
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 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 

 م 2011نو لسن  ما يون 07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432لعام ما ر ب  05                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 263قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن التعاقد مع شركة األبحاث التطبيقية الفلسطينية لتطوير المنطقة الصناعية  

 الحرفية في مدينة خانيونس 
   زراءالو  مجلس

 م وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 و ناًء علت تنسنب وزير االقتااد الو ني،

ي  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضـر وعلت توصـيات لجن  الشـؤون االقتاـاد   والبن
 م، 30/05/2011( والمنعقد بتاريخ 06ا تماعها رقم )

 ، المخول  لنا قانوناً  و ناًء علت الاالحيات 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 29/206/11)غزة تحت رقم 
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
ــر  ــطنني     التطبيقيك  األبحار  تكليف وزارة االقتاــــــــاد الو ني بالتعاقد مع شــــــ الفلســــــ

 لتطوير المنطق  الاناعي  الحرفي  في مدين  ياننونس. 
 (2المادة )

القرار، ويعمل به تنفنذ أحكام هذا   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011لسن  ما يوننو  07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 264قرار مجلس الوزراء رقم )
   2012- 2011اإلندونيسي ضمن خطة التنمية   ىاعتماد مشروع المستشفبشأن 

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته، 2003 بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن 

 و ناًء علت تنسنب وزير الاح ،
وعلت توصـيات لجن  الشـؤون االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضـر 

 م، 30/05/2011( والمنعقد بتاريخ 06ا تماعها رقم )
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين     علتو ناءً 
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 30/206/11غزة تحت رقم )

 يلي:قرر ما 
 (1المادة )

، بدال ما 2012-2011اإلندونيســي  ــما يط  التنمي     المســتشــفتاعتماد مشــروع 
 أحد المشروعنا التالننا: 

 عام في مدين  رفح.  تشفتسممشروع إنشاء  .1
 أ فا  عام في مدين  غزة.  مستشفتمشروع إنشاء  .2

 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 265)قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن ترقية موظفين في وزارة الصحة إلى الفئة األولى  

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م وتعديالته والئحته التنفنذ  1998( لسن  4المدني  رقم )ن الخدم  وعلت قانو 
ــيات اللجن  اإلداري  الوزاري   ــر ا تماعها رقم )وعلت توصـــــــــ ( 20الدائم  في محضـــــــــ

 م، 05/2011(/25، 22والمنعقد بتاريخ )
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ا أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  علت م  و ناءً 
  م،07/06/2011هـ( بتاريخ /م.و/إ.31/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
 تريي  الموظفنا التالي  أةماؤهم في وزارة الاح  إلت الفئ  األولت وفقًا لآلتي: 

 المسمى الوظيفي االسم م.
 الدرجة
 فيةالوظي

عبد هللا رمضان عبد العزيز   .1
 شحادة 

 مدير مستشفت أبو يوة  النجار
A 

 A مدير مستشفت غزة األورو ي   عبد اللطيف محمد محمد الحاج  .2
3.  

 ما د محمد عبد الكريم حمادة 
مدير مســتشــفت الشــهند محمد الدرة  

 لأل فا   
A 

 A مدير مستشفت العنون   عبد السالم محمد عند صبا   .4
 A مدير مستشفت النار لأل فا    محي الديا البرقوني  نلنب  .5
 A مدير مستشفت بنت حانون    منل محمد ةليمان ايروات   .6
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7.  
 ولند مرزق رزق ما ي 

ــلطان   ــتشـــــــــــفت تل الســـــــــ مدير مســـــــــ
 نالهال  اإلماراتين  

A 

 A مدير مستشفت شهداء األقات    إبرا يم علت عبد الحفيظ الهور   .8
 A كما  عدوان مستشفتمدير  دةبسام عا ش ماطفي أبو ور   .9
10.  

 ةعند عيست محمود صال 
مـــدير مســــــــــــــتشــــــــــــــفت عبـــد العزيز  

 الرنتيسي  
A 

 A مدير وحدة التأمنا الاحي عماد ةالم  مسعود بكرون   .11
12.  

 عالء أحمد إبرا يم الشرفا 
مــدير وحــدة تكنولو يــا المعلومــات  

 وصيان  الحاةوب  
A 

13.  
 نار هشام يلنل التتر 

ــدير الطبي لمجمع  ــاء  المـــ ــفـــ الشــــــــــــ
 الطبي  

A 

 A المدير الطبي لمجمع ناصر    ما  حامد عبد الحمند الهمع  .14
15.  

 ولند فؤاد يالد شراب 
مدير دائرة الهندةـــــ  والاـــــيان  في 

 الرعا   األولي .  
A 

 A مدير وحدة اإلةعاف والطوار     حي أمنا عبد الحافظ يضنر   .16
 A تراييع  مدير وحدة اإل ازة وال ماهر محمود عبد الهاد  شامي    .17
18.  

 أةام  عبد هللا محمود البلعاو  
ــات   ــدة نـظـم الـمـعـلـومـــــ ــديـر وحـــــ مـــــ

 الاحي 
A 

 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 266قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تعيين السيد/ محمد جمعة يونس صيام على قيود وزارة الداخلية واألمن 

 نية   الوطني استثناء والتعاقد معه للعمل عميدًا لكلية الشرطة الفلسطي
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،2005( لسن  8الفلسطنني  رقم ) وعلت قانون الخدم  في قو  األما

 و ناًء تنسنب وزير الدايلي  واألما الو ني،
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 

 العام ،  و ناًء علت مقتضيات المالح 
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  

  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 33/206/11)غزة تحت رقم 
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــيام هوي  رقم ) ( علت قنود وزارة 700063647تعننا الســــند/ محمد  مع  يونس صــ
ي اةــــــــــــــتثنــاًء منــذ التحــاقــه بقوات الثورة الفلســــــــــــــطننيــ  بتــاريخ الــدايليــ  واالما الو ن

م  عســكري  محتســب  في فها مدة يد م واحتســاب مدة يدمته في صــفو 01/01/1999
 المعاش ومقبول  للتقاعد. 

 
 (2المادة )

إبرام عقــــد عمــــل يــــا  مع الســــــــــــــنــــد/ محمــــد  معــــ  يونس صــــــــــــــيــــام هويــــ  رقم 
ســـــــــــطنني ، و لك وفق األصـــــــــــو  ( للعمل عمندًا لكلي  الشـــــــــــر   الفل700063647)

ــ  واألما الو ني  ــدايليــ ــالتنســــــــــــــنق مع وزارة الــ ــ  و ــ ــاليــ ــا في وزارة المــ المعمو  بهــ
 او . بالخ



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 172  - 

 (3المادة )
فنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به تن  -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 

 م 2011يوننو لسن   ما 07ة بتاريخ: صدر في مدين  غز 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 267)قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدينية  

 إلنشاء مسجد الفرقان 
   لس الوزراءجم

 م وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )
 عديالته،وعلت قانون األرا ي العثماني وت

/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )
 م وتعديالته، 2007لسن  

وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 
 م، 25/05/2011( بتاريخ 53ا تماعها رقم )

 ي ،و ناًء تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكوم
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  مجلس الوزراء في  لســــ و ناًء علت ما أقره 
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 34/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

تخاـــــــيع قطع  األرض الحكومي  لاـــــــالح وزارة األوقاف والشـــــــؤون الديني  والبالغ 
( ما 1أرض القســـيم  رقم ) الواقع  في  -يمســـمائ  مترًا مر عاً –(  2م500مســـاحتها )
 ( ما أرا ي محررة نتساريم إلقام  مسجد الفرقان. 675قم )القطع  ر 

  
  



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 174  - 

 (2المادة )
 تكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ راءات التخاع واتمامه حسب األصو . 

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . اعتبارًا 

 
 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 268قرار مجلس الوزراء رقم )
الشؤون  حكومية لصالح وزارة األوقاف و  بشأن السماح باستخدام قطعة أرض

 الدينية إلقامة مقبرة إسالمية  
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 ه،وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالت
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11)ن نظام معاينر التخايع رقم وعلت قرار مجلس الوزراء بشأ

 م وتعديالته، 2007لسن  
وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 

 م، 25/05/2011( بتاريخ 53ا تماعها رقم )
 و ناًء تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،

 ا قانونًا، ناًء علت الاالحيات المخول  لنو 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 35/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــالح وزارة األ ــتخدام قطع  أرض حكومي  لاــ ــؤون الديني  الموافق  علت اةــ وقاف والشــ
 -آالف ومائتنا وتســـــــع  وتســـــــعون مترًا مر عاً   أر ع -(  2م4299والبالغ مســـــــاحتها )

( ما أرا ي شما  غزة 1742( ما القطع  رقم )36الواقع  في أرض القسيم  رقم )
 حي السال نا كمقبرة إةالمي .  –
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 ( 2)المادة 
 تبقي ملكي  األرض باةم الحكوم . 

 
 (3المادة )

 ةلط  األرا ي بتنفنذ اإل راءات واتمامها حسب األصو . يف تكل
 
 (4المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 269الوزراء رقم )قرار مجلس 
بشأن مبادلة قطعة أرض المواطن/ هشام يونس حسن أبو زايد بقطعة أرض 

 حكومية واقعة في مدينة خانيونس   
   مجلس الوزراء

  م وتعديالته،2003ي المعد  لسن  بعد اال الع علت القانون األةاة
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )

 م وتعديالته، 2007لسن  
را ــــي الحكومي  في تقرير  تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األوعلت توصــــيات ا

 م، 25/05/2011( بتاريخ 53ا رقم )ا تماعه
 و ناًء تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

لمنعقدة بمدين  ي  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا او ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء ف
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 36/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
ــا أبو زايد الكائن  في  مبادل  قطع  األرض المملوك  للموا ا/ هشــــــــــــام يونس حســــــــــ

مـالـي (  5مـالـي ( ما القطعـ  رقم ) 1منطـق  البريج الواقعـ  في أرض القســــــــــــــيمـ  رقم )
ــاحتها ) ــبعون مترًا مر عًا –(  2م13,470والبالغ  مســــ ــر أل  وار عمائ  وةــــ ثالث  عشــــ

( والبالغ  89( ما القطع  رقم )3رقم )  بقطع  األرض الحكومي  الواقع  في القســــيم 
ما   -تســــــــــع  أالف وةــــــــــتمائ  وثالث  وثالثون مترًا مر عاً –(  2م9.633مســــــــــاحتها )

 أرا ي ياننونس.    
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 ( 2المادة ) 
ــي ب  راء   ــلط  األرا ــــ ( واتمامها حســــــب 1قم )عملي  المبادل  في المادة ر تكليف ةــــ

 األصو . 
 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 270الوزراء رقم )قرار مجلس 
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية األيدي الرحيمة إلنشاء مركز  

 تأهيل لذوي االحتياجات الخاصة 
   مجلس الوزراء

 يالته، م وتعد 2003ةاةي المعد  لسن  بعد اال الع علت القانون األ
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
ـــ( /م.و/إ.ه 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )

 م وتعديالته، 2007لسن  
األرا ــــي الحكومي  في تقرير وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع  

 م، 25/05/2011( بتاريخ 53ا تماعها رقم )
 و ناًء تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 ام ، و ناًء علت مقتضيات المالح  الع

ا المنعقدة بمدين  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتن
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 37/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــاحتها  ــالح  معي  األيد  الرحيم  والبالغ مسـ ــيع قطع  األرض الحكومي  لاـ تخاـ
( ما القطع  463الواقع  في أرض القســيم  رقم )  -ةــبعمائ  مترًا مر عاً –(  2م700)

إلقام  مركز تأهنل لذو  االحتيا ات   -تل االةـــــــالم–ي غزة  ( ما أراـ ــــــ 727رقم )
 الخاص . 
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 ( 2المادة )
 نفنذ إ راءات التخايع إ جارة واتمامه حسب األصو . تكليف ةلط  األرا ي بت

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 نشر في الجريدة الرةمي . اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وي

 
 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 271قرار مجلس الوزراء رقم )
لرحيمة إلنشاء  بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية األيدي ا

 ملتقى للجرحى على شاطئ البحر 
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11قم )لت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع ر وع

 م وتعديالته، 2007لسن  
وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 

 م، 25/05/2011( بتاريخ 53ا تماعها رقم )
 و ناًء تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 الح  العام ، مقتضيات المو ناًء علت 

جلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  و ناًء علت ما أقره م
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 38/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــاحتها  ــالح  معي  األيد  الرحيم  والبالغ مسـ ــيع قطع  االرض الحكومي  لاـ تخاـ
( ما 978( ما القطعـ  رقم )1378( الواقعـ  في أرض القســــــــــــــيمـ  رقم )مـات دون 5)

 إلقام  ملتقت للجرحت دون إقام  مباني ثابت .  -شا ئ البحر–أرا ي  باليا 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 ( 2المادة )
 تكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ راءات التخايع إ جارة واتمامه حسب األصو . 

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -ا  خاــــهفيمإل –علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 272م )اء رقالوزر قرار مجلس 
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية مكة المكرمة إلنشاء مجمع  

 مكة الخيري 
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 يالته،العثماني وتعد وعلت قانون األرا ي 
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )

 م وتعديالته، 2007لسن  
وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 

 م، 25/05/2011( بتاريخ 53ا تماعها رقم )
 ،را ي الحكومي و ناًء تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األ
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 39/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

مك  المكرم  والبالغ مســـــــاحتها حكومي  لاـــــــالح  معي   تخاـــــــيع قطع  األرض ال
ــبع  أمتار مر ع –(  2م307) ــيم  رقم )  -ثالثمائ  وةــــــ ( 185الواقع  في أرض القســــــ

 إلقام  مجمع مك  الخنر . -النار–( ما أرا ي غزة 725ما القطع  رقم )
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 ( 2المادة )
 األصو .  إ جارة واتمامه حسب  تكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ راءات التخايع 

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 نية إسماعيل ه
 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 185  - 

 م 2011( لسنة 273قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح الجمعية االسالمية فرع بيت الهيا  

 إلنشاء مدرسة خاصة  
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6عمومي  رقم )وعلت قانون األرا ي ال

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11ر مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )وعلت قرا
 م وتعديالته، 2007لسن  

وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 
 م، 25/05/2011( بتاريخ 53ا تماعها رقم )

 و ناًء تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،
 االحيات المخول  لنا قانونًا، و ناًء علت ال

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  

  م،07/06/2011خ /م.و/إ.هـ( بتاري40/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

  -فرع بنت ال يا –تخاــــــيع قطع  األرض الحكومي  لاــــــالح الجمعي  االةــــــالمي   
الواقع  في   -أر ع  أالف ومائتنا وأر عنا مترًا مر عاً –(  2م4240والبالغ مســـــــاحتها )
ــيم  رقم ) ــما  غزة  1767( ما القطع  رقم )44أرض القسـ ــيخ –( ما أرا ـــي شـ الشـ

 م  مدرة  ياص  نمو  ي .بهدف إقا -زايد 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 ( 2) المادة
 تكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ راءات التخايع إ جارة واتمامه حسب األصو . 

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يوننو لسن   07مدين  غزة بتاريخ:  في صدر

 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 274قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة الداخلية واألمن الوطني إلنشاء  

 شيخ رضوانمركز ال
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )

 وتعديالته، م 2007لسن  
 تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير وعلت توصــــيات ا
 م، 25/05/2011( بتاريخ 53ا تماعها رقم )

 و ناًء تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ي  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  ره مجلس الوزراء فلت ما أقو ناًء ع
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 41/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــالح وزارة الدايلي  واألما الو ني والبالغ  ــيع قطع  األرض الحكومي  لاـــــــــ تخاـــــــــ
ض القســــــيم  رقم الواقع  في أر   -مر عاً ألفًا ويمســــــمائ  مترًا  –(  2م1500مســــــاحتها )

إلقـامـ  مركز  -مـدينـ  العودة–( ما أرا ــــــــــــــي غزة 978( ما القطعـ  رقم )1372)
 شر   الشيخ ر وان.

 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 ( 2المادة )
 تكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ راءات التخايع واتمامه حسب األصو . 

 
 (3المادة )

 ام هذا القرار، ويعمل بهتنفنذ أحك  -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 275قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة العدل بهدف إقامة قصر العدل  

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )
 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،

/م.و/إ.هـــ( 3/27/11أن نظام معاينر التخايع رقم )ء بشوعلت قرار مجلس الوزرا
 م وتعديالته، 2007لسن  

وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 
 م، 25/05/2011( بتاريخ 53ا تماعها رقم )

 و ناًء تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،
 نا قانونًا، ل  لو ناًء علت الاالحيات المخو 

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  

  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 42/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

( 2م 3400بالغ مســاحتها )تخاــيع قطع  األرض الحكومي  لاــالح وزارة العد  وال
( ما 12الواقعــ  في أرض القســــــــــــــيمــ  رقم ) -ثالثــ  آالف وأر عمــائــ  مترًا مر عــاً  –

 ( ما أرا ي غزة إلقام  قار العد .727القطع  رقم )
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 ( 2المادة )
 ب األصو . تكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ راءات التخايع واتمامه حس

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 276)لوزراء رقم قرار مجلس ا
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية الصحابة الخيرية إلنشاء 

 مركز الصحابة الخيري 
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 لعثماني وتعديالته،وعلت قانون األرا ي ا
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )وعلت 
 م وتعديالته، 2007لسن  

وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 
 م، 25/05/2011( بتاريخ 53ا تماعها رقم )

 ا ي الحكومي ،و ناًء تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األر 
 الاالحيات المخول  لنا قانونًا،  و ناًء علت

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  

  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 43/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

 معي  الاـحاب  الخنري  والبالغ مسـاحتها   رض الحكومي  لاـالحطع  األتخاـيع ق
( ما القطع  رقم 3الواقع  في أرض القســــــيم  رقم )  -أل  مترًا مر عاً   –(  2م1000)
 ( ما أرا ي ياننونس إلقام  مركز الاحاب  الخنر .8)

 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 ( 2المادة )
 حسب األصو .  تكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ راءات التخايع إ جارة واتمامه

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  05                            

 ية يل هنإسماع
 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 277قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة الداخلية واألمن الوطني إلنشاء  

 مركز للخدمات الطبية العسكرية  
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته، 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6قانون األرا ي العمومي  رقم ) لتوع

 العثماني وتعديالته،وعلت قانون األرا ي 
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )

 م وتعديالته، 2007لسن  
وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 

 م، 25/05/2011( بتاريخ 53م )ا تماعها رق
 را ي الحكومي ،و ناًء تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األ
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،07/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 43/206/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــالح وزارة الدايلي  واألما الو ني والبالغ  ــيع قطع  األرض الحكومي  لاـــــــــ تخاـــــــــ
ــيم  رقم ) ــاحتها )دونمنا فقط( الواقع  في أرض القســــــ ( 88( ما القطع  رقم )2مســــــ

لطبيــ  بهــدف إقــامــ  مركز للخــدمــات ا -غرب حي األمــل–ما أرا ــــــــــــــي يــاننونس 
 العسكري .
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 ( 2المادة )
 ءات التخايع واتمامه حسب األصو . تكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ را

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يوننو لسن   07صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432لعام  ما ر ب  05                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 278قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن   2009ـ( لسنة /م.و/إ.ه17/124بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم )

إعمار للتنمية والتأهيل إلقامة مقر  تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية 
 للجمعية    

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )
 وتعديالته،وعلت قانون األرا ي العثماني 
 م،2009لسن  /م.و/إ.هـ( 17/124/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )

/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )
 م وتعديالته، 2007لسن  

 و ناًء علت تنسنب رئيس ةلط  األرا ي،
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 

 قتضيات المالح  العام ، و ناًء علت م
ــابع  بعد المائتنا المنعقدةو ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  بمدين    لســـــــته الســـــ

  م،14/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 01/207/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

 2009/م.و/إ.هـــــــــــــــــ( لســن  17/124( ما قرار مجلس الوزراء رقم )1تعديل المادة )
( 2م 860كالتالي: تخاــــــــــيع قطع  األرض الحكومي  البالغ مســــــــــاحتها )لتاــــــــــبح  

مـدينـ  ( ما أرا ــــــــــــــي 89( ما القطعـ  رقم )17لواقعـ  في أرض القســــــــــــــيمـ  رقم )ا
 ياننونس لاالح  معي  إعمار للتنمي  والتأهنل بهدف إنشاء مقر للجمعي .    
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 (2المادة )
م هذا القرار، ويعمل به تنفنذ أحكا  -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 جريدة الرةمي . اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في ال
 

 م 2011ما يوننو لسن   14صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  12                            

 
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011لسنة  ( 279قرار مجلس الوزراء رقم )
 ي الحكومية     بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بتخصيص األراض

   مجلس الوزراء 
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 /أ( منها، 25ادة )موعلت الالئح  الدايلي  لمجلس الوزراء الةيما ال

 العام  واإلةكان،و ناًء علت تنسنب وزير األشغا  
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 

 الح  العام ، مقتضيات المو ناًء علت 
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــابع  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة 

  م،14/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 02/207/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة ) 
إعادة تشــــــكنل اللجن  الوزاري  الخاصــــــ  بتخاــــــيع األرا ــــــي الحكومي  برئاةــــــ  وزير 

ا  العام  واإلةـــــــــكان، وعضـــــــــوي  كل ما: األمنا العام لمجلس الوزراء، ووزير األشـــــــــغ
 والتخطيط، ووزير العد ، ووزير الحكم المحلي، ورئيس ةلط  األرا ي.  الخار ي 

 ( 2المادة ) 
 ذا القرار.يلغت كل ما يتعارض مع أحكام ه

 ( 3المادة ) 
ــ  كاف    القرار، ويعمل به  تنفنذ أحكام هذا  -إل فيما  خاــــــــــه–علت الجهات المختاــــــــ

 تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .  اعتبارًا ما
 

 م 2011ما يوننو لسن   14صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  12                            

 هنية إسماعيل 
 رئيس مجلس الوزراء 
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 م 2011( لسنة 280قرار مجلس الوزراء رقم ) 
م  2008/م.و/إ.هـ( لسنة 11/ 2/50لوزراء رقم )يل قرار مجلس ابشأن إعادة تعد

 بشأن تخصيص قطعة أرض لصالح نادي الشافعي الرياضي     
   مجلس الوزراء

 وتعديالته،م 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 م 2008 /م.و/إ.هـ( لسن 2/50/11م )وعلت قرار مجلس الوزراء رق
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )

 م وتعديالته، 2007لسن  
 و ناًء علت تنسنب رئيس ةلط  األرا ي،
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ــابع  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  أقره مجلس الوز و ناًء علت ما  راء في  لســـــــته الســـــ
  م،14/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 03/207/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

/م.و/إ.هــــــــــــــــــــــ( لســــــــن  2/50/11ما قرار مجلس الوزراء رقم )( 1تعديل المادة رقم )
 م لتابح كالتالي: 2008

( يمســ  عشــر أل  2م15,000مي  البالغ مســاحتها )تخاــيع قطع  األرض الحكو 
( ما أرا ـــــــــي 88( ما القطع  رقم )2متر مر ع، الواقع  في أرض القســــــــــيم  رقم )

 ناد  ريا ي.       مدين  ياننونس لاالح ناد  الشافعي الريا ي بهدف إنشاء
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 (2المادة )
، ويعمل به تنفنذ أحكام هذا القرار  -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 وينشر في الجريدة الرةمي . اعتبارًا ما تاريخ صدوره، 
 

 م 2011ما يوننو لسن   14صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  12                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 281قرار مجلس الوزراء رقم )
 مل ديوان المظالم في رئاسة مجلس الوزراء       نظيم عبشأن ت

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

م بشأن اةتحدار 2005/م.و/أ.ق( لسن   05/03/09)وعلت قرار مجلس الوزراء رقم  
ئاةــــــــــــ  مجلس وحدات للشــــــــــــكاو  العام  في الوزارات وتفعنل دائرة الشــــــــــــكاو  في ر 

 الوزراء،
م بشـــــــــــــــــأن 2005/م.و/أ.ق( لســــــــــــــنــــ  09/12/09وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )

الماــادق  علت نظام دائرة الشــكاو  في رئاةــ  مجلس الوزراء ووحدات الشــكاو  في 
 وزارات،     ال

 و ناًء علت تنسنب األمنا العام لمجلس الوزراء،
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــته الســـــــابع  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،14/06/2011بتاريخ /م.و/إ.هـ( 05/207/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
ــ  لها أدناه  كون للكلمات والعبارات اتتي  والواردة في هذا القرار المعاني المخ اـــاـ

 ما لم تد  القرين  علت يالف  لك: 
 . الوزراءمجلس  المجلس:
 رئيس مجلس الوزراء.  الرئيس:
 : ديوان المظالم في رئاة  مجلس الوزراء. الديوان
بطـــ  بهـــا، أو ما في حكمـــه ما الوزير المختع في وزارتـــه والـــدوائر المرت الوزير:

 رؤةاء الدوائر الحكومي .
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 (2المادة )
ان  ســــــــمت ديوان المظالم في رئاةــــــــ  مجلس الوزراء، ويتولت إدارته أحد ديو    شــــــــكل

ــاعده عدد كاف ما الموظفنا، وفق  يكل تنظيمي معتمد  موظفي الفئ  العليا، ويســــــــ
 حسب األصو  المعمو  بها. 

 (3المادة )
 لمظالم والشكاوى التالي : ينظر الديوان في ا

ــســـــات وا -أ ــد المؤةـــ لهنئات الحكومي  الوزاري  وغنر المظالم والشـــــكاوى المقدم   ـــ
 كاف . الوزاري  

المتعلق  بمتابع  األحكام القضــــــائي  النهائي  الاــــــادرة  ــــــد   والشــــــكاوى المظالم   -ب 
 المؤةسات الحكومي  كاف . 

المقدم  إلت وحدات ودوائر الشـكاوى في الوزارات والمؤةـسـات    والشـكاوى المظالم  -ت 
 ض أو الحفظ. الحكومي  وتم اتخا  قرار بشأنها ةواء بالرف
 
 (4المادة )
ع وحـدات ودوائر الشــــــــــــــكـاوى العـامـل  في يتولت اـلديوان مهمـ  التنســــــــــــــنق والمـتابعـ  م

 الدوائر الحكومي .  
 (5المادة )

ــالم  .1 ــ  المظـ ــابعـ ــديوان في متـ ــاوى  كون للـ ــائق  والشــــــــــــــكـ ــ  الوثـ ــافـ اال الع علت كـ
ــا  ما الج ــتيضــــ ه  والمعلومات المتعلق  بمو ــــــوع المظلم  أو الشــــــكاوى واالةــــ

 المقدم   دها الشكوى. 
ــال  بمضـــــمون المظلم  أو الشـــــكوى  .2  التي الجه  فعلت ،في حا  حرر الديوان رةـــ

  االةتالم. تاريخ ما شهر يال  الرد  مخا بتها تمت 
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 الـديوان يرفع الســــــــــــــابقـ  الفقرة في المحـدد  األ ـل  يال المخـا بـ  الجهـ  ترد  لم إ ا .3

 التخــــا   -الشــــــــــــــكوى  بيعــــ   حســـــــــــــــــب – الوزراء مجلس أو الوزراء لرئيس األمر

  بالخاو . الالزم  اإل راءات 
بعد اةتكما  دراة  الشكوى يرفع الديوان توصياته إلت رئيس الوزراء أو مجلس   .4

 الوزراء التخا  اإل راءات المناةب . 
 
 (6المادة )

ــننا والخبراء في األمور والمســــائل التي تعرض  .1 ــاصــ ــتعان  بااليتاــ للديوان االةــ
 وابداء الرأ  فنها مؤهالت ويبرات ياص .  عليه وتتطلب دراةتها

لرئيس الـــديوان تـــأليف لجـــان مؤقتـــ  للمتـــابعـــ  أو التحقنق أو لجـــان للـــدراةــــــــــــــــ   .2
وان واالةــــــتقاــــــاء، وتفويضــــــها بمهام أو قضــــــا ا محددة تديل  ــــــما مهام الدي

 وصالحياته وتقدم نتائج أعمالها إليه. 
 
 (7المادة )

 ى التالي : ال ينظر الديوان في المظالم أو الشكاو 
 المظالم أو الشكاوى المنظورة أمام القضاء.  .1
 المظالم أو الشكاوى المتعلق  بالنزاعات بنا األفراد.  .2
المظالم أو الشــكاوى التي ةــبق وأن صــدر في مو ــوعها حكم قضــائي أو حكم  .3

 تحكيم. 
المظالم أو الشـــــــــــكاوى المتعلق  بقضـــــــــــا ا ما ايتاـــــــــــا  المجلس التشـــــــــــريعي  .4

 الفلسطنني. 
 الشكاوى المنظورة أمام هنئ  التحكيم.  لم أوالمظا .5
اإل راءات المظالم أو الشـــكاوى اإلداري  التي لم  قم صـــاحب الشـــأن فنها ب تباع   .6

 القانوني  للتظلم اإلدار  حسب القانون. 
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 (8المادة )
 ُيرفق بالشكاوى والمظالم الوثائق والمستندات المؤيدة لها في حا  و ودها.  .1
ــكوى للديوان يبعند تقد م المظلم  أ .2 ــتكي أو ما ينوب و الشـــــ لغ المتظلم أو المشـــــ

 عنه بقبو  الشكوى أو رفضها يال  أةبوع ما تاريخ تقد مها كحد أقات. 
 في حا  قبو  الشكوى  عطت المشتكي بطاق  مرا ع  تتضما البيانات التالي :  .3

 اةم المشتكي وعنوانه.  .أ
 مو وع الشكوى ورقمها.  .ب 
 اريخ المرا ع . يوم وت .ت 

 
 (9دة )ماال

 قــدم الــديوان تقريرًا شــــــــــــــهريــًا إلت رئيس الوزراء ومجلس الوزراء عا كــافــ  المظــالم 
 والشكاوى المقدم  إليه. 

 ( 10المادة )
في حا  قدمت شــــكوى  ــــد رئيس الديوان أو أحد الموظفنا العاملنا فيه ف نها ترفع 

 راءات المناةب  س الوزراء التخا  اإلمباشرة إلت رئيس الوزراء أو األمنا العام لمجل
 أنها.بش

 
 ( 11المادة )

ــكوى كند   فله الحق في  ــكوى المقدم  هي شـــــــــ إ ا تبنا للديوان أن المظلم  أو الشـــــــــ
 اتخا  اإل راءات القانوني  الالزم  بهذا الشأن. 
 
 ( 12المادة )

لتنفنذ أحكام  الالزم   والشكاوى يتولت رئيس الديوان إصدار النما ج المتعلق  بالمظالم  
 لقرار.هذا ا
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 ( 13المادة )
 يلغت كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. 
 
 ( 14المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يوننو لسن   14صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما ر ب لعام  12                            
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م2011( لسنة 282وزراء رقم )قرار مجلس ال
م 2011/م.و/إ.هـ( لسنة 7/200/11بشأن تجميد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم )

خالها من % من قيمة السيارات التي يتم إد25بشأن تحصيل رسوم جمركية بقيمة 
 المعابر المشتركة مع االحتالل       

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003األةاةي المعد  لسن  بعد اال الع علت القانون 

ــ( لسن  7/200/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) م بشأن تحانل رةوم  2011/م.و/إ.هـــــ
ــيـارات التي يتم اديـالهـا ما المعـابر25 مركيـ  بقيمـ   المشــــــــــــــتركـ  مع  % ما ييمـ  الســــــــــــ

 االحتال ،
 و ناًء علت تنسنب وزير النقل والمواصالت،

 المخول  لنا قانونًا،  و ناًء علت الاالحيات 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسته الثامن  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة تحت  
   م،21/06/2011ريخ /م.و/إ.هـ( بتا02/208/11رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

ــن  7/200/11تجمند العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن  2011/م.و/إ.هــــــــــــــــــــــ( لســــــ م بشــــــ
% ما ييم  الســــــــــيارات التي يتم إديالها ما المعابر  25تحاــــــــــنل رةــــــــــوم  مركي  بقيم  

 م.        31/8/2011المشترك  مع االحتال  و لك حتي تاريخ 
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا   -إل فيما  خاـــه–ات المختاـــ  كاف  الجهعلت 
 خ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .  ما تاري

 م  2011ما يوننو لسن   21صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ  1432ما ر ب لعام  19                             

 إسماعيل هنية    
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة  283ار مجلس الوزراء رقم )ر ق
 بشأن تمديد المدة المسموح بها لتسديد المبالغ المستوفاة على المحروقات         

   مجلس الوزراء 
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 ،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رقم )
 والمؤةسات العام  وتعديالته،وعلت النظام المالي للوزارات 

 و ناًء علت تنسنب وزير االقتااد الو ني،
ــر  وعلت توصــــيات لجن  الشــــؤون االقتاــــاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضــ

 م،12/06/2011( والمنعقد بتاريخ 07ا تماعها رقم )
 ونًا، و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قان
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــــــته الثامن  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة 
  م،21/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 03/208/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة ) 
وقات التي يتم إديالها ما ا لتسديد المبالغ المستوفاة علت المحر تمديد المدة المسمو  به

 م،   2011يوم ما تاريخ اإلديا  و لك ابتداء ما شهر يولنو  20ر  إلت الجانب الما
 ( 2المادة ) 

ــ  كاف    تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــــــــه–علت الجهات المختاــــــــ
 لجريدة الرةمي . اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في ا

 
 م 2011لسن   ما يوننو 21تاريخ: صدر في مدين  غزة ب

 هـ 1432ما ر ب لعام  19                            
 إسماعيل هنية    

 رئيس مجلس الوزراء 
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 م 2011( لسنة 284قرار مجلس الوزراء رقم )
         ( BSAبشأن تمديد ترخيص خدمة النفاذ الجزئي )

   الوزراءمجلس 
 م وتعديالته،2003عد  لسن  بعد اال الع علت القانون األةاةي الم

 م،1996( لسن  3وعلت قانون االتااالت السلكي  والالةلكي  رقم )
 وعلت النظام المالي للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته،
 و ناًء علت تنسنب وزير االتااالت وتكنولو يا المعلومات،

الدائم  في محضـر توصـيات لجن  الشـؤون االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري  وعلت 
 م،12/06/2011( والمنعقد بتاريخ 07ا تماعها رقم )

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

نا المنعـقدة بمـديـن  و ـناًء علت مـا أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــــــته الـثامـن  بعـد المـائت
  م،21/06/2011ريخ /م.و/إ.هـ( بتا04/208/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــهر أغســـــــــــطس للعام  BSAترييع يدم  النفا  الجزئي )  م 2011( ابتداء ما شـــــــــ
دينار أردني فقط ةـــــنويًا باإل ـــــاف  إلت   -ثالث  آالف–(  3,000مقابل رةـــــم بقيم  )

 العوائد السنوي .  إ مالي%( ما 7نسب  )
 
 (2المادة )

         ويًا.قط ما تاريخ النفا  وتجدد ةنتكون مدة الريا  ةن  واحدة ف
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 (3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 

 م 2011ما يوننو لسن   21صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  19                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة  285مجلس الوزراء رقم )قرار 
$( لصيانة مواقف السيارات وأحزمة الطريق الساحلي 49,000بشأن اعتماد مبلغ ) 

          مقابل مدينة الزهراء 
   مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003المعد  لسن   بعد اال الع علت القانون األةاةي 
 م،1998( لسن  7والشؤون المالي  رقم )وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  

 وعلت النظام المالي للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته،
 و ناًء علت تنسنب وزير النقل والمواصالت،

ــر وعلت توصــــيات لجن  الشــــؤون االقتاــــاد   والبني  التحتي  الوزاري  ا لدائم  في محضــ
 م،12/06/2011( والمنعقد بتاريخ 07ا تماعها رقم )

  ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، و 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــــــته الثامن  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة 
  م،21/06/2011يخ /م.و/إ.هـ( بتار 05/208/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة ) 
ــيارات  -تســـــــــــع  وأر عون أل  دوالراً –$(  49,000اعتماد مبلغ ) ــيان  مواق  الســـــــــ لاـــــــــ

  وأحزم  الطريق الساحلي مقابل مدين  الزهراء. 
 ( 2المادة ) 

ــ  كاف    تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــــــــه–علت الجهات المختاــــــــ
 صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .  اعتبارًا ما تاريخ

 م 2011ما يوننو لسن   21ي مدين  غزة بتاريخ: صدر ف
 هـ 1432ما ر ب لعام  19                            

 إسماعيل هنية    
 رئيس مجلس الوزراء 
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 م 2011( لسنة  286قرار مجلس الوزراء رقم )
دال الحواجز اإلسمنتية  شيكل( لتنفيذ مشروع استب  20,500بشأن اعتماد مبلغ ) 

           بحواجز حديدية   
   مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رقم )

 النظام المالي للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته،وعلت 
 وزير النقل والمواصالت، لت تنسنبو ناًء ع

ــر  وعلت توصــــيات لجن  الشــــؤون االقتاــــاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضــ
 م،12/06/2011( والمنعقد بتاريخ 07ا تماعها رقم )

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

امن  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة س الوزراء في  لســــــــــــته الثو ناًء علت ما أقره مجل
  م،21/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 06/208/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة ) 
ــيكل(    20,500اعتماد مبلغ ) ــيكل–شــ ــمائ  شــ ــالح وزارة النقل   -عشــــرون ألفًا ويمســ لاــ

 حوا ز حديد  . والمواصالت لتنفنذ مشروع اةتبدا  الحوا ز اإلةمنتي  ب
 ( 2المادة ) 

ــ  كاف    تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــــــــه–علت الجهات المختاــــــــ
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 

 م 2011ما يوننو لسن   21صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  19                            

 هنية اعيل إسم  
 رئيس مجلس الوزراء 
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 م 2011( لسنة  287قرار مجلس الوزراء رقم )
            شيكل( لصيانة وافتتاح الكنيسة البيزنطية كمعلم أثري      8,360بشأن اعتماد مبلغ ) 

   مجلس الوزراء 
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،1998( لسن  7لعام  والشؤون المالي  رقم )وعلت قانون تنظيم الموازن  ا
 للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته،وعلت النظام المالي 

 و ناًء علت تنسنب وزير السياح  واتثار،
ــر  وعلت توصــــيات لجن  الشــــؤون االقتاــــاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضــ

 م،12/06/2011( والمنعقد بتاريخ 07ا تماعها رقم )
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 

 ضيات المالح  العام ، و ناًء علت مقت
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــــــته الثامن  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة 

  م،21/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 07/208/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة ) 
لاــــيان    -ثماني  آالف وثالثمائ  وةــــتون شــــيكل–شــــيكل(    8,360بشــــأن اعتماد مبلغ )

 الكنيس  البنزنطي  كمعلم أثر  بمخيم  باليا.              وافتتا 
 ( 2المادة ) 

ــ  كاف    تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــــــــه–علت الجهات المختاــــــــ
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يوننو لسن   21في مدين  غزة بتاريخ: ر صد

 هـ 1432ما ر ب لعام  19                            
 إسماعيل هنية   

 رئيس مجلس الوزراء 
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 م2011( لسنة 288الوزراء رقم )قرار مجلس 
$( لتسديد باقي مستحقات الشركة المنفذة لإلصالحات التي 35.000بشأن اعتماد مبلغ )

          ارع البحر في منطقة ميناء غزة     تمت على ش
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1998( لسن  7م )وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رق

 وعلت النظام المالي للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته، 
ــ( لســـــن  5/195/11رقم ) جلس الوزراءوعلت قرار م م بشـــــأن صـــــرف مبلغ 2011/م.و/إ.هـــــــــــــــــ

 $( إل راء اإلصالحات الالزم  علت شارع هارون الرشند بمنطق  منناء غزة.  50,000)
 ام  واإلةكان،و ناًء علت تنسنب وزير األشغا  الع

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 عام ، و ناًء علت مقتضيات المالح  ال

ــع  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة تحت   ــته التاةــــ و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــ
   م،28/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 02/209/11رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

ــ  وثالثون أل  دوالرًا فقط –$( 35,000اعتماد مبلغ ) ــغا  العام   -يمســـــ ــالح وزارة األشـــــ لاـــــ
د باقي مسـتحقات الشـرك  المنفذة ل صـالحات التي تمت علت شـارع البحر في واإلةـكان لتسـدي

            منناء غزة.      منطق
 (2المادة )

ذا القرار، ويعمل به اعتبارًا ما تنفنذ أحكام ه -إل فيما  خاــه–علت الجهات المختاــ  كاف  
 تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .  

 
 م 2011ما يوننو لسن   28يخ: صدر في مدين  غزة بتار 

 هـ 1432ما ر ب لعام  26                            
 إسماعيل هنية     

 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م2011( لسنة 289قرار مجلس الوزراء رقم )
$( كموازنة طارئة وعاجلة لتلبية احتياجات معبر رفح 10,000بشأن اعتماد مبلغ )

          البري      
   زراءمجلس الو 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رقم )

 وعلت النظام المالي للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته،  
 و ناًء علت تنسنب وزير النقل والمواصالت،

 لمخول  لنا قانونًا،  و ناًء علت الاالحيات ا
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ــع  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غز  ــته التاةـــــــــ ة  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــ
   م،28/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 03/209/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
لبـي  احتـيا ـات  وازـن   ـارـئ  وعـا ـل  لتكم -عشــــــــــــــرة أالف دوالراً –$( 10,000اعتمـاد مبلغ )

 معبر رفح البر .
 (2المادة )

ت مهام تلبي   ( أعاله وتتول1تتسـلم األمان  العام  لمجلس الوزراء المبلغ المعتمد في المادة )
           احتيا ات المعبر العا ل  وفق األصو  المعمو  بها بالخاو .       

 (3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا   -إل فيما  خاـــه– علت الجهات المختاـــ  كاف 

 ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .  
 

 م  2011ما يوننو لسن   28صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ  1432ما ر ب لعام  26                             

 إسماعيل هنية  
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011 ( لسنة290) الوزراء رقمقرار مجلس 
 بشأن تعيين القاضي/ أنور فؤاد شعبان أبو شرخ رئيسًا لمحكمة استئناف غزة  

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،2002( لسن  1وعلت قانون السلط  القضائي  رقم )
 األعلت للقضاء،و ناًء علت تنسنب المجلس 

( 22للجـن  اإلدارـي  الوزارـي  اـلدائمـ  في محضــــــــــــــر ا تمـاعهـا رقم )وصـــــــــــــــي  اوعلت ت
 م، 15/06/2011المنعقد بتاريخ 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

لمنعقدة بمدين  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــته التاةـــــــع  بعد المائتنا ا
  م،28/06/2011إ.هـ( بتاريخ /م.و/04/209/11ت رقم )غزة تح

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

 تعننا القا ي/ أنور فؤاد شعبان أبو شر  رئيسًا لمحكم  اةتئناف غزة
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 يدة الرةمي . اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجر 

 
 م 2011ما يوننو لسن   28صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  26                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء

 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م2011( لسنة 291)قرار مجلس الوزراء رقم 
بد العزيز بشأن احتساب سنوات االعتقال كسنوات أقدمية استثناًء للموظ / عبد الرحيم ع

 الطرشاوي   
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4) وعلت الخدم  المدني  رقم

 م،  2004( لسن  19ت قانون األةرى والمحرريا رقم )وعل
ــابق  م بنظ 2005لســــــــــن   (239وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) ام احتســــــــــاب مدة الخدم  الســــــــ

 لموظفي منظم  التحرير الفلسطنني  وفاائلها المعتمدة ومدة األةر لألةرى،
 و ناًء علت تنسنب وزير الحكم المحلي،

( المنعـقدة 22الوزاري  الدائـم  في محضــــــــــــــر ا تـماعـها رقم )وعلت توصـــــــــــــــيات اللجـن  اإلداري  
 م،15/6/2011بتاريخ 

 قانونًا،  حيات المخول  لناو ناًء علت الاال 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ــع  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة تحت   ــته التاةــــ و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــ
   م،28/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 05/209/11)رقم 

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

 لطرشاو    تثناًء للموظ / عبد الرحيم عبد العزيز ااحتساب ةنوات االعتقا  كسنوات أقدمي  اة
 

 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا ما  -إل فيما  خاــه–علت الجهات المختاــ  كاف  

 تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .  
 

 م 2011ما يوننو لسن   28صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  26                            

 إسماعيل هنية    
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 216  - 

 م 2011( لسنة 292الوزراء رقم )قرار مجلس 
 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة قضية النواب ووزير القدس السابق المهددين باإلبعاد   

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 /أ( منها،25وعلت الالئح  الدايلي  لمجلس الوزراء، والةيما المادة )
 و ناًء علت تنسنب رئيس الوزراء،

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــته التاةـــــــع  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،28/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 06/209/11تحت رقم ) غزة

 يلي:قرر ما 
 (1المادة )

تشــكنل لجن  برئاةــ  وزير األةــرى والمحرريا والقدس والال ئنا، وعضــوي  كل ما: 
األمان  العام  لمجلس الوزراء، ووزارة األوقاف والشــــــؤون الديني ، والمكتب اإلعالمي 

زير القدس الســـــــــابق المهدديا باإلبعاد، وتنظيم الحكومي، لمتابع  قضـــــــــي  النواب وو 
 علت مدار أةبوع كامل.   فعاليات مناهض  

 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 

 م 2011سن  ما يوننو ل 28صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  26                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 293قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة قضية السيارات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة 

 من مصادر غير رسمية     
   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003اةي المعد  لسن  ت القانون األةبعد اال الع عل

 م وتعديالته،1929وعلت قانون الجمارك لسن  
 م،2000( لسن  5وعلت قانون المرور رقم )

 /أ( منها،25لالئح  الدايلي  لمجلس الوزراء، والةيما المادة )وعلت ا
 و ناًء علت تنسنب وزير النقل والمواصالت،

 ول  لنا قانونًا، و ناًء علت الاالحيات المخ
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

بمدين  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــته التاةـــــــع  بعد المائتنا المنعقدة 
  م،28/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 07/209/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

لو ني، وعضـــوي  كل ما: وزارة تشـــكنل لجن  ياصـــ  برئاةـــ  وزارة الدايلي  واألما ا
وزارة العد ، لدراةـــــــ  قضـــــــي  الســـــــيارات التي يتم إديالها إلت النقل والمواصـــــــالت، و 

 قطاع غزة ما ماادر غنر رةمي  أو ما موا ننا مارينا دون معرف  مادرها.   
 
 ( 2المادة )

 جلس الوزراء يال  أةبوعنا ما تاريخه. ترفع اللجن  توصياتها إلت م
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 (3)المادة 
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 

 م 2011ما يوننو لسن   28صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ا ر ب لعام م 26                            

 إسماعيل هنية 
 راءرئيس مجلس الوز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 294قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن المصادقة على تعديل هيكلية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات    

   مجلس الوزراء
 وتعديالته،م 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

م بشــأن الماــادق  2004/م.و/أ.ق( لســن   9/40/08وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )
 وزارة االتااالت والتكنولو يا وتعديالته،علت الهيكل التنظيمي والوظيفي ل

 و ناًء علت تنسنب وزير االتااالت وتكنولو يا المعلومات،
( 22ا تمـاعهـا رقم ) وعلت توصـــــــــــــــي  اللجـن  اإلدارـي  الوزارـي  اـلدائمـ  في محضــــــــــــــر

 م، 15/06/2011المنعقد بتاريخ 
 ل  لنا قانونًا، االحيات المخو و ناًء علت ال

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــته التاةـــــــع  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  

  م،28/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 08/209/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــادق  علت تعديل  يكلي  وزارة اال ــاالت وتكنولو يا المعلومات باعتمالماـ ــم تاـ اد قسـ
الخزيـن  الـعام  كدائرة تســــــــــــــمت ندائرة الخزيـن  الـعام  للبريدن تتبع اإلدارة الـعام  للبريد 

 وتتكون ما ثالث  أقسام علت النحو التالي: 
 وشراء العمالت. قسم الحواالت و يع  .1
 قسم التدقنق.  .2
 قسم المحاةب  والعهد المالي .  .3

 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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  (2المادة )
 يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يوننو لسن   28صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  26                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 295مجلس الوزراء رقم )قرار 
بشأن إحالة مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للمعابر والحدود إلى المجلس 

 التشريعي إلقراره حسب األصول    
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003عد  لسن  بعد اال الع علت القانون األةاةي الم
 و ناًء علت تنسنب وزير النقل والمواصالت،

  علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، و ناءً 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــته التاةـــــــع  بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،28/06/2011بتاريخ /م.و/إ.هـ( 09/209/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

إحال  مشـــــــــــروع قانون تنظيم الهنئ  العام  للمعابر والحدود إلت المجلس التشـــــــــــريعي 
 إلقراره حسب األصو . 

 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 الجريدة الرةمي .  اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في
 

 م 2011ما يوننو لسن   28صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  26                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء

 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 296قرار مجلس الوزراء رقم )
دبلوم فأقل  بشأن تكليف وزارة المالية بإتمام إجراءات ترقية الموظفين من حملة ال

 لشغل وظائ  إشرافية    
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )

( 22وعلت توصـــــــــــــــي  اللجـن  اإلدارـي  الوزارـي  اـلدائمـ  في محضــــــــــــــر ا تمـاعهـا رقم )
 م، 15/06/2011نعقد بتاريخ الم

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

بمدين  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــته التاةـــــــع  بعد المائتنا المنعقدة 
  م،28/06/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 10/209/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1)المادة 
تكليف وزارة المالي  ب تمام إ راءات تريي  الموظفنا ما حمل  الدبلوم فأقل الاــــــــادرة 

م لشـغل وظائ  إشـرافي  )رئيس 01/04/2011عا ديوان الموظفنا العام قبل تاريخ  
 رئيس شعب (.    –قسم 

 (2لمادة )ا
ه تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل ب   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 لرةمي . اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة ا
 م 2011ما يوننو لسن   28صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما ر ب لعام  26                            

 إسماعيل هنية 
 مجلس الوزراءرئيس  
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 م 2011( لسنة 297قرار مجلس الوزراء رقم )
اضي الخاصة بدراسة التعديات على األر  بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوزارية

 الحكومية  
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 /أ( منها،25) وعلت الالئح  الدايلي  لمجلس الوزراء، الةيما المادة

ــ( لسن   5/157/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) م بشأن تشكنل 2010/م.و/إ.هــــــــــ
 رف  عمليات مشترك  لحل إشكاليات التعد ات علت األرا ي الحكومي ،غ

 و ناًء علت تنسنب وزير األشغا  العام  واإلةكان،
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

دة بمدين  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــته العاشــــــــرة بعد المائتنا المنعق
  م،05/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 01/210/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
اللجن  الوزاري  الخاصـــــــ  بدراةـــــــ  التعد ات علت األرا ـــــــي الحكومي  إعادة تشـــــــكنل  

ــ( لسـن   5/157/11والمشـكل  بمو ب قرار مجلس الوزراء رقم ) م، 2010/م.و/إ.هـــــــــــــ
ــغ ــ  وزارة األشـــــ ــبح برئاةـــــ ــوي  كل ما وزارة بحنث تاـــــ ــكان، وعضـــــ ا  العام  واإلةـــــ

األمان  العام  لمجلس الدايلي  واألما الو ني، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة العد ، و 
 الوزراء، وةلط  األرا ي. 

 
 (2المادة )

تتولت اللجنــ  المهــام الموكلــ  إلنهــا في دراةـــــــــــــــ   ميع التعــد ــات علت األرا ــــــــــــــي 
 المتعدينا، والعمل علت إزال  تلك التعد ات.  الحكومي ، وو ع رؤي  للتعامل مع
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 ( 3المادة )
   القرار المناةب بالخاو . ترفع اللجن  توصياتها إلت مجلس الوزراء التخا
 
 (4المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 مي . اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرة

 
 م 2011ما يولنو لسن   05صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432 ما شعبان لعام 03                           

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م2011( لسنة 298قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن م 2011/م.و/إ.هـ( لسنة 21/201/11بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم )

 إقرار عالوة غالء المعيشة بأثر رجعي  
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003المعد  لسن  بعد اال الع علت القانون األةاةي 
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
إقرار عالوة  م بشأن 2011/م.و/إ.هــــــــــــ( لسن  21/201/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )
 غالء المعيش  بأثر ر عي، 

 و ناًء علت تنسنب وزير المالي ،
 المخول  لنا قانونًا،  و ناًء علت الاالحيات 

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــــــته العاشــــــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة  

   م،05/07/2011( بتاريخ /م.و/إ.هـ02/210/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
م بشأن إقرار عالوة  2011/م.و/إ.هــــــــــ( لسن  21/201/11)تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 

 غالء المعيش  بأثر ر عي، ليابح كتالي:  
ــ  بأثر ر عي ابتداء ما تاريخ  ــب  01/01/2009إقرار عالوة غالء المعيشـــــــــــ م وفقًا للنســـــــــــ

 فظات الشمالي .   المعمو  بها في المحا
 (2المادة )

أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا  تنفنذ  -إل فيما  خاـــه–علت الجهات المختاـــ  كاف  
 ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .  

 م  2011ما يولنو لسن   05صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ  1432ما شعبان لعام  03                           

 إسماعيل هنية   
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 299قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح الجمعية الخيرية االجتماعية بهدف  

 إقامة منتجع سياحي  
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م، 1942( لسن  6ي  رقم )وعلت قانون األرا ي العموم

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11لت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )وع

 م وتعديالته،2007لسن  
وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 

 م، 13/06/2011( بتاريخ 54ا تماعها رقم )
 و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،

 ًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، و نا
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــته العاشــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،05/07/2011خ /م.و/إ.هـ( بتاري03/210/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

الحكومي  لاــــالح الجمعي  الخنري  اال تماعي  ومســــاحتها تخاــــيع قطع  األرض 
( ما 2369( ما القطعــ  رقم )1دونمــات( الواقعــ  في أرض القســــــــــــــيمــ  رقم ) 10)

 بجوار المستشفت المغر ي بهدف إقام  منتجع ةياحي.   –أرا ي رفح
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 (2المادة )
 و .  ي بتنفنذ إ راءات التخايع إ جارة واتمامه حسب األصط  األراتكليف ةل

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يولنو لسن   05صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما شعبان لعام  03                           
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 300قرار مجلس الوزراء رقم )
 -بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية الشابات المسلمات
 خانيونس بهدف إنشاء روضة أطفال ومركز نسوي ألنشطة الجمعية  

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م، 1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )
 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،

/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )
 م وتعديالته،2007لسن  

خاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير تماع اللجن  الوعلت توصــــيات ا 
 م، 13/06/2011( بتاريخ 54رقم )ا تماعها 

 و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ا المنعقدة بمدين  ء في  لســــــــته العاشــــــــرة بعد المائتنو ناًء علت ما أقره مجلس الوزرا
  م،05/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 03/210/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــلمات  ــابات المســ ــالح  معي  الشــ ــيع قطع  األرض الحكومي  لاــ ياننونس  -تخاــ
( 89( ما القطع  رقم )17( الواقع  في أرض القســـــــيم  رقم )2م1200ومســـــــاحتها )

بهدف إقام  رو ــ  أ فا  ومركز نســو    -غرب حي األمل–ما أرا ــي ياننونس  
 ألنشط  الجمعي .  
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 (2المادة )
 راءات التخايع إ جارة واتمامه حسب األصو . تكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ 

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 ارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . اعتب
 

 م 2011ما يولنو لسن   05صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شعبان لعام  03                           

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 301قرار مجلس الوزراء رقم )
والشؤون الدينية   مية لصالح وزارة األوقافبشأن تخصيص قطعة أرض حكو 

 إلنشاء مسجد الشهيد خليل القوقا  
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م، 1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )
 ته،وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديال

/م.و/إ.هـــ( 3/27/11ر التخايع رقم )راء بشأن نظام معاينوعلت قرار مجلس الوز 
 م وتعديالته،2007لسن  

وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 
 م، 13/06/2011( بتاريخ 54ا تماعها رقم )

 ،و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي 
 المخول  لنا قانونًا، و ناًء علت الاالحيات 

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــته العاشــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين  

  م،05/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 04/210/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

قاف والشـؤون الديني  ومسـاحتها تخاـيع قطع  األرض الحكومي  لاـالح وزارة األو 
( ما 978( ما القطعـ  رقم )1373قعـ  في أرض القســــــــــــــيمـ  رقم )( الوا2م1000)

 بهدف إقام  مسجد الشهند يلنل القوقا.   -شرق حي المرابطنا–أرا ي مدين  غزة 
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 (2المادة )
 تكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ راءات التخايع واتمامه حسب األصو . 

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يولنو لسن   05صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما شعبان لعام  03                           
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 302قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية الرحمة الخيرية بهدف إنشاء  

 بئر مياه وخزان 
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 ، م1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11جلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )وعلت قرار م

 م وتعديالته،2007لسن  
وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 

 م، 13/06/2011( بتاريخ 54ا تماعها رقم )
 تخايع األرا ي الحكومي ،اللجن  الخاص  ب و ناًء علت تنسنب 

 االحيات المخول  لنا قانونًا، و ناًء علت ال
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــته العاشــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،05/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 06/210/11غزة تحت رقم )

 :ا يليقرر م
 

 (1المادة )
تخاــــــــــــيع قطع  األرض الحكومي  لاــــــــــــالح  معي  الرحم  الخنري  ومســــــــــــاحتها 

( ما أرا ـــــــــــي 89( ما القطع  رقم )3( الواقع  في أرض القســـــــــــيم  رقم )2م250)
 ياننونس بهدف إقام  بئر مياه ويزان.  
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 (2المادة )
 سب األصو . تكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ راءات التخايع إ جارة واتمامه ح

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يولنو لسن   05صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شعبان لعام  03                           

 ل هنية إسماعي
 جلس الوزراءرئيس م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 234  - 

 م 2011( لسنة 303قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية المنارة للتنمية والتطوير  

 إلنشاء ساحات خضراء 
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م، 1942ن  ( لس6العمومي  رقم )وعلت قانون األرا ي 

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )

 م وتعديالته،2007لسن  
وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 

 م، 13/06/2011( بتاريخ 54رقم )ا تماعها 
 و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــته العاشــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  ،م05/07/2011بتاريخ  /م.و/إ.هـ(07/210/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

تخاــــــــــــــيع قطعـ  األرض الحكوميـ  لاـــــــــــــــالح  معيـ  المنـارة للتنميـ  والتطوير و 
ــيم  رقم )  20مســـــــــــــاحتها ) ( ما القطع  رقم 37،  36دونم( الواقع  في أرض القســـــــــــ

ء ومحفل ( ما أرا ــي شــما  مدين  بنت ال يا بهدف إنشــاء ةــاحات يضــرا1769)
   إقام  مباني ثابت .  ماهنر  دون 
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 (2المادة )
 تكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ راءات التخايع إ جارة واتمامه حسب األصو . 

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 . اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي 

 
 م 2011يولنو لسن   ما 05ة بتاريخ: صدر في مدين  غز 

 هـ 1432ما شعبان لعام  03                           
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 304قرار مجلس الوزراء رقم )
الصبرة -بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية الشابات المسلمات 

 بهدف إنشاء مركز نسوي 
   لس الوزراءجم

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م، 1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )

 م وتعديالته،2007لسن  
وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 

 م، 13/06/2011( بتاريخ 54رقم )ا تماعها 
 و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

في  لســــــــته العاشــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين  ره مجلس الوزراء و ناًء علت ما أق
  م،05/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 08/210/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

فرع الاــبرة –تخاــيع قطع  األرض الحكومي  لاــالح  معي  الشــابات المســلمات 
( 726( ما القطع  رقم )227( الواقع  في أرض القسـيم  رقم )2م600و مسـاحتها )

 بهدف إقام  مركز نسو  ألنشط  الجمعي .  -تل االةالم–ما أرا ي غزة 
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 (2المادة )
 واتمامه حسب األصو .  إ جارهتكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ راءات التخايع 

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–تاــــ  كاف   علت الجهات المخ
 بارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . اعت
 

 م 2011ما يولنو لسن   05صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شعبان لعام  03                           

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 305قرار مجلس الوزراء رقم )
ا النزلة إلنشاء مسلخ  ومية لصالح بلدية جباليبشأن تخصيص قطعة أرض حك

 نموذجي  
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م، 1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11لتخايع رقم )وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر ا

 وتعديالته،م 2007لسن  
وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 

 م، 13/06/2011( بتاريخ 54رقم )ا تماعها 
 و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــته العاشــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،05/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 09/210/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

تخاــــــــــــــيع قطعـ  األرض الحكوميـ  لاـــــــــــــــالح بلـد ـ   بـاليـا النزلـ  و مســـــــــــــــاحتهـا 
را ـي ( ما أ916( ما القطع  رقم )20دونمات( الواقع  في أرض القسـيم  رقم )4)

  باليا النزل  بهدف إنشاء مسلخ نمو  ي  خدم المنطق  الشمالي .  
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 (2المادة )
 واتمامه حسب األصو .  تكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ راءات التخايع إ جارة

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -اــــهما  خإل في–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يولنو لسن   05صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شعبان لعام  03                           

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011 ( لسنة306ء رقم )قرار مجلس الوزرا
بيت  –بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية الشابات المسلمات 

 الهيا بهدف إنشاء روضة أطفال 
   مجلس الوزراء

 وتعديالته،م 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م، 1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 ه،العثماني وتعديالت وعلت قانون األرا ي
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )

 م وتعديالته،2007لسن  
وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 

 م، 13/06/2011( بتاريخ 54ا تماعها رقم )
 األرا ي الحكومي ، و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع 
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ره مجلس الوزراء في  لســــــــته العاشــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين  و ناًء علت ما أق
  م،05/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 10/210/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

فرع بنت –ع قطع  األرض الحكومي  لاـــــالح  معي  الشـــــابات المســـــلمات اـــــيتخ
ــاحتها ) ــيم  رقم )2م1000ال يا و مســـ ( ما القطع  رقم 15( الواقع  في أرض القســـ

 ( ما أرا ي بنت ال يا بهدف إقام  رو   أ فا . 964)
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 (2المادة )
 األصو . واتمامه حسب  إ جارهتكليف ةلط  األرا ي بتنفنذ إ راءات التخايع 

 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   - خاــــهإل فيما  –علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يولنو لسن   05صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شعبان لعام  03                           

 نية إسماعيل ه
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 307الوزراء رقم )قرار مجلس 
بشأن   2009/م.و/إ.هـ( لسنة 23/124/11بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم )

تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي بهدف إنشاء 
 مقر لكلية فلسطين التقنية  

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  د بع

 م، 1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )
 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،

  2009/م.و/إ.هـ( لسن  23/124/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11م )وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رق

 م وتعديالته،2007لسن  
وعلت توصــــيات ا تماع اللجن  الخاصــــ  بتخاــــيع األرا ــــي الحكومي  في تقرير 

 م، 13/06/2011( بتاريخ 54ا تماعها رقم )
 و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 المالح  العام ،  ت مقتضيات و ناًء عل

أقره مجلس الوزراء في  لســــــــته العاشــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين  و ناًء علت ما 
  م،05/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 10/210/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

/م.و/إ.هـــــــــــــــ( لسـن  23/124/11( ما قرار مجلس الوزراء رقم )1تعديل المادة رقم )
مـي  الـبالغ مســــــــــــــاحتها لتاــــــــــــــبح ـكالـتالي: تخاــــــــــــــيع قطـع  األرض الحكو   2009

( ما أرا ـــــــي 674( ما القطع  رقم )7دونم( الواقع  في أراض القســـــــيم  رقم )15)
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لاالح وزارة التر ي  والتعليم العالي بهدف إنشاء مقر لكلي  فلسطنا   -المغراق   –غزة  
 التقني .  

 
 (2المادة )

يعمل به تنفنذ أحكام هذا القرار، و   -إل فيما  خاــــه–  علت الجهات المختاــــ  كاف 
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 
 م 2011ما يولنو لسن   05صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شعبان لعام  03                           

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 308ء رقم )س الوزراقرار مجل
 $( لترميم وصيانة صالة هايل عبد الحميد  7,720بشأن اعتماد مبلغ )

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رقم )
 الته، العام  وتعدي للوزرات والمؤةسات  وعلت النظام المالي

 و ناًء علت تنسنب وزير الثقاف  والشباب والريا  ،
وعلت توصـيات لجن  الشـؤون االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضـر 

 م،30/06/2011( والمنعقد بتاريخ 08ا تماعها رقم )
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 

 لت مقتضيات المالح  العام ، ًء عو نا
ــته الحاد   عشـــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــ

 م. 12/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 02/211/11بمدين  غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
ــيان  لترميم    -ةــــبع  آالف وةــــبعمائ  وعشــــرون دوالراً –$(  7,720اعتماد مبلغ ) وصــ

 الشجاعي  بمدين  غزة. صال  هايل عبد الحمند الكائن  في حي 
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 

 م 2011ما يولنو لسن   12ة بتاريخ: صدر في مدين  غز 
 هـ 1432ما شعبان لعام  10                           

 إسماعيل هنية  
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة  309قرار مجلس الوزراء رقم )
$( الستبدال الحواجز اإلسمنتية في معبر رفح البري  13,650بشأن اعتماد مبلغ ) 

 بحواجز حديدية   
   مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003لسن   بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد 
 م،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رقم )

 رات والمؤةسات العام  وتعديالته، وعلت النظام المالي للوز 
 و ناًء علت تنسنب وزير النقل والمواصالت،

ــر وعلت توصــــيات لجن  الشــــؤون االقتاــــاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم   في محضــ
 م،30/06/2011( والمنعقد بتاريخ 08ا تماعها رقم )

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسـته الحاد   عشـرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
  م،12/07/2011 /م.و/إ.هـ( بتاريخ03/211/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة ) 
ــتمائ  ويمســـــــــون دوالراً –$(  13,650اعتماد مبلغ ) ــتبدا   -ثالث  عشـــــــــر ألفًا وةـــــــ الةـــــــ

 الحوا ز االةمنتي  في معبر رفح البر  بحوا ز حديد  .  
 ( 2المادة ) 

ــ  كاف    تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــــــــه–علت الجهات المختاــــــــ
 ا تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . اعتبارًا م

 م 2011ما يولنو لسن   12اريخ: صدر في مدين  غزة بت
 هـ 1432ما شعبان لعام  10                           

 إسماعيل هنية      
 رئيس مجلس الوزراء 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة  310قرار مجلس الوزراء رقم )
 ترميم وتطوير مركز الطب الشرعي    $( لصالح مشروع92,281بشأن اعتماد مبلغ )

   مجلس الوزراء 
 م وتعديالته،2003اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  بعد 

 م،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رقم )
 وعلت النظام المالي للوزرات والمؤةسات العام  وتعديالته، 

 العد ، و ناًء علت تنسنب وزير
ــر وعلت توصــــيات لجن  الشــــؤون االقتاــــاد   والبني  ال تحتي  الوزاري  الدائم  في محضــ

 م،30/06/2011( والمنعقد بتاريخ 08ا تماعها رقم )
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

   عشـرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسـته الحاد
  م،12/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 04/211/11)قم غزة تحت ر 
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة ) 
لاـــــالح  -اثنان وتســـــعون ألفًا ومائتان وواحد وثمانون دوالراً –$(  92,281اعتماد مبلغ )

- 2011ام  مشـروع ترميم وتطوير مركز الطب الشـرعي، المعتمد  ـما يط  التنمي  لع
 م.    2012

 ( 2المادة ) 
ــ  كاف    تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــــــــه–علت الجهات المختاــــــــ

 لجريدة الرةمي . اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في ا
 م 2011ما يولنو لسن   12صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شعبان لعام  10                           

 إسماعيل هنية     
 رئيس مجلس الوزراء 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة  311قرار مجلس الوزراء رقم )
من  بشأن منع توريد البطاطس وأي منتجات أخرى تدخل البطاطس في مكوناتها 

 جهة االحتالل الصهيوني 
   مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 زير الزراع ،و ناًء علت تنسنب و 

ــر  وعلت توصــــيات لجن  الشــــؤون االقتاــــاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضــ
 م،30/06/2011( والمنعقد بتاريخ 08ا تماعها رقم )

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

 الحاد   عشـرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لسـته  
  م،12/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 05/211/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة ) 
ــاتهـــا ما  هـــ   ــا س في مكونـ ــل البطـ ــديـ ــات أيرى تـ ــا س وأ  منتجـ ــد البطـ منع توريـ

طاع االحتال  الاهنوني حتت يتم اةتهالك الفائض ما المحاو  المو ود حاليًا في ق
 غزة. 

 ( 2المادة ) 
ــ  كاف    تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــــــــه–علت الجهات المختاــــــــ

 ينشر في الجريدة الرةمي . اعتبارًا ما تاريخ صدوره، و 
 

 م 2011ما يولنو لسن   12صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شعبان لعام  10                           

 يل هنية إسماع    
 رئيس مجلس الوزراء 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 312قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن السماح لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالتقدم بطلب تمويل شراء وقود  

( شيكل من البنك الوطني اإلسالمي  5,000,000لمحطة توليد الكهرباء بقيمة )
 وفق نظام المرابحة  

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003المعد  لسن  القانون األةاةي بعد اال الع علت 

 م،1998( لسن  7وازن  العام  والشؤون المالي  رقم )وعلت قانون تنظيم الم
 وعلت النظام المالي للوزرات والمؤةسات العام  وتعديالته، 

 و ناًء علت تنسنب وزير االقتااد الو ني،
تي  الوزاري  الدائم  في محضـر وعلت توصـيات لجن  الشـؤون االقتاـاد   والبني  التح

 م،30/06/2011بتاريخ والمنعقد ( 08ا تماعها رقم )
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ــته الحاد   عشـــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــ
  م،12/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 06/211/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 
 (1)المادة 

الســـــــما  لســـــــلط  الطاق  والموارد الطبيعي  بالتقدم بطلب تمويل شـــــــراء وقود لمحط  
ما البنك   -يمســــــــــ  مالينا شــــــــــيكل–( شــــــــــيكل  5,000,000تولند الكهر اء بقيم  )

 الو ني اإلةالمي وفق نظام المرابح .  
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 (2المادة )
ويعمل به  تنفنذ أحكام هذا القرار،  -إل فيما  خاــــه–لمختاــــ  كاف   جهات اعلت ال

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
 

 م 2011ما يولنو لسن   12صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شعبان لعام  10                           

 إسماعيل هنية     
 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م2011( لسنة 313قرار مجلس الوزراء رقم )
( عاماًل على بند التشغيل المؤقت في وزارة الزراعة بشكل 150بشأن اعتماد تشغيل )

 استثنائي 
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 وتعديالته والئحته التنفنذ  ، 1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )

ــنــ  335الوزراء رقم )وعلت قرار مجلس  م بنظــام توظيف الخبراء وشــــــــــــــغــل  2005( لســــــــــــ
 الوظائ  للقيام بأعما  باف  مؤقت  أو عار   أو موةمي .  

 و ناًء علت تنسنب وزير الزراع ،
ــاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  ف ــيات لجن  الشــــــــؤون االقتاــــــ ي محضــــــــر  وعلت توصــــــ

 م،30/06/2011( والمنعقد بتاريخ 08ا تماعها رقم )
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،  
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــته الحاد   عشــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين   
   م،12/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 07/211/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
عاماًل علت بند التشـغنل المؤقت في وزارة الزراع    -مائ  ويمسـون –( 150اد تشـغنل )اعتم

 بشكل اةتثنائي لمدة شهر واحد فقط.  
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا   -إل فيما  خاـــه–علت الجهات المختاـــ  كاف  
 ره، وينشر في الجريدة الرةمي .  ما تاريخ صدو 
 م  2011ما يولنو لسن   12ن  غزة بتاريخ: صدر في مدي

 هـ  1432ما شعبان لعام  10                           
 إسماعيل هنية    

 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 314قرار مجلس الوزراء رقم )
ز اإلصالح والتأهيل بشكل  بشأن تكليف وزارة الداخلية واألمن الوطني بتفقد مراك

 دوري 
   مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 وتعديالته، 1998( لسن  6وعلت قانون مراإز اإلصال  والتأهنل رقم )

 الوزراء،و ناًء علت تنسنب رئيس 
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 

 العام ،  تضيات المالح و ناًء علت مق
ــته الحاد   عشـــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــ

  م،12/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 08/211/11بمدين  غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
بشكل تكليف وزارة الدايلي  واألما الو ني بتفقد مراإز اإلصال  والتأهنل نالسجونن  

 تواها. دور  واتخا  ما يلزم لتوفنر متطلبات الحياة األةاةي  للنزالء وتحسنا مس
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 دوره، وينشر في الجريدة الرةمي . اعتبارًا ما تاريخ ص

 
 م 2011ن  ما يولنو لس 12صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شعبان لعام  10                           

 إسماعيل هنية     
 رئيس مجلس الوزراء

 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 315قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة قضية )منتدى شارك( واإلحاطة بحيثياتها  

 وتفاصيلها  
   مجلس الوزراء

 ته،م وتعديال2003اةي المعد  لسن  بعد اال الع علت القانون األة
والئحتــه  2000( لســــــــــــــنــ  1وعلت قــانون الجمعيــات الخنريــ  والهنئــات األهليــ  رقم )

 التنفنذ  ،
 /أ( منها،25الدايلي  لمجلس الوزراء، الةيما المادة )وعلت الالئح  

 و ناًء علت تنسنب وزير العد ،
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 

 مقتضيات المالح  العام ،   علتو ناءً 
ــته الحاد   عشـــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــ

  م،12/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 09/211/11)بمدين  غزة تحت رقم 
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ما: وزارة  تشـكنل لجن  ياصـ  برئاةـ  وزارة الثقاف  والشـباب والريا ـ ، وعضـوي  كل
يط، ووزارة العد ، ومستشار الدايلي  واألما الو ني، ووزارة الشؤون الخار ي  والتخط

لدراةـــ  قضـــي  )منتدى شـــارك( واإلحا   رئيس الوزراء لشـــؤون المؤةـــســـات األهلي   
 بحنثياتها وتفاصنلها. 

 
 ( 2المادة )

التخا  القرار ترفع اللجن  توصـــــياتها إلت مجلس الوزراء يال  أةـــــبوعنا ما تاريخه  
 المناةب بالخاو . 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 (3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .  اعتبارًا ما
 

 م 2011ما يولنو لسن   12صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432لعام ما شعبان  10                           

 إسماعيل هنية     
 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 316قرار مجلس الوزراء رقم )
 ليبيابشأن العائدين من 

   مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رقم )
 وعلت النظام المالي للوزرات والمؤةسات العام  وتعديالته،

ــ( لسن   /م.و/إ.ه25/201/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) م بشأن تغطي  2011ــــ
 بد  إ جار وتوفنر فرص  عمل للعائديا ما لنبيا، 
 و ناًء علت تنسنب وزير العمل والشؤون اال تماعي ،

 لمخول  لنا قانونًا، و ناًء علت الاالحيات ا
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ــته الحاد   عشـــــــــرة بعد  المائتنا المنعقدة و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــ
  م،12/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 10/211/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 

 (1المادة )
والشــــؤون اال تماعي  بشــــأن العائديا ما  اعتماد التوصــــيات المقدم  ما وزارة العمل

 نبيا، وهي كالتالي: ل
لكل أةرة محتا   ما األةر   -أل  دوالراً –$(  1,000صرف دفع  أولت بقيم  ) .1

العائدة ما لنبيا كمســـــــــاعدة عا ل  لها الةـــــــــتئجار المســـــــــاإا و لك ما إ مالي 
 $ لكل عائد معنل. 5000المبلغ المخاع لهم بقيم  

ي  بتقد م  رد غذائي لكل أةـــرة عائدة ما والشـــؤون اال تماع تكليف وزارة العمل .2
 $(. 200لنبيا بقيم  )

 صرف تأمنا صحي لحاالت األةر  و  االحتيا ات الخاص .  .3
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ــؤون اال تماعي  باالهتمام بالعائديا ما لنبيا ما يال   .4 تكليف وزارة العمل والشـــ
 لفلسطنني للحما   اال تماعي . البرنامج الو ني ا

ر األإثر فقرًا ما بنا األةـــــــــــر العائدة ما لنبيا علت بند نلي األـةــــــــــ تشـــــــــــغنل مع .5
التشــــــغنل المؤقت لمدة ثالر شــــــهور وفق األصــــــو  المعمل بها في وزارة العمل 

 والشؤون اال تماعي . 
 (2المادة )

رار، ويعمل به تنفنذ أحكام هذا الق  -إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 وينشر في الجريدة الرةمي .  اعتبارًا ما تاريخ صدوره،

 
 م 2011ما يولنو لسن   12صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شعبان لعام  10                           

 إسماعيل هنية     
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 317قرار مجلس الوزراء رقم )
يه خالل األزمة الحالية إلى وزارة بشأن نقل إدارة معبر رفح البري واإلشراف عل

 واألمن الوطني     الداخلية
 مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 و ناًء علت تنسنب وزير النقل والمواصالت،

 قانونًا،و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــــــته الثاني  عشــــــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة    علتو ناءً 
 .19/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 01/212/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 

 (1المادة )
حـالـي  إلت وزارة اـلدايلـي  نـقل إدارة معبر رفح البر  واإلشــــــــــــــراف علـيه يال  األزمـ  ال

  واألما الو ني بشكل كامل.
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011ما يولنو لسن   19صدر في مدين  غزة بتاريخ 

 هـ 1432ما شعبان لعام  17                         
 إسماعيل هنية 
 الوزراء رئيس مجلس

 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 257  - 

 م 2011( لسنة  318قرار مجلس الوزراء رقم )
$( كمساعدة لألسر الفقيرة في قطاع غزة بمناسبة  1,000,000بشأن اعتماد مبلغ ) 

 شهر رمضان المبارك 
 مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1998( لسن  7المالي  رقم )وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون 

 وزارات والمؤةسات العام  وتعديالته،وعلت النظام المالي لل
 و ناًء علت تنسنب وزير العمل والشؤون اال تماعي ،

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

  عشــــــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــــــته الثاني
 .19/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 02/212/11رقم )بمدين  غزة تحت 

 قرر ما يلي:
 ( 1المادة ) 

ــر الفقنرة في قطاع غزة  -ملنون دوالر-$(  1,000,000اعتماد مبلغ ) ــاعدة لألةــــــ كمســــــ
ــنق بنا وزارة المالي  وو  ــرف بالتنسـ ــان المبارك علت أن يتم الاـ ــهر رمضـ ــب  شـ زارة بمناةـ

 معمو  بها في وزارة المالي . العمل والشؤون اال تماعي  وحسب األصو  ال
 ( 2المادة ) 

ــ  كاف    تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إُل فيما  خاــــــــــه–علت الجهات المختاــــــــ
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011ما يولنو لسن   19صدر في مدين  غزة بتاريخ 
 هـ 1432ما شعبان لعام   17                             

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء 
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 م 2011( لسنة 319قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن اعتماد توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة التعديات على األراضي 

 الحكومية   
 مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003لسن  بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  
م بشأن إعادة 2011/م.و/إ.هـــــــــــ( لسن   01/210/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )
 دراة  التعد ات علت األرا ي الحكومي ،تشكنل اللجن  الوزاري  الخاص  ب

 و ناًء علت تنسنب رئيس ةلط  األرا ي، 
 ــــي الحكومي  وعلت توصــــيات اللجن  الوزاري  الخاصــــ  بدراةــــ  التعد ات علت األرا

 م،10/07/2011في محضر ا تماعها بتاريخ 
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،

 م ،و ناًء علت مقتضيات المالح  العا
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــــــته الثاني  عشــــــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة 

 .19/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 03/212/11بمدين  غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

اعتماد توصـــيات اللجن  الوزاري  الخاصـــ  بدراةـــ  التعد ات علت األرا ـــي الحكومي  
 م علت النحو التالي: 10/07/2011في محضر ا تماعها بتاريخ 

 إيطـار الموا ننا المتعـديا علت األرا ــــــــــــــي الحكومـي  ـب يالء األرض المتعـدى .1
 علنها تمهندًا إلزال  التعد ات. 

مراعـاة اإل راءات القـانونيـ  المتعلقـ  بـديو  المنـاز  وتفتيشــــــــــــــهـا بمـذكرة ما قبـل  .2
 النياب  العام  أو في حضورها مع مراعاة دواعي الضرورة واالةتعجا . 
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تكليف ةـــــــــــــلط  األرا ـــــــــــــي بالتنســـــــــــــنق مع وزارة العد  والنياب  العام  لمالحق   .3
 الحكومي  قضائيًا. المتا ريا باألرا ي

إعالميــًا وزيــادة الوعي لــدى الجمهور بــالتزاما وقبــل الــ  التعــد ــات تغطيــ  حملــ  إز  .4
 البدء بالحمل . 

توفنر االحتيا ات اللو ســـــتي  المطلو   لعمل اللجن  و لك بالتنســـــنق مع الجهات  .5
 المختا  كٌل فيما  خاه.

 
 (2المادة )

 تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به  -إٌل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 في الجريدة الرةمي .اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر 

 
 م2011ما يولنو لسن   19صدر في مدين  غزة بتاريخ 

 هـ 1432ما شعبان لعام  17                          
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011لسنة ( 320قرار مجلس الوزراء رقم )
بداية غزة بتاريخ  م اإلعدام الصادر عن محكمة بشأن المصادقة على إنفاذ حك

( الصادر عن محكمة  501/2010م والمؤيد في االستئناف رقم )2004/ 11/ 29
م، والحكم الصادر عن المحكمة العليا بغزة 2011/ 22/05االستئناف بغزة بتاريخ 

( بحق المدانين/ محمد  42/2011بصفتها محكمة نقض في الطعن الجزائي رقم )
الصادر بتاريخ أبو قينص ورامي محمد محمود أبو قينص و  محمود أحمد

 م 2011/ 07/ 14
 مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته،1936( لسن  74وعلت قانون العقو ات رقم )
 م وتعديالته،2001( لسن  3الجزائي  رقم )وعلت قانون اإل راءات 

( ويـاصـــــــــــــــ  الفقرة الثـالثـ  منـه 30/ .ع/11لس التشــــــــــــــريعي رقم)ار المجوعلت قر 
 م والمو ه لمجلس الوزراء،30/12/2009الاادر بتاريخ 

 م،14/07/2011وعلت حكم المحكم  العليا بافتها محكم  نقض الاادر بتاريخ 
 لعد ،و ناًء علت الكتاب المو ه ما وزير ا

 ،و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانوناً 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــــــته الثاني  عشــــــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 .19/07/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 05/212/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

ــادقـــ  علت إن ــادر عا محكمـــ  بـــدا ـــ  غزة بتـــار الماــــــــــــــ يخ فـــا  حكم اإلعـــدام الاــــــــــــــ
( الاـــــــــــادر عا محكم  501/2010م والمؤيد في االةـــــــــــتئناف رقم )29/11/2004

ــتئناف بغزة بتاريخ   ــادر عا المحكم  العليا بغزة 22/05/2011االةــــــ م، والحكم الاــــــ
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( بحق المـداننا/ محمـد 42/2011باــــــــــــــفتهـا محكمـ  نقض في الطعا الجزائي رقم )
ــد محمود أبو قننع والمحمو  ــد أبو قننع، ورامي محمـــ ــاريخ د أحمـــ اــــــــــــــــــادر بتـــ

 ما علت النحو التالي: م في التهم المنسو   إلنه14/07/2011
التخابر مع  ه  أمني  أ نبي  معاد   بقاــــد اإل ــــرار بالماــــالح الو ني  العليا  .1

 م  د المتهمنا.1957( لسن  555/ب( ما األمر رقم )77يالفًا للمادة )
أ( ما األمر رقم /78الرو  المعنويــ  وقوة المقــاومــ  يالفــًا للمــادة ) إ ــــــــــــــعــاف .2

 م  د المتهمنا.1957( لسن  555)
ــدًا وـ االشــــــــــــــتراك يالـفًا للمواد ) .3 ( ما ـقانون 23،  216،  215،  214القـتل قاــــــــــــ

 م  د المتهمنا. 1936( لسن  74العقو ات رقم )
ــدًا وـ االشــــــــــــــتراك يالـفًا للمواد ) .4 ( ما ـقانون 23،  216،  215،  214القـتل قاــــــــــــ

 متهم الثاني.م  د ال1936( لسن  74العقو ات رقم )
( 74( ما قانون العقو ات رقم )23،  222محاول  القتل باالشــتراك يالفًا للمواد ) .5

 م  د المتهمنا.1936لسن  
 
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .اعتبارًا ما ت

 
 م2011ما يولنو لسن   19بتاريخ  دين  غزةصدر في م

 هـ 1432ما شعبان لعام  17                         
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 321قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن بدء العمل بالتوقيت الشتوي ودوام الموظفين خالل شهر رمضان المبارك  

 هـ  1432م/ 2011للعام 
 وزراء مجلس ال

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )

 ئيس الوزراء، و ناًء علت تنسنب ر 
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

ــته الثالث  عشــــــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة    علتو ناءً  ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــــ
 .26/7/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 01/213/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 

 (1المادة )
م و لك بتأينر 31/07/2011العمل بالتوقنت الشـــــتو  اعتبارًا ما يوم األحد الموافق 

 عقارب الساع  ةتنا دييق . 
 

 (2المادة )
للموظفنا في كاف  الدوائر والمؤةــــــســــــات الحكومي  يال  شــــــهر يبدأ الدوام الرةــــــمي 

هـــــــــــــــ ما السـاع  الثامن  صـباحًا وحتت السـاع  1432م/2011رمضـان المبارك للعام  
الثاني  ظهرًا، علت أن  ســـــــــــــتثنت ما  لك موظفي وزارة الاـــــــــــــح ، بحنث يبدأ الدوام 

واحدة بعد ما الســــــاع  الثامن  صــــــباحًا وحتت الســــــاع  الالرةــــــمي في وزارة الاــــــح   
 الظهر. 

 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 (3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -كٌل فيما  خاــه  –علت الجهات المختاــ  كاف  

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
 

 م2011ما يولنو لسن   26صدر في مدين  غزة بتاريخ 
 هـ 1432ما شعبان لعام  24                         

 عيل هنية إسما
 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 322قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة طلب واضعي اليد على األراضي الحكومية  

 )المحلولة( بتسجيل تلك األراضي باسمهم  
 مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003المعد  لسن  القانون األةاةي بعد اال الع علت 
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 العثماني وتعديالته،وعلت قانون األرا ي 
 /أ( منها،25وعلت الالئح  الدايلي  لمجلس الوزراء، الةيما المادة )

 و ناًء علت تنسنب وزير الحكم المحلي، 
 مخول  لنا قانونًا،و ناًء علت الاالحيات ال

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،
ــته الثالث  عشــــــــــــرة بعد  المائتنا المنعقدة و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــــ

 .26/7/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 03/213/11بمدين  غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ضـــوي  كل ما: وزارة الحكم تشـــكنل لجن  ياصـــ  برئاةـــ  رئيس ةـــلط  األرا ـــي، وع
ــ  المحلي ناللجنـــ  المرك ــاليـــ  ندائرة  ــــــــــــــريبـ ــدنن، ووزارة المـ زيـــ  لألبنيـــ  وتنظيم المـ

ارة األشـــــــغا  العام  واإلةـــــــكان ندائرة التخطيط والتطوير، ووزارة العد   األمالكن، ووز 
نديوان الفتوى والتشـــــــــريعن، وةـــــــــلط  األرا ـــــــــي ندائرة الطابو وأمالك الحكوم ن و لك 

ةــ  مدى قانوني   لب وا ــعي الند علت األرا ــي الحكومي  )المحلول ( بتســجنل لدرا
 تلك األرا ي باةمهم.

 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 (2المادة )
ــبوعنا ما تاريخه التخا  القرار ترفع اللجن ــياتها إلت مجلس الوزراء يال  أةــــ   توصــــ

 المناةب بالخاو . 
 
 (3المادة )

ام هذا القرار، ويعمل به تنفنذ أحك  -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011يولنو لسن  ما  26صدر في مدين  غزة بتاريخ 
 هـ 1432ما شعبان لعام  24                         

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 323قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تشكيل لجنة خاصة لدراسة األحداث المؤسفة التي وقعت في شمال سيناء  

 من أراضي مصر الشقيقة  
 مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 /أ( منها،25وعلت الالئح  الدايلي  لمجلس الوزراء، الةيما المادة )

 اء، و ناًء علت تنسنب رئيس الوزر 
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــته الرابع  عشـــــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 .02/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 1/214/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 

 (1المادة )
رئاةـــــــــ  وزير الخار ي  والتخطيط وعضـــــــــوي  كل ما: وزير تشـــــــــكنل لجن  ياصـــــــــ  ب

الدايلي  واألما الو ني، واألمنا العام لمجلس الوزراء، والمســـتشـــار الســـياةـــي لدول  
ــنناء ما أرا ــــي  ــما  ةــ ــف  التي وقعت في شــ ــ  األحدار المؤةــ رئيس الوزراء، لدراةــ
ذه ماـــــــر الشـــــــقيق  وو ـــــــع تاـــــــور حو  كيفي  تعا ي الحكوم  الفلســـــــطنني  مع ه

 األحدار وتبعاتها.  
 

 (2المادة )
ــبوعنا ما تاريخه التخا  القرار  ــياتها إلت مجلس الوزراء يال  أةــــ ترفع اللجن  توصــــ

 المناةب بالخاو . 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 (3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 لرةمي .الجريدة ااعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في 
 

 م2011ما أغسطس لسن   02صدر في مدين  غزة بتاريخ 
 هـ1432ما رمضان لعام   02                           

 
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 324قرار مجلس الوزراء رقم )
  بشأن تشكيل لجنة خاصة لوضع تصور حول آليات توزيع المبلغ المعتمد

 لمساعدة الشباب المقبلين على الزواج 
 مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رقم )

 مالي للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته،وعلت النظام ال
 /أ( منها،25ةيما المادة )ي  لمجلس الوزراء، الوعلت الالئح  الدايل

 و ناًء علت تنسنب وزير الشباب والريا   والثقاف ، 
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

مجلس الوزراء في  لســـــــــــته الرابع  عشـــــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة و ناًء علت ما أقره 
 .02/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 02/214/11ة تحت رقم )بمدين  غز 

 قرر ما يلي:
 

 (1المادة )
تشــــكنل لجن  ياصــــ  برئاةــــ  األمان  العام  لمجلس الوزراء وعضــــوي  كل ما: وزارة 

ــؤو  ــ  والثقاف ، ووزارة العمل والشـ ــباب والريا ـ ــور حو  الشـ ــع تاـ ن اال تماعي ، لو ـ
 باب المقبلنا علت الزواج.آليات توزيع المبلغ المعتمد لمساعدة الش

 
 (2) المادة

ترفع اللجـن  توصـــــــــــــــياتـها إلت مجلس الوزراء يال  شــــــــــــــهر ما ـتاريخـه التخـا  القرار 
 المناةب بالخاو . 

 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 (3المادة )
أحكام هذا القرار، ويعمل به تنفنذ    -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 ةمي .اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الر 
 

 م2011ما أغسطس لسن   02صدر في مدين  غزة بتاريخ 
 هـ 1432ما رمضان لعام   02                            

 
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 325)قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن مشروع المعالجة المركزية لمياه الصرف الصحي 

 مجلس الوزراء 
 م وتعديالته،2003د اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  عب

م 1943( لســـــــــــــــن  24وعلت ـقانون األرا ــــــــــــــي )اةــــــــــــــتمالإهـا للمنفعـ  العـامـ ( رقم )
 وتعديالته،

 م،1998( لسن  7المالي  رقم ) وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون 
 الته،وعلت النظام المالي للوزارات والمؤةسات العام  وتعدي

 و ناًء علت تنسنب وزير الحكم المحلي، 
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

المائتنا المنعقدة  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــته الرابع  عشـــــــــــرة بعد 
 .02/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 03/214/11بمدين  غزة تحت رقم )

 ما يلي:ر قر 
 (1المادة )

تكليف وزارة الحكم المحلي بالتنسـنق مع ةـلط  األرا ـي الةـتبدا  أرا ـي الموا ننا 
ــحي  ــرف الاـــ ــروع المعالج  المركزي  لمياه الاـــ ــالح مشـــ ــتمالإها لاـــ ــنتم اةـــ التي ةـــ

علت أن يتم عرض المو ـوع علت  مسـاوي  لها في القيم  في أ  مكان آير،بأرض 
 بتخايع األرا ي الحكومي . اللجن  الوزاري  الخاص  

 
 (2المادة )

تكليف وزارة الحكم المحلي بالتنسـنق مع وزارة المالي  لتعويض الموا ننا عا مباننهم 
المقام  علت األرا ــي التي ةــنتم اةــتمالإها لاــالح مشــروع المعالج  المركزي  لمياه 

 الارف الاحي. 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 (3المادة )
هذا القرار، ويعمل به   تنفنذ أحكام  -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 بارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .اعت
 

 م2011ما أغسطس لسن   02صدر في مدين  غزة بتاريخ 
 هـ1432ما رمضان لعام   02                             

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 326م )قرار مجلس الوزراء رق
بشأن ترقية السيد/ محمود حسين محمود بلور مديرًا عامًا في وزارة الحكم المحلي 

   A4بدرجة 
 مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )

 علت تنسنب وزير الحكم المحلي،  اءً و ن
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــته الرابع  عشـــــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 .02/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 04/214/11بمدين  غزة تحت رقم )

 لي:قرر ما ي
 (1المادة )

تريي  الســـــــند/ محمود حســـــــنا محمود بلور مديرًا عامًا في وزارة الحكم المحلي بدر   
A4. 

 (2) المادة
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
 

 م2011  ا أغسطس لسنم 02بتاريخ صدر في مدين  غزة 
 هـ1432ما رمضان لعام   02                             

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء

 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 327قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن ترقية السيد/ محمد زكي محمد العامودي مديرًا عامًا في وزارة النقل 

   A4والمواصالت بدرجة  
 مجلس الوزراء 
 م وتعديالته،2003قانون األةاةي المعد  لسن  ع علت البعد اال ال

 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
 وزير النقل والمواصالت، و ناًء علت تنسنب 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

الوزراء في  لســـــــــــته الرابع  عشـــــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة ا أقره مجلس و ناًء علت م
 .02/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 05/214/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

تريي  الســــــــــند/ محمد زكي محمد العامود  مديرًا عامًا في وزارة النقل والمواصــــــــــالت 
 .A4بدر   

 (2) المادة
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إُل فيما  خاــــه–تاــــ  كاف   علت الجهات المخ

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
 

 م2011أغسطس لسن  ما  02صدر في مدين  غزة بتاريخ 
 هـ1432ما رمضان لعام   02                             

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء

 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011لسنة ( 328راء رقم )قرار مجلس الوز 
بشأن ترقية السيد/ حسن خضر عبد هللا مرتجى مديرًا عامًا في وزارة العدل بدرجة 

A4   
 مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )

  علت تنسنب وزير العد ، اءً و ن
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــته الرابع  عشـــــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 .02/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 06/214/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 (1) المادة

 .A4تريي  السند/ حسا يضر عبد هللا مرتجي مديرًا عامًا في وزارة العد  بدر   
 
 (2) المادة

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011 ما أغسطس لسن  02صدر في مدين  غزة بتاريخ 

 هـ1432ما رمضان لعام   02                             
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء

 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 275  - 

 م 2011( لسنة 329قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن نقل وترقية السيد/ يوس  محمد عبد الحليم أبو سلمية من ديوان الرقابة  

   A4بدرجة   المالية واإلدارية للعمل مديرًا عامًا في النيابة العامة
 مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
 و ناًء علت تنسنب وزير العد ، 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 ح  العام ،و ناًء علت مقتضيات المال

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــته الرابع  عشـــــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 .02/8/2011( بتاريخ /م.و/إ.هـ06/214/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

نقل وتريي  الســـــــــند/ يوةـــــــــ  محمد عبد الحليم أبو ةـــــــــلمي  ما ديوان الرقاب  المالي  
 . A4ل مديرًا عامًا في النياب  العام  بدر   واإلداري  للعم

 
 (2المادة )

القرار، ويعمل به تنفنذ أحكام هذا   -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011ما أغسطس لسن   02صدر في مدين  غزة بتاريخ 
 هـ1432ما رمضان لعام   02                             

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 330قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن ترقية السيد/ كمال محمد على محفوظ مديرًا عامًا في وزارة الحكم المحلي 

   A4بدرجة 
 مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4انون الخدم  المدني  رقم )ت قوعل

 و ناًء علت تنسنب وزير الحكم المحلي، 
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

عقدة و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــته الرابع  عشـــــــــــرة بعد المائتنا المن
 .02/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 08/214/11بمدين  غزة تحت رقم )

 لي:قرر ما ي
 (1المادة )

تريـي  الســـــــــــــــند/ كمـا  محمـد علت محفوظ مـديرًا عـامـًا في وزارة الحكم المحلي ـبدر ـ  
A4. 

 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . اعتباراً 
 

 م2011ما أغسطس لسن   02صدر في مدين  غزة بتاريخ 
 هـ1432ما رمضان لعام   02                             

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 331قرار مجلس الوزراء رقم )
ري وكياًل مساعدًا في وزارة التخطيط بشأن تعيين السيد/ أيمن حسن عبدهللا اليازو 
   A2بدرجة 

 مجلس الوزراء 
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
 التخطيط،  و ناًء علت تنسنب وزير

 نا قانونًا،و ناًء علت الاالحيات المخول  ل
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــته الرابع  عشـــــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 .02/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 09/214/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

ــاعداً  ــند/ أ ما حســـــا عبدهللا اليازور  وكناًل مســـ  في وزارة التخطيط بدر   تعننا الســـ
A2. 

 (2) المادة
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -كُل فيما  خاــه  –علت الجهات المختاــ  كاف  

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
 

 م2011ن  ما أغسطس لس 02صدر في مدين  غزة بتاريخ 
 هـ1432ام  ما رمضان لع 02                             

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 332قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية من أراضي مدينة خانيونس لصالح جمعية  

 االئتالف من أجل الخير إلنشاء قرية لأليتام  
 مجلس الوزراء 

 ته،م وتعديال2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 العثماني وتعديالته،وعلت قانون األرا ي 
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )

 م وتعديالته،2007لسن  
وعلت توصـــــــــيات اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر 

 ، 11/07/2011( بتاريخ 55)ا تماعها رقم 
 لحكومي ، و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي ا

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــته الخامســـــ  عشـــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 .09/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 02/215/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 
 (1المادة )

ــيم  رقم )تخاــــــــيع قطع   ( ما القطع  3األرض الحكومي  الواقع  في أرض القســــــ
والبــالغــ  مســـــــــــــــاحتهــا  -حي اإلةــــــــــــــراء –( ما أرا ــــــــــــــي مــدينــ  يــاننونس 89رقم )

ــاء قريـ  لأليتـام 10) ــالح  معـي  االئتالف ما أ ـل الخنر إلنشــــــــــــ في دونمـات( لاــــــــــــ
 المنطق  الجنو ي  ما مشروع حي االةراء.
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 (2المادة )
ــيع   ــلط  األرا ـــي بتنفنذ إ راءات التخاـ ــو    إ جارهتكليف ةـ ــب األصـ واتمامه حسـ

 المعمو  بها. 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 ريدة الرةمي .اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الج

 
 م2011ن  ما أغسطس لس 09صدر في مدين  غزة بتاريخ 
 هـ 1432ما رمضان لعام   09                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 333قرار مجلس الوزراء رقم )
إلنشاء  بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية دار القرآن والسنة 

 أكاديمية ومدرسة لتحفيظ القرآن  
 مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 ،وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )

 م وتعديالته،2007لسن  
وعلت توصـــــــــيات اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر 

 ، 11/07/2011( بتاريخ 55ا تماعها رقم )
 و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ، 

 لت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،و ناًء ع
 لح  العام ،و ناًء علت مقتضيات الما

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــته الخامســـــ  عشـــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 .09/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 03/215/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 
 (1المادة )

( ما 1371اقـع  في أرض القســــــــــــــيـم  رقم )تخاــــــــــــــيع قطـع  األرض الحكومـي  الو 
والبالغ    -الشـــيخ ر ـــوان الشـــارع الثالث – ـــي مدين  غزة  ( ما أرا978القطع  رقم )
ــاحتها ) ــ  2م700مســــ ــاء أإاد مي  ومدرةــــ ــن  إلنشــــ ــالح  معي  دار القرآن والســــ ( لاــــ

 لتحفيظ القرآن الكريم.
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 (2المادة )
ــو   ــب األصـ ــيع إ جارة واتمامه حسـ ــلط  األرا ـــي بتنفنذ إ راءات التخاـ تكليف ةـ

 المعمو  بها. 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إُل فيما  خاــــه–اف   المختاــــ  ك علت الجهات 
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011أغسطس لسن  ما  09صدر في مدين  غزة بتاريخ 
 هـ 1432ما رمضان لعام   09                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 334قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية من أراضي مدينة غزة لصالح روضة 

 اإلخالص إلنشاء روضة أطفال 
 مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 ألرا ي العثماني وتعديالته،انون اوعلت ق
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )وعلت 
 م وتعديالته،2007لسن  

وعلت توصـــــــــيات اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر 
 ، 11/07/2011( بتاريخ 55ا تماعها رقم )

 ايع األرا ي الحكومي ، و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخ
 حيات المخول  لنا قانونًا،و ناًء علت الاال

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــته الخامســـــ  عشـــــرة بعد المائتنا المنعقدة 

 .09/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 04/215/11بمدين  غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

( ما 1373أرض القســــــــــــــيـم  رقم ) تخاــــــــــــــيع قطـع  األرض الحكومـي  الواقـع  في
ــاحتـها   -حي المرابطنا–( ما أرا ــــــــــــــي مـديـن  غزة 978القطعـ  رقم ) والـبالغـ  مســــــــــــ

 ( لاالح رو   اإليال  إلنشاء رو   أ فا .2م500)
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 (2المادة )
ــيع إ جارة ــلط  األرا ـــي بتنفنذ إ راءات التخاـ ــب األ  تكليف ةـ ــو  واتمامه حسـ صـ

  المعمو  بها.
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011ما أغسطس لسن   09صدر في مدين  غزة بتاريخ 
 هـ 1432لعام   ما رمضان 09                            

 ل هنية اعيإسم
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 335قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية من أراضي مدينة خانيونس لصالح روضة  

 الحرية إلنشاء روضة أطفال 
 مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6مي  رقم )ألرا ي العمو وعلت قانون ا

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11ار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )وعلت قر 
 م وتعديالته،2007لسن  

وعلت توصـــــــــيات اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر 
 ، 11/07/2011( بتاريخ 55ا تماعها رقم )

 و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ، 
 يات المخول  لنا قانونًا،و ناًء علت الاالح

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــته الخامســـــ  عشـــــرة بعد المائتنا المنعقدة 

 .09/8/2011( بتاريخ /م.و/إ.هـ05/215/11بمدين  غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

( ما القطع  17تخاـــــيع قطع  األرض الحكومي  الواقع  في أرض القســـــيم  رقم )
( 2م 830والبالغ  مســـــــــاحتها )  -حي البراق–( ما أرا ـــــــــي مدين  ياننونس  89رقم )

 لاالح رو   الحري  إلنشاء رو   أ فا .
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 (2المادة )
ــلط  األرا ـــي بتنفنذ  ــيع إ جارة و   تكليف ةـ ــو  إ راءات التخاـ ــب األصـ اتمامه حسـ

 المعمو  بها. 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011ن  ما أغسطس لس 09صدر في مدين  غزة بتاريخ 

 هـ1432ما رمضان لعام   09                           
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 336قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة الحكم المحلي إلنشاء مكب  

 نفايات مؤقت   
 مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )وعلت قرار  

 م وتعديالته،2007لسن  
وعلت توصـــــــــيات اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر 

 ، 11/07/2011( بتاريخ 55تماعها رقم )ا 
 و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ، 

 المخول  لنا قانونًا، و ناًء علت الاالحيات 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــته الخامســـــ  عشـــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 .09/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 06/215/11تحت رقم ) بمدين  غزة
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــيم  رقم )تخاــــــــيع قطع  األرض الحكومي  الواقع  في أرض  ( ما القطع  7القســــــ
والبـــالغـــ  مســــــــــــــــاحتهـــا  - نوب أحواض المعـــالجـــ –( ما أرا ــــــــــــــي غزة 682رقم )

ــاء مكب نفا ات م2م 15,000) ــالح وزارة الحكم المحلي إلنشــــــ ؤقت لمدة يمس ( لاــــــ
 ةنوات.
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 (2المادة )
تكليف ةـلط  األرا ـي بتنفنذ إ راءات التخاـيع واتمامه حسـب األصـو  المعمو  

 بها. 
 (3) المادة

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011ما أغسطس لسن   09غزة بتاريخ صدر في مدين  

 هـ 1432ما رمضان لعام   09                            
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 337قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة الداخلية واألمن الوطني إلقامة  

 مدينة بيسان 
 زراء الو  مجلس

 م وتعديالته،2003القانون األةاةي المعد  لسن  بعد اال الع علت 
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )

 م وتعديالته،2007لسن  
ع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر ت اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيتوصـــــــــياوعلت 

 ، 11/07/2011( بتاريخ 55ا تماعها رقم )
 و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ، 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

المائتنا المنعقدة  في  لســـــته الخامســـــ  عشـــــرة بعد  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء
 .09/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 07/215/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 
 (1المادة )

ــائم رقم  تخاــــــــــــــيع قطعــــ  األرض الحكوميــــ  الواقعــــ  في  زء ما أرض القســـــــــــــــ
ــ  رقـم )26،25،24،23) ( و ـزء مـا أرض الـقســـــــــــــــــــــائـم رقـم 1769( مـا الـقـطـعـــــ
( ما أرا ـي شـما  1778ع  رقم )( ما القط38،37،36،29،28،27،26،25،24)

ــيخ زايد –بنت ال يا   ــما  مدين  الشــ ــاحتها )  -شــ ــالح وزارة   136والبالغ  مســ دونم( لاــ
 الدايلي  واألما الو ني إلقام  مدين  بيسان.
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 (2المادة )
تكليف ةـلط  األرا ـي بتنفنذ إ راءات التخاـيع واتمامه حسـب األصـو  المعمو  

 بها. 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011ما أغسطس لسن   09صدر في مدين  غزة بتاريخ 
 هـ 1432ما رمضان لعام   09                            

 إسماعيل هنية 
 راءلس الوز رئيس مج
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 م 2011( لسنة 338قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية من أراضي مدينة رفح لصالح وكالة الغوث 

 وتشغيل الالجئين إلنشاء مدرسة  
 مجلس الوزراء 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6مومي  رقم )وعلت قانون األرا ي الع

 وتعديالته،وعلت قانون األرا ي العثماني 
/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )

 م وتعديالته،2007لسن  
وعلت توصـــــــــيات اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر 

 ، 11/07/2011( بتاريخ 55ا تماعها رقم )
 ًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ، ناو 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــته الخامســـــ  عشـــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 .09/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 08/215/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 
 (1المادة )

ــيم  رقم )تخاــــــــيع قطع  األرض الح ( ما القطع  3كومي  الواقع  في أرض القســــــ
ــاحتهـا   -حي الفرـقان البراهمـ –( ما أرا ــــــــــــــي مـديـن  رفح 2366رقم ) والـبالغـ  مســــــــــــ

 إلنشاء مدرة .  االال ئن( لاالح وكال  الغور وتشغنل 2م4019)
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 (2المادة )
ــلط  األر  ــو  ا ـــي بتنفنذ إ راتكليف ةـ ــب األصـ ــيع إ جارة واتمامه حسـ ءات التخاـ

 لمعمو  بها. ا
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011ما أغسطس لسن   09صدر في مدين  غزة بتاريخ 

 هـ1432ما رمضان لعام   09                           
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 339قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن زيادة مساحة قطعة األرض الحكومية المخصصة لصالح وزارة األوقاف  

م 2011سنة  /م.و/إ.هـ( ل11/ 34/206)والشؤون الدينية بقرار مجلس الوزراء رقم 
 الفرقان إلنشاء مسجد 

 مجلس الوزراء 
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )
 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،

 م بشـــــــــأن2011إ.هـــــــــــــــــــــــ( لســـــــــن   //م.و 34/206/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )
قطع  أرض حكومي  لاـالح وزارة األوقاف والشـؤون الديني  إلنشـاء مسـجد   تخاـيع 
 الفرقان، 

/م.و/إ.هـــ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )
 م وتعديالته،2007لسن  

وعلت توصـــــــــيات اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر 
 ، 11/07/2011 ( بتاريخ55تماعها رقم )ا 

 و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ، 
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــته الخامســـــ  عشـــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 .09/8/2011و/إ.هـ( بتاريخ /م.09/215/11تحت رقم ) بمدين  غزة
 قرر ما يلي:
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 (1المادة )
ــالح وزارة األوقاف والشــــؤون  ــ  لاــ ــاح  قطع  األرض الحكومي  المخاــــاــ زيادة مســ

ــن   /م.و/إ.ه34/206/11الديني  بقرار مجلس الوزراء رقم ) م إلنشــــاء 2011ـــــــــــــــــــ( لســ
يم  ( و لك في  زء ما أرض القســ 2م1000مســجد الفرقان لتاــبح المســاح  الكلي  )

 ( ما أرا ي غزة غرب محررة نتساريم. 675( ما القطع  رقم )1رقم )
 
 (2المادة )

ــلط  األرا ـــــي بتنفنذ إ راءات الزيادة الواردة في المادة ) ( أعاله واتمامها 1تكليف ةـــ
 حسب األصو  المعمو  بها. 

 (3المادة )
ويعمل به تنفنذ أحكام هذا القرار،   -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 في الجريدة الرةمي . اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر
 

 م2011ما أغسطس لسن   09بتاريخ  صدر في مدين  غزة
 هـ 1432ما رمضان لعام   09                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 340قرار مجلس الوزراء رقم )
أراضي مدينة غزة بقطعة أخرى  قطعة أرض حكومية منبشأن مبادلة تخصيص  

األرض المبادلة لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين  من أراضي مدينة غزة وتخصص 
 إلنشاء مدرسة للوكالة 

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 ،م1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )
 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،

/م.و/إ.هـــ( 3/27/11بشأن نظام معاينر التخايع رقم )وعلت قرار مجلس الوزراء 
 م وتعديالته،2007لسن  

وعلت توصـــــــــيات اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر 
 ، 11/07/2011( بتاريخ 55ا تماعها رقم )

 ي ، خاص  بتخايع األرا ي الحكومو ناًء علت تنسنب اللجن  ال
 قانونًا،و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا 

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــته الخامســـــ  عشـــــرة بعد المائتنا المنعقدة 

 .09/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 10/215/11بمدين  غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1دة )ماال
ــيم  رقم ) .1 ( 9مبادل  تخاــــــــيع قطع  األرض الحكومي  الواقع  في أرض القســــــ

والبــالغــ   -حي البســـــــــــــــاتنا–( ما أرا ــــــــــــــي مــدينــ  غزة 683ما القطعــ  رقم )
دونمات( والمخاـاـ  لاـالح بلد   غزة بالقطع  الواقع  في أرض  5مسـاحتها )

منطق  –ة  ( ما أرا ــــــــــــــي مدين  غز 733( ما القطع  رقم )21القســــــــــــــيم  رقم )
 دونمات( التابع  لبلد   غزة. 5والبالغ  مساحتها ) -الشع 
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( ما 9تخاــــــــــــــيع قطـع  األرض الحكومـي  الواقـع  في أرض القســــــــــــــيـم  رقم ) .2
ــاحتها )683القطع  رقم ) ( 1دونمات( محل المبادل  في الفقرة ) 5( والبالغ مســـــــــ

 أعاله لوكال  الغور وتشغنل الال ئنا إلنشاء مدرة  للوكال . 
 

 (2دة )ماال
( 1تكليف ةــــلط  األرا ــــي بتنفنذ إ راءات المبادل  والتخاــــيع الواردة في المادة )

 أعاله واتمامها حسب األصو . 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011ما أغسطس لسن   09تاريخ ين  غزة بصدر في مد 

 هـ 1432ما رمضان لعام   09                            
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 341قرار مجلس الوزراء رقم )
م بشأن 2011ـ( لسنة /م.و/إ.ه214/11/ 7بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم )

يوان الرقابة المالية  يوس  محمد عبد الحليم أبو سلمية من د نقل وترقية السيد/
 واإلدارية للعمل مديرًا عامًا في النيابة العامة  

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
م بشـــــأن نقل 2011/م.و/إ.هـــــــــــــــــــ( لســـــن   7/214/11رار مجلس الوزراء رقم )ت قوعل

وتريي  الســند/ يوةــ  محمد عبد الحليم أبو ةــلمي  ما ديوان الرقاب  المالي  واإلداري  
 للعمل مديرًا عامًا في النياب  العام ، 
   واإلداري ، و ناًء علت تنسنب ديوان الرقاب  المالي

 لمخول  لنا قانونًا،و ناًء علت الاالحيات ا
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــته الخامســـــ  عشـــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 .09/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 11/215/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 

 (1المادة )
ــن  /م.و/إ7/214/11تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن نقل 2011.هـــــــــــــــــــ( لســ م بشــ

محمد عبد الحليم أبو ةــلمي  ما ديوان الرقاب  المالي  واإلداري    وتريي  الســند/ يوةــ 
 ، ليابح كتالي:A4للعمل مديرًا عامًا في النياب  العام  بدر   

نتريي  السـند/ يوةـ  محمد عبد الحليم أبو ةـلمي  مديرًا عامًا في ديوان الرقاب  المالي  
 ن.A4  بدر   واإلداري
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 (2) المادة
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -إُل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف   

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
 

 م2011ما أغسطس لسن   09ة بتاريخ صدر في مدين  غز 
 هـ1432ما رمضان لعام   09                           

 هنية إسماعيل 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 342قرار مجلس الوزراء رقم )
 م2005( لسنة  25بالالئحة التنفيذية لقانون مكافحة التدخين رقم ) 

 مجلس الوزراء 
 م وتعديالته،2003علت القانون األةاةي المعد  لسن   اال العبعد 

 م،2005( لسن  25وعلت قانون مكافح  التدينا رقم )
 م،1921وعلت قانون التبغ لسن  

 م،2004( لسن  20وعلت قانون الاح  العام  رقم )
 و ناًء علت تنسنب وزير الاح ،

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

منعقدة و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــته الخامســـــ  عشـــــرة بعد المائتنا ال
 .09/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 12/215/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
  

 (1مادة )
خاـاـ  لها أدناه  كون للكلمات والعبارات اتتي  الواردة في هذه الالئح  المعاني الم

 ما لم تد  القرين  علت يالف  لك:
 وزارة الاح . الوزارة:
 وزير الاح . الوزير:

كــان الــذ  ال يــديلــه الهواء إال ما يال  منــافــذ معــدة لــذلــك مثــل لما المكـان العـام:
ــفيات  -الجامعات  -المدارس ــتشـــــ  -قاعات اال تماعات   -المطاعم  –النواد    -المســـــ

ــاالت العرض... الخ وتعتبر ــائل النقل العام وأ  أماإا تحددها الوزارة مكانًا   صـــ وةـــ
 عامًا.
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ئها ما بجميع أنواعها وفاائلها وأ زانباتات التبغ المعدة للتدينا     ميع أنواع التبغ:
 ـذور وةــــــــــــــيـقان وأوراق وثمـار وـ ذور يضــــــــــــــراء أو مجفـف ، ـبأ   ريـق  كـاـنت مـثل 

 السجائر والسيجار والتمباك ونحو  لك.
ــاقًا أو مضــــــــغًا بأ  صــــــــورة  التدخين: تعا ي التبغ بأنواعه عمدًا تديننًا أو اةــــــــتنشــــــ

 لمداع  أو الغلنون وغنرها.إالسيجارة والسيجار و أ   وةنل  كالنر نل  أو ا
هي كـل منتج ال  حتو  علت التبغ ومنتجـاتـه وانمـا  مقلـدات وةـــــــــــــــائـل تعـا ي التبغ:

  حاإي شكل الوةائل المستخدم  في تعا يه.
 م.2005( لسن  25الالئح  التنفنذ   لقانون مكافح  التدينا رقم ) لالئحة:ا
  

 (2المادة )
 لمكان العام بما في  لك: حظر تدينا أ  نوع ما أنواع التبغ في ا

ــفيات، وما في  -1 ــتشـ رياض األ فا  ودور الحضـــان  والمدارس، والجامعات، والمسـ
 المؤةسات التر وي  والاحي .حكمها، ومراإز التأهنل والاندليات وكاف  

 المسار  ودور العرض والنواد  وقاعات اال تماعات ومكاتب العمل. -2
حريـ  والجويـ  في رحالتهـا الـدايليـ  وةـــــــــــــــائـل النقـل الجمـاعيـ  العـامـ  البريـ  والب -3

  ي .والخار 
دايل  دران مباني الدوائر الحكومي  والماــــــــالح والشــــــــركات العام  والقطاعات  -4

 وفروعها ومكاتبها في فلسطنا.العام  والمختلط  
 أماإا صناع  وتجهنز و يع وتداو  األغذ   المعدة لالةتهالك البشر . -5
 لغاز.محطات الوقود وأماإا بيع اةطوانات ا -6
 والمااعد الكهر ائي . األةواق والمحالت التجاري  المغلق  وةاللم المباني -7
 الركاب.المطارات والموانئ والمنافذ البري  والبحري  ومحطات نقل  -8
 األماإا المغلق  التي تقام فنها كاف  األنشط  اال تماعي  والثقافي  والريا ي . -9
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 المنشوت الاناعي  ومراإز التدريب. -10
 الوزارة مكانًا عامًا بقرار ما الوزير. ير تعتبرهأ  مكان آ -11

 (3مادة )
ــراره وتعميمها   في تلتزم الوزارة بطبع وتوزيع ملاـــقات منع التدينا والتحذير ما أ ـ

 ( ما هذه الالئح .2في المادة ) األماإا العام  المحظور التدينا فنها وفقًا لما ورد 
 (4مادة )

ن عا التبغ أو أ ر ما منتجـــــاتـــــه أو  منع بيع أو توزيع أو عرض أو اإلعال .1
 ( ةن .18اقات شرائها لألشخا  الذيا تقل أعمارهم عا )بط

 لكاف  الفئات العمري .  منع بيع محتويات عبوات منتجات التبغ بشكل مجزأ .2
 منع بيع التبغ في غنر األماإا المرياــــــ  لبيعه كالبســــــطات المتنقل  أو الثابت   .3

 علت ترييع يا . أو أ  محالت أيرى ال تكون حاصل 
ــل المرافق  .4 ــل دايــ ــاعم التي تعمــ ــاهي والمطــ ال  جوز الترييع للمحالت والمقــ

والمرافق واإلدارات العام  ببيع الاــــــحي  والمســــــتشــــــفيات والجامعات ودور العلم 
 التبغ.

 (5مادة )
 حظر اةـــــتنراد أو توريد أو تاـــــنيع أو عرض أو تســـــويق أو توزيع أ  نوع ما  .1

أو  رحهـــا للبيع أو حيـــازتهـــا بنـــد البـــائع تكون نســــــــــــــبــ   أنواع التبغ أو منتجـــاتــه
 ملغ(. 12ن عا )ملغ( والقطرا 0.8النيكوتنا فيه زائدة عا )

 اةتعما  آالت التوزيع لبيع التبغ أو منتجاته في األماإا العام . حظر  .2
تتولت الوزارة مع الجهات المختاـــــــــ  األيرى الرقاب  علت مدى مطابق  منتجات  .3

 ( ما هذه المادة.1لما ورد في الفقرة ) التبغ كافً  وفقاً 
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 (6مادة )
دة النيكوتنا  جب أن يبنا علت كل علب  تبغ منتج  محليًا أو مســـتوردة نســـب  ما .1

 والقطران أو أ  مواد أيرى تحددها الوزارة.
 جــب أن يثبــت علت كــل علبــ  تبغ منتجــ  محليــًا أو مســــــــــــــتوردة التحــذير األتي  .2

ح  ويسـبب الوفاةن، علت أن  كون  لك باللغ  ناـه:ن احترس التدينا يدمر الاـ 
ا التحذير ما العر ي  و خط وا ـــح يتعذر محوه، ويجوز إ ـــاف  صـــورة تعبر ع

 ضار التدينا واةتخدامات التبغ ومشتقاته.م
 جب أن يثبت علت كل علب  تبغ منتج  محليًا أو مسـتوردة أ  تحذيرات صـحي   .3

%( 20تقل مساح  التحذير عا )تحددها الوزارة ما مضار التدينا علت أن ال 
ما الوا ه  األمامي  لعلب  التبغ ويمنع اةــــــــــــتنراد أ  نوع ما أنواع التبغ التي ال 

تحذيرات صـــــــــحي  أو نســـــــــب المكونات ويجوز بقرار ما الوزير إ ـــــــــاف  تحمل  
 بيانات أيرى إلثباتها علت علب  السجائر أو التبغ المشار إلنها.

ــعارات تروج لل .4 ــتخدام أ  شـــــــ فيف  أو تدينا مثل ) قلنل  القطران أو ي حظر اةـــــــ
 يفيف   دًا(.

 و االةتهالك.تسر  أحكام هذه المادة علت كل مغل  أو علب  تبغ معد للبيع أ .5
  

 (7مادة )
ــتلزمات  ــنع مقلدات وةــــــائل تعا ي التبغ بما فنها مســــ ــتنراد أو بيع أو صــــ  حظر اةــــ

لعب األ فا  والمالبس الدراةــ  أو أصــناف الحلويات والعلك  والبســكويت واألغذ   و 
والقبعات واألحذ   التي تاــــنع علت أ  شــــكل ما أشــــكا  منتجات التبغ أو عبواتها 

 دعا   للتدينا ولو لم تكا معدة للبيع أو لالةتهالك. أو أ  مواد تمثل
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 (8مادة )
 حظر إعـداد أو  بع أو عرض أو تعلنق أ  إعالن ألغراض اـلدعـاـ   عا التبغ  .1

   هذا الحظر علت الجهات التالي :أو الترويج له ويسر 
 وةائل اإلعالم المرئي  والمسموع  والمقروءة كاف . -أ
والريا ــــــي  ودور النشــــــر والتوزيع والطباع  ومكاتب المؤةــــــســــــات الثقافي     -ب 

 الدعا   واإلعالن.
 شــــمل الحظر القيام بأ  إعالنات تروج لشــــراء أو اةــــتعما  التدينا أو أ  ما  .2

ــواًء  ــماء منتجات التبغ كلي  ةــ ــرة، ويحظر كتاب  أةــ ــرة أو غنر مباشــ بطرق مباشــ
أو عالمات أو شـعارات أةـماء  التبغ ومشـتقاته أو أشـكالها أو ألوانها أو اةـتعما   

تشــجع علت التدينا أو تضــلل الجمهور أو المشــارك  في تمويل أ  نشــاد لهذا 
 الغرض أو غنر  لك ما الوةائل.

لت أ  منتجات أيرى كالمالبس  منع و ـع شـعارات التبغ ومنتجاته ومشـتقاته ع .3
ــا أو األ ــأنواعهــ ــا  منع  لــــك علت المظالت بــ ــذ ــــ  أو األ عمــــ  المختلفــــ  كمــ حــ

ــار  ــور والالفتات الدعائي  بمختل  أنواعها أو  الء أ  واإلشـــ ات المروري  والجســـ
 زء ما وةــــــــائل النقل أو  دران األبني  بما  شــــــــنر أو يرمز أل  نوع ما أنواع 

نها، ويحظر كتاب  أةـماء التبغ ومشـتقاته أو أشـكالها التبغ أو و ـع ملاـقات عل
ــعارات تشــــ  ــماء أو عالمات أو شــ ــتعما  أةــ جع علت التدينا أو أو ألوانها أو اةــ

تضـلل الجمهور مثل ) قلنل  القطران أو يفيف  أو يفيف   دًا(، أو المشـارك  في 
تمويل أ  نشـــاد لهذا الغرض أو غنر  لك ما الوةـــائل، ويســـر  الحظر دايل 

 لمحالت وعلت وا هاتها.ا
تحظر أعمـا  الـدعـا ـ  والترويج لمنتجـات التبغ ومشــــــــــــــتقـاتـه بـالطرق والمطـارات  .4

ــماء التبغ واألماإا   العام  ) ات الملكي  العام  أو الخاصــــــــ ( ويحظر كتاب  أةــــــ
ومشــــــتقاته أو أشــــــكالها أو ألوانها أو اةــــــتعما  أةــــــماء أو عالمات أو شــــــعارات 
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جمهور، ويســـر  الحظر دايل المحالت وعلت تشـــجع علت التدينا أو تضـــلل ال
 وا هاتها.

ــجائر ومنتجات التبغ في غنر الحاال .5 ــر اإلعالن عا الســــــــــ ت المبنن  في  قتاــــــــــ
ــابق  علت شــــكل العلب  ومكوناتها وثمنها، علت أن يتضــــما اإلعالن  الفقرات الســ

 في المادة السادة  و شكل ظاهر  بقا لهذه الالئح . البيانات الواردة
ع  والمســتوردة وغنرها ما الجهات فترة زمني  ال تزيد عا كات الماــنتمنح الشــر  .6

 ة في الفقرات السابق  ما هذه المادة.ةت  أشهر إلزال  أ  ما الدعا ات الوارد 
 
 (9مادة )

 حظر توزيع منتجات التبغ بكاف  أنواعها في مســابقات أو في صــورة  وائز أو هدا ا 
ــنل  للحاـــــــو  علت  وائز مالي  أو عنني  أو  مجاني  أو أن تكون منتجات التبغ وةـــــ

 أدبي .
 

 ( 10مادة )
 لي:تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختا  بما ي

العـمل علت مـكافحـ  الـتدينا واـقاـم  برامج التثقيف والتوعـي  اـلدورـي  في الـمدارس  .1
ــائل اإلعالم المختلف  عا أيطار  والمســـــــــا د والمراإز الاـــــــــحي  والثقافي  ووةـــــــ

 التدينا.
الوعي بمضار التدينا الاحي  والماد   واالقتااد   واال تماعي  المترتب  ر  نش .2

 الجسيم  علت المديننا وغنر المديننا.عليه وتو يح مخا ره 
تنظيم برامج توعي  للمزارعنا لزراع  محاصــنل مفندة بداًل ما التوةــع في زراع   .3

 التبغ.
 دعم المؤةسات التي تعمل علت مكافح  التدينا. .4
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ى مطابق  التبغ المحلي والمســــتورد للمواصــــفات والمعاينر الواردة علت مد  الرقاب  .5
 ب القانون.في األنظم  الاادرة بمو 

 إقام  المراإز المتخاا  لمساعدة المديننا علت اإلقالع عا التدينا. .6
 ( 11مادة )

بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئح  أو أ  تشــــريع آير تطبق أحكام هذه الالئح  
ما  عد ما منتجات التبغ أو مشــــــــتقاته المعدة للتدينا أو االةــــــــتنشــــــــاق أو علت كل 

تبغ أو مشـــتقاته ولو باـــف   زئي  كما وتســـر  أحكام ون  ما الالمضـــغ ما دامت مك
 هذه الالئح  علت النر نل  أو أ  وةنل  أيرى ما وةائل التدينا.

 ( 12مادة )
يا في أـ   دائرة حكومي  مع عـدم اإليال  ـبأـ   عقوـ   أيرى  حـا  الموظ  اـلذ  ـيد 

 التحقنق اإلدار .أو أثناء ممارةته لعمله إلت 
 ( 13مادة )

 لقرارات والتعليمات الالزم  لتنفنذ أحكام هذه الالئح . ادر الوزير ا
 ( 14المادة )

علت الجهات المختا  كاف  ـــــــــ كٌل فيما  خاه ـــــــــ تنفنذ أحكام هذه الالئح ، ويعمل 
 وتنشر في الجريدة الرةمي . ،بها اعتبارًا ما تاريخ صدورها

 
 م2011ما أغسطس لسن   09صدرت في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما رمضان لعـام  09                              
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 343قرار مجلس الوزراء رقم )
 ات مختبر زراعة األنسجة  بشأن السماح لوزارة الزراعة بالشراء المباشر لمستلزم

 مجلس الوزراء 
 م وتعديالته،2003علت القانون األةاةي المعد  لسن   اال العبعد 

 م،1998( لسن  7رقم ) تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي وعلت قانون 
 والمؤةسات العام  وتعديالته،وعلت النظام المالي للوزارات 

 ،الزراع و ناًء علت تنسنب وزير 
 ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، و 

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  عشــــرة بعد المائتنا المنعقدة 

 .16/8/2011يخ /م.و/إ.هـ( بتار 01/216/11بمدين  غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1مادة )
ــما  لوزارة الزراع  بال ــتلزمات مخالســـــ ــر لمســـــ ــراء المباشـــــ ــج  ما شـــــ تبر زراع  األنســـــ

 مهوري  ماـــر العر ي ، علت أن يتم  لك بالتنســـنق مع وزارة المالي  ووفق األصـــو  
 المعمو  بها بالخاو . 

 (2المادة )
، ويعمل به القرار افنذ أحكام هذ تن  -كٌل فيما  خاـه -  علت الجهات المختاـ  كاف 
 في الجريدة الرةمي .ر نشيو  اعتبارًا ما تاريخ صدوره،

 

 م2011ما أغسطس لسن   16صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما رمضان لعـام  16                          

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة  344قرار مجلس الوزراء رقم )
 هـ   1432م/ 2011بشأن عطلة شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر السعيد للعام 

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003علت القانون األةاةي المعد  لسن   اال العبعد 

 ،وتعديالته والئحته التنفنذ   م1998( لسن  4رقم ) الخدم  المدني وعلت قانون 
 ،األمنا العام لمجلس الوزراءو ناًء علت تنسنب 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 ح  العام ،قتضيات المالو ناًء علت م

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته الســــادةــــ  عشــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 .16/8/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 02/216/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 (1مادة )

ــام  ــد للعـ ــد الفطر الســــــــــــــعنـ ــ  عنـ ــارك وعطلـ ــ  شــــــــــــــهر رمضـــــــــــــــــان المبـ ــاد عطلـ اعتمـ
رمضان   27م )27/8/2011ما صبا  يوم السبت الموافق   هـ ابتداء1432م/2011
م، واعتبارها إ ازة رةمي  02/9/2011لموافق هـــــــــــ( وحتت مساء يوم الجمع  ا1432

 لكاف  الوزارات والمؤةسات الحكومي . 
 (2مادة )ال

، ويعمل به القرار اعلت الجهات المختا  كاف  ـــــــ كٌل فيما  خاه ـــــــ تنفنذ أحكام هذ 
 نشر في الجريدة الرةمي .يو  يخ صدوره،اعتبارًا ما تار 

 

 م2011ما أغسطس لسن   16صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما رمضان لعـام  16                           

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 345قرار مجلس الوزراء رقم )
م  2009إ.هـ( لسنة /م.و/05/113/11بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم )
ان من وزارة الخارجية إلى وزارة األوقاف  بشأن نقل الموظ  سعيد طالل الدهش

 والشؤون الدينية 
 مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003عد  لسن  بعد اإل الع علت القانون األةاةي الم
 ،وتعديالته والئحته التنفنذ   م1998( لسن  4رقم ) الخدم  المدني وعلت قانون 

م بشـأن نقل 2009/م.و/إ.هــــــــــــــــ( لسـن  05/113/11مجلس الوزراء رقم )قرار  وعلت 
ــؤون  ــان ما وزارة الخار ي  إلي وزارة األوقاف والشــــــــ ــعند  ال  الدهشــــــــ الموظ  ةــــــــ

 الديني ،
 ،وزارة العد و ناًء علت تنسنب 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

ــابع  عشــــــرة بعد المائتنا المنعقدة لت ما أقو ناًء ع ره مجلس الوزراء في  لســــــته الســــ
 .06/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 01/217/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 

 (1دة )ما
ــ( لسـن   /م.و/إ.ه05/113/11تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ) م بشـأن نقل 2009ـــــــــــــ

 ي  إلي وزارة األوقاف والشؤون الديني  الموظ  ةعند  ال  الدهشان ما وزارة الخار 
 ليابح كتالي: 

ننقل الموظ  ةــعند  ال  ةــعند الدهشــان ما وزارة الخار ي  إلت وزارة العد  بنفس 
 در ته الوظيفي ن. 
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 (2المادة )
، ويعمل به القرار اه ـــــــ تنفنذ أحكام هذ علت الجهات المختا  كاف  ـــــــ كٌل فيما  خا

 نشر في الجريدة الرةمي .يو  اعتبارًا ما تاريخ صدوره،
 

 م2011لسن   ةبتمبرما  06صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432لعـام  شوا ما  07                          

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة  346الوزراء رقم )قرار مجلس 
ارة االتصاالت وتكنولوجيا $( لصالح وز 10,000بشأن صرف سلفة نقدية بقيمة )

 المعلومات 
 مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003علت القانون األةاةي المعد  لسن   اال العبعد 
 م،1998( لسن  7رقم ) تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي وعلت قانون 

 وعلت النظام المالي للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته،
ــيات لجن  الشــــــــؤ  ــاد   والبني وعلت توصــــــ التحتي  الوزاري  الدائم  في محضــــــــر   ون االقتاــــــ

 م،10/08/2011( والمنعقدة بتاريخ 10ا تماعها رقم )
 ،وزير االتااالت وتكنولو يا المعلوماتو ناًء علت تنسنب 

 لمخول  لنا قانونًا،و ناًء علت الاالحيات ا
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

ــته الـســــ و ناًء علت ما أقره مجل ــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين   س الوزراء في  لســـ ابع  عشـــ
 .06/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 02/217/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1مادة )
ــلف  نقد   بقيم  ) ــالح وزارة االتاـــــاالت   -عشـــــرة آالف دوالر–$( 10,000صـــــرف ةـــ لاـــ
 مركزي  بالوزارة.  احتيا ات عا ل  لأل هزة ال وتكنولو يا المعلومات لشراء

 (2المادة )
، ويعمل به اعتبارًا  القرار اعلت الجهات المختا  كاف  ـــــ كٌل فيما  خاه ـــــ تنفنذ أحكام هذ

 نشر في الجريدة الرةمي .يو  ما تاريخ صدوره،
 م 2011ما ةبتمبر لسن   06صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 ـه 1432ما شوا  لعـام  07                              
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 347قرار مجلس الوزراء رقم )
 شرة  بشأن تسجيل المركبات التي بحوزة البلديات على اسم البلدية مبا

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003علت القانون األةاةي المعد  لسن   اال العبعد 

 م،1997( لسن  1رقم ) الهنئات المحلي وعلت قانون 
 م،2000( لسن  5وعلت قانون المرور رقم )

 بنظام عمل المركبات الحكومي ، 2006( لسن  86وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )
ــيات لجن   ــاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضــــــــر  وعلت توصــــــ الشــــــــؤون االقتاــــــ

 م،10/08/2011( والمنعقدة بتاريخ 10ا تماعها رقم )
 ،المحلي الحكم وزير و ناًء علت تنسنب 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

ــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين   و ناًء علت ما أقره مجلس  ــابع  عشـــ ــته الســـ الوزراء في  لســـ
 .06/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 03/217/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1مادة )
التي بحوزة البلد ات إلت ملكي  البلد   مباشــــرة علت أن تســــجل هذه     المركباتتحويل ملكي

   الو ني  الفلسطنني .  المركبات علت اةم البلد   وليس علت اةم السلط
 (2المادة )

، ويعمل به اعتبارًا  القرار اعلت الجهات المختا  كاف  ـــــ كٌل فيما  خاه ـــــ تنفنذ أحكام هذ
 ريدة الرةمي .ي الجنشر فيو  ما تاريخ صدوره،

 م 2011ما ةبتمبر لسن   06صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شوا  لعـام  07                             

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 348قرار مجلس الوزراء رقم )
وزير   بشأن تكليف وزارة األشغال العامة واإلسكان بتنفيذ مشروع صيانة ديوان

 شؤون المرأة 
 مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003علت القانون األةاةي المعد  لسن   اال العبعد 
 م،1998( لسن  7رقم ) تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي وعلت قانون 

 وعلت النظام المالي للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته،
ــاد   وال ــيات لجن  الشــــــــؤون االقتاــــــ بني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضــــــــر  وعلت توصــــــ

 م،10/08/2011( والمنعقدة بتاريخ 10ا تماعها رقم )
 ،وزير شؤون المرأة و ناًء علت تنسنب 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

ــرة بعد  ــابع  عشـــ ــته الســـ المائتنا المنعقدة بمدين   و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ
 .06/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 04/217/11رقم )غزة تحت 

 قرر ما يلي:
 (1مادة )

تكليف وزارة األشغا  العام  واإلةكان بتنفنذ مشروع صيان  ديوان وزير شؤون المرأة بتكلف   
 تسع  آالف وةبع  وأر عون دوالرًا.   –$( 9,047مالي  قدرها )

 (2المادة )
، ويعمل به اعتبارًا  القرار اه ـــــ تنفنذ أحكام هذالمختا  كاف  ـــــ كٌل فيما  خا لجهاتعلت ا

 نشر في الجريدة الرةمي .يو  ما تاريخ صدوره،
 م 2011ما ةبتمبر لسن   06صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما شوا  لعـام  07                              
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011لسنة ( 349مجلس الوزراء رقم ) ارقر 
$( لتعزيز ميزانية مشروع تأهيل وتطوير شارع  20,000بشأن صرف مبلغ )

 الرياض
 مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003علت القانون األةاةي المعد  لسن   اال العبعد 
 م،1998( لسن  7رقم ) تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي وعلت قانون 

 للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته،المالي لنظام وعلت ا
م بشأن اعتماد 2011/م.و/إ.هـــــــــــــ( لسن  5/189/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )

 $( لمشروع تأهنل وتطوير شارع الرياض بغزة. 800,000مبلغ )
وعلت توصـيات لجن  الشـؤون االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضـر 

 م،10/08/2011( والمنعقدة بتاريخ 10)عها رقم ا تما
 ،وزير األشغا  العام  واإلةكانو ناًء علت تنسنب 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــته الســــــابع  عشــــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 .06/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 05/217/11ت رقم )بمدين  غزة تح
 قرر ما يلي:

 
 (1مادة )

لتعزيز منزاني  مشـــــــــروع تأهنل   -عشـــــــــرون أل  دوالر–$(  20,000صـــــــــرف مبلغ )
 وتطوير شارع الرياض بمدين  غزة.
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 (2المادة )
، ويعمل به القرار اعلت الجهات المختا  كاف  ـــــــ كٌل فيما  خاه ـــــــ تنفنذ أحكام هذ 

 نشر في الجريدة الرةمي .يو  ريخ صدوره،ًا ما تااعتبار 
 

 م2011ما ةبتمبر لسن   06صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شوا  لعـام  07                          

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 350قرار مجلس الوزراء رقم )
استثنائي في وزارة بند التشغيل المؤقت بشكل عامل على  150بشأن تشغيل 

 الزراعة 
 مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003علت القانون األةاةي المعد  لسن   اال العبعد 
 ،وتعديالته والئحته التنفنذ   م1998( لسن  4رقم ) الخدم  المدني وعلت قانون 

 للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته،وعلت النظام المالي 
م بنظام توظيف الخبراء وشــــــغل 2005( لســــــن   335لت قرار مجلس الوزراء رقم )عو 

 عار   أو موةمي ، الوظائ  للقيام بأعما  باف  مؤقت  أو
وعلت توصـيات لجن  الشـؤون االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضـر 

 م،10/08/2011منعقدة بتاريخ ( وال10ا تماعها رقم )
 ،وزير الزراع تنسنب و ناًء علت 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــته الســــــابع  عشــــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 .06/9/2011خ /م.و/إ.هـ( بتاري06/217/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 

 (1مادة )
عامل علت بند التشغنل المؤقت بشكل اةتثنائي في وزارة الزراع  ولمدة   150نل  تشغ

 شهر واحد فقط.  
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 (2المادة )
، ويعمل به القرار اعلت الجهات المختا  كاف  ـــــــ كٌل فيما  خاه ـــــــ تنفنذ أحكام هذ 

 الرةمي .نشر في الجريدة يو  اعتبارًا ما تاريخ صدوره،
 

 م2011ما ةبتمبر لسن   06صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شوا  لعـام  07                          

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 351قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن تحصيل بدل أجرة رافعة معدات اآلبار المخالفة  

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003د  لسن  علت القانون األةاةي المع اال العبعد 

وعلت توصـيات لجن  الشـؤون االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضـر 
 م،10/08/2011( والمنعقدة بتاريخ 10ا تماعها رقم )

 ،وزير الزراع و ناًء علت تنسنب 
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــته الســــــابع  عشــــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 .06/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 07/217/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 (1مادة )

 -يمســــمائ  دوالر –$(  500تحاــــنل بد  أ رة رافع  معدات اتبار المخالف  بقيم  )
مستوفاة ما صاحب   -أل  دوالر–$(  1000بقيم  )باإل اف  إلت بد  أ رة أر ي   

 المعدات المخالف .  
 (2المادة )

، ويعمل به القرار اام هذ علت الجهات المختا  كاف  ـــــــ كٌل فيما  خاه ـــــــ تنفنذ أحك
 نشر في الجريدة الرةمي .يو  اعتبارًا ما تاريخ صدوره،

 م2011ما ةبتمبر لسن   06صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شوا  لعـام  07                             

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 352قرار مجلس الوزراء رقم )
$( لصالح مشروع إعادة تأهيل وتطوير شارع  532,000بشأن اعتماد مبلغ )

 يوس  العظمة  
 مجلس الوزراء

 وتعديالته، م 2003بعد اإل الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1998( لسن  7رقم ) تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي وعلت قانون 

 والمؤةسات العام  وتعديالته،وعلت النظام المالي للوزارات 
ــاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضــــــــر   ــيات لجن  الشــــــــؤون االقتاــــــ وعلت توصــــــ

 م،10/08/2011( والمنعقدة بتاريخ 10ا تماعها رقم )
 ،وزير الحكم المحليو ناًء علت تنسنب 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 العام ، و ناًء علت مقتضيات المالح 

ــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين    ــابع  عشـــ ــته الســـ و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ
 .06/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 08/217/11غزة تحت رقم )

 لي:ما يقرر 
 (1مادة )

ــمائ  واثنان وثالثون أل  دوالراً -$(532,000اعتماد مبلغ ) ــالح مشـــــروع إعادة   -يمســـ لاـــ
 رع يوة  العظم  في مدين  غزة.   تأهنل وتطوير شا

 (2المادة )
، ويعمل به اعتبارًا  القرار اعلت الجهات المختا  كاف  ـــــ كٌل فيما  خاه ـــــ تنفنذ أحكام هذ

 في الجريدة الرةمي .ر نشيو  ما تاريخ صدوره،
 

 م 2011ما ةبتمبر لسن   06صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شوا  لعـام  07                               

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 353قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن إنشاء المعهد الدبلوماسي الفلسطيني 

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003علت القانون األةاةي المعد  لسن   عبعد اإل ال

 م،2005( لسن  13رقم ) السلك الدبلوماةيوعلت قانون 
 ،وزير الخار ي و ناًء علت تنسنب 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

عشــــــرة بعد المائتنا المنعقدة   ع و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــته الســــــاب
 .06/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 09/217/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 (1مادة )

 إنشاء المعهد الدبلوماةي الفلسطنني، بحنث يتبع وزارة الخار ي  وينظم بقانون.
 ( 2المادة )

ــاء اإل راءات تكل  وزارة الخــار يــ  بــاتخــا   دبلومــاةــــــــــــــي المعهــد الــ  الالزمــ  إلنشـــــــــــــ
 الفلسطنني وفقا ألصو  المعمو  بها بالخاو .

 (3المادة )
، ويعمل به القرار اعلت الجهات المختا  كاف  ـــــــ كٌل فيما  خاه ـــــــ تنفنذ أحكام هذ 

 نشر في الجريدة الرةمي .يو  اعتبارًا ما تاريخ صدوره،
 م2011ما ةبتمبر لسن   06صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما شوا  لعـام  07                             
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 354قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن آليات شغل الوظائ  العليا في الدوائر الحكومية 

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003علت القانون األةاةي المعد  لسن   بعد اإل الع
 ،وتعديالته والئحته التنفنذ   م1998( لسن  4) قمر  الخدم  المدني وعلت قانون 

م بشأن تشكنل لجن  2011/ر.و/إ.هــ( لسن  143/11وعلت قرار رئيس الوزراء رقم )
 ياص  لمتابع  شؤون العمل الحكومي.

ــيات اللجن  اإلداري  ــر ا تماعها رقم )  وعلت توصـــــــــ ( 24الوزاري  الدائم  في محضـــــــــ
 م،07/08/2011والمنعقد بتاريخ 

 ،أمنا عام مجلس الوزراءلت تنسنب ًء عو نا
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

المائتنا المنعقدة و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــته الســــــابع  عشــــــرة بعد 
 .06/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 10/217/11بمدين  غزة تحت رقم )

 ي:قرر ما يل
 (1مادة )

 اعتماد اتليات التالي  لشغل الوظائ  العليا في الدوائر الحكومي : 
ــ  مكون  ما: أمنا عام مجلس الوزراء، ووزير التخطيط،  .1 ــكنل لجن  ياصــــــــ تشــــــــ

ورئيس ديوان الموظفنا العام لدراةــ  احتيا ات الدوائر الحكومي  ما الفئ  العليا 
 وفق التالي: 

 مدعمًا بمذكرة تو يحي .  لب رئيس الدائرة الحكومي   .أ
 دراة  الهيكل التنظيمي للدائرة. .ب 

 ائرةتقنيم الو ع القائم للد  .ت 
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 دراة  يط  الدائرة المستقبلي  ويط  الحكوم  العام .  .ر 
حــا  موافقــ  اللجنــ  علت حــا ــ  أ  دائرة حكوميــ  ما الفئــ  العليــا، تقوم الــدائرة  .2

مســابقات يار ي  بترشــيح أإثر ما موظ  لشــغل هذا المناــب، وما ثم إ راء 
 أو دايلي  بالتنسنق مع رئيس الدائرة الحكومي . 

ت ياصــــــ  لشــــــغل مناــــــب )مدير عام( برئاةــــــ  أمنا عام تشــــــكنل لجن  مقابال .3
مجلس الوزراء، وعضـوي  كل ما وزارة التخطيط، ورئيس ديوان الموظفنا العام، 
 ورئيس الدائرة الحكومي  المختاـــــــــ ، ويبنر في مجا  المناـــــــــب المراد شـــــــــغله

موظفي الفئـ   تحـدده اللجنـ ، ويحق للوزراء أعضـــــــــــــــاء اللجنـ  اإلنـابـ  عنهم أحـد 
 في وزارتهم علت أال تقل در ته عا وكنل مساعد. العليا 

ــياتها إلت  .4 ــياتها للجن  اإلداري  الوزاري  الدائم  والتي ترفع توصـــ ترفع اللجن  توصـــ
 مجلس الوزراء.

والوكنل المســـــــاعد علت  تعرض حا   الدائرة الحكومي  لشـــــــغل مناـــــــب الوكنل .5
رفع توصــــــياتها شــــــؤون العمل الحكومي، والتي بدورها تاللجن  الخاصــــــ  بمتابع   

 إلت مجلس الوزراء.
 ( 2المادة )

 خضــــــــــــــع لهـذا القرار التعننا والتريـي  في وظـائ  الفـئ  العلـيا في الحكومـ  وال  جوز 
 االةتثناء علت أحكامه. 

 (3المادة )
، ويعمل به القرار ام هذ كٌل فيما  خاه ـــــــ تنفنذ أحكاعلت الجهات المختا  كاف  ـــــــ 

 نشر في الجريدة الرةمي .يو  اعتبارًا ما تاريخ صدوره،
 

 م2011ما ةبتمبر لسن   06صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شوا  لعـام  07                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م2011( لسنة 355)قرار مجلس الوزراء رقم 
 هـ1432/م2011للعام بشأن اعتماد توزيع مكرمة المملكة العربية السعودية للحج 

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته ،2003القانون األةاةي المعد  لسن   تبعد اال الع عل

  تم بشــــــــأن اإلشــــــــراف عل2004( لســــــــن  ق.أ/م.و/10/27قرار مجلس الوزراء رقم ) توعل
 شؤون الحج والعمرة،

 تنسنب وزير األوقاف والشؤون الديني ،   تعل ناءً  و 
 الاالحيات المخول  لنا قانونَا، تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــته الثامن  عشـــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين   
 .13/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 01/218/11غزة تحت رقم )

 ما يلي:قرر 
 ( 1المادة )

النحو   تعلـــــــــــ ه1432 /م 2011اعتماد توزيع مكرم  المملك  العر ي  السعود   للحج للعام 
 التالي:

 ( مكرم  ألةر الشهداء.450) .1
 .( مكرم  للحاالت اال تماعي  الخاص 200) .2
 والمحرريا. ى ( مكرم  ألةر األةر 300) .3
 ( للوعاظ والمرشديا.50) .4

 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   –كل فيما  خاـــــــــــــه  –تاـــــــــــــ  كاف   مخات الالجه تعل

 اعتبارَا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي  .
 م 2011ما ةبتمبر لسن   13صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
         هـ1432ما شوا  لعام  14                             

 إسماعيل هنية
 ءالوزرارئيس مجلس 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م2011( لسنة 356قرار مجلس الوزراء رقم )
 هـ1432/م 2011بشأن تشكيل لجنة وزارية خاصة إلدارة موسم الحج للعام 

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003القانون األةاةي المعد  لسن   تبعد اال الع عل

 أ( منها،/25الالئح  الدايلي  لمجلس الوزراء، والةيما المادة ) توعل
 م بشأن تنظيم يدمات الحجاج،2004( لسن  ق .أ/م.و/8/26اء رقم )لس الوزر قرار مج توعل
شــؤون  تم بشــأن اإلشــراف عل2004( لســن  أ.ق /م.و/10/27قرار مجلس الوزراء رقم )  توعل

 الحج والعمرة،
 تنسنب وزير األوقاف والشؤون الديني ،  تعل و ناءً 
 الاالحيات المخول  لنا قانونَا، تعل و ناءً 
 ، مقتضيات المالح  العام  تعل و ناءً 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــته الثامن  عشــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة 
 .13/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 02/218/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
األمنا  تشـــكنل لجن  وزاري  ياصـــ  برئاةـــ  وزير األوقاف والشـــؤون الديني ، وعضـــوي  كل ما:

ير العمل والشــــــــــؤون العام لمجلس الوزراء، ووزير األةــــــــــر  والمحرريا والقدس والال ئنا، ووز 
ك إلدارة موةــــــم الحج للعام اال تماعي ، ووزير األشــــــغا  العام  واإلةــــــكان، ووزير العد ، و ل

 . هـ 1432/م2011
 (2المادة )

ا القرار، ويعمل به اعتبارَا تنفنذ أحكام هذ –كل فيما  خاــــــه  –الجهات المختاــــــ  كاف   تعل
 الجريدة الرةمي . ما تاريخ صدوره، وينشر في
 م2011ما ةبتمبر لسن   13صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 . هـ 1432شوا  لعام ما  14                    
 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء

 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة  357قرار مجلس الوزراء رقم )
 لة  مشروع غزة نظيفة وجميبشأن اعتماد خطة عمل  

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003القانون األةاةي المعد  لسن   تبعد اال الع عل

 م،1999( لسن  7قانون البنئ  رقم ) توعل
 م،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  لعام  والشؤون المالي  رقم )

 ته،النظام المالي للوزارات والمؤةسات العام  وتعديال توعل
 تنسنب وزير الحكم المحلي، تعل و ناءً 
 ،الاالحيات المخول  لنا قانوناً  تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــته الثامن  عشـــــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 .13/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 03/218/11بمدين  غزة تحت رقم )

 لي:ما يقرر 
 ( 1المادة )

اعتمـاد يطـ  عمـل مشــــــــــــــروع غزة نظيـف  و منـل  وفق المقتر  المـقدم ما وزارة الحكم 
أن يتم تخاـــــــــــــيع مبلغ   تلمحلي، ووزارة الزراع ، ووزارة االقتاـــــــــــــاد الو ني، علا
 لتنفنذ المقتر . -ملنون دوالر فقط –$( 1,000,000)

 (2المادة )
عمل تنفنذ أحكام هذا القرار، وي  –خاــــــه كل فيما    –الجهات المختاــــــ  كاف    تعل

 ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . به اعتباراً 
 م2011ما ةبتمبر لسن   13صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

          هـ  1432ما شوا  لعام   14       
 إسماعيل هنية 

 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م2011( لسنة 358قرار مجلس الوزراء رقم )
 زارة المالية بتغطية تكاليف رفوف معرض الكتاب الدولي  كليف و بشأن ت
 مجلس الوزراء  
 م وتعديالته،2003القانون األةاةي المعد  لسن   تبعد اال الع عل

 م،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  لعام  والشؤون المالي  رقم )
 ،ديالتهالنظام المالي للوزارات والمؤةسات العام  وتع توعل
م بشأن تشكنل لجن   2011إ.هــــــــــ( لسن /م.و/11/203/11قرار مجلس الوزراء رقم ) توعل

( لتغطيــ   $30,000لمتــابعــ  إقــامــ  معرض الكتــاب الــدولي في قطــاع غزة واعتمــاد مبلغ )
 تكاليفه،
 تنسنب وزير الشباب والريا   والثقاف ، تعل و ناءً 
 ،الاالحيات المخول  لنا قانوناً  تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــته الثامن  عشـــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين   
 .13/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 04/218/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة )
الســــــــــــــلـف   ت قأن تب تبتغطـي  تكـاليف رفوف معرض الكـتاب الدولي، علتكليف وزارة المـالـي  

المالي  المخاــاــ  لاــالح وزارة الشــباب والريا ــ  والثقاف  لتغطي  تكاليف معرض الكتاب  
 .$(30,000) الدولي كما هي بقيم 

 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   –كل فيما  خاـــــــــــــه  –الجهات المختاـــــــــــــ  كاف    تعل
 ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . باراً اعت

 م 2011ما ةبتمبر لسن   13صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شوا  لعام  14                             

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م2011لسنة ( 359)قرار مجلس الوزراء رقم 
م 2011إ.هـ( لسنة /م.و/02/214/11الوزراء رقم )بشأن سحب وإلغاء قرار مجلس 

ع المبلغ المعتمد لمساعدة الشباب ة خاصة لوضع تصور حول آليات توزيبشأن تشكيل لجن
 الزواج  ىالمقبلين عل

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003القانون األةاةي المعد  لسن   تبعد اال الع عل

 م،1998( لسن  7والشؤون المالي  رقم )وعلت قانون تنظيم الموازن  لعام  
 لمؤةسات العام  وتعديالته،النظام المالي للوزارات وا توعل
م بشأن تشكنل ياص  2011إ.هــــــــــــ( لسن  /م.و/11/203/11قرار مجلس الوزراء رقم )  توعل

 الزواج، تلو ع تاور حو  آليات توزيع المبلغ المعتمد لمساعدة الشباب المقبلنا عل
 نسنب وزير الشباب والريا   والثقاف ،ت تعل و ناءً 
 ،نا قانوناً الاالحيات المخول  ل تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــــــته الثامن  عشــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة 
 .13/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 05/218/11تحت رقم )

 ( 1المادة )
م بشــأن تشــكنل  2011إ.هــــــــــــــــ( لســن  /م.و/2/214/11ةــحب والغاء قرار مجلس الوزراء رقم )

 تن  ياصـــ  لو ـــع تاـــور حو  آليات توزيع المبلغ المعتمد لمســـاعدة الشـــباب المقبلنا عل لج
 الزواج واحال  المبلغ إلي وزارة الشباب والريا  .
 (2المادة )

 تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتباراً  –ما  خاــــــه كل في –الجهات المختاــــــ  كاف   تعل
 في الجريدة الرةمي .ما تاريخ صدوره، وينشر 

 م2011ما ةبتمبر لسن   13صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شوا  لعام  14                            

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء

 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 360قرار مجلس الوزراء رقم )
للعام  $( للموظفين اإلداريين العاملين في موسم الحج 1000بشأن صرف مبلغ )

 كبدالت سفر    ـه1432/م2011
 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003القانون األةاةي المعد  لسن   ت بعد اال الع عل

 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4قانون الخدم  المدني  رقم ) ت وعل
 م،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  لعام  والشؤون المالي  رقم )

م ب صــــدار الئح  بدالت وماــــاريف 2004( لســــن  41لس الوزراء رقم )ر مجقرا ت وعل
 ،مهمات العمل الرةمي 

 والمؤةسات العام  وتعديالته، النظام المالي للوزارات ت وعل
 تنسنب وزير األوقاف والشؤون الديني ، ت عل و ناءً 
 ،الاالحيات المخول  لنا قانوناً  ت عل و ناءً 
 لعام ، مقتضيات المالح  ا ت عل و ناءً 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســته الثامن  عشــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين  
 م.13/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 06/218/11غزة تحت رقم )

 (  1المادة )
لكـــــل موظ  ما الموظفنا اإلدارينا  –أل  دوالر فقط–$( 1000صــــــــــــــرف مبلغ )

 و لك كبدالت ةفر. ـه1432 /م2011العاملنا في موةم الحج للعام 
 ( 2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   –كل فيما  خاــــــه    –الجهات المختاــــــ  كاف    ت عل
 ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . اعتباراً 

 م2011ما ةبتمبر لسن   13صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شوا  لعام  14                            

 إسماعيل هنية  
 رئيس مجلس الوزراء 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة  361قرار مجلس الوزراء رقم )
ى اعتماد عبد العزيز الطرشاوي من وزارة شؤون المرأة إل /بشأن نقل الموظفة

 وزارة التخطيط 
 مجلس الوزراء 
 م وتعديالته،2003القانون األةاةي المعد  لسن   تبعد اال الع عل

 م وتعديالته والئحته التنفذ  ،1988( لسن  4ني  رقم )قانون الخدم  المد  توعل
م بشأن تعننا 2008( لسن   ــــــــــــ إ.ه/م.و /10/91/11قرار مجلس الوزراء رقم ) توعل

ــندة اعتماد عبد العزيز ــؤون المرأة بدر   الســ ــاو  مديرا عاما في وزارة شــ  علي الطرشــ
A4، 
 تنسنب وزير الخار ي  والتخطيط،  تعل و ناءً 
 ،يات المخول  لنا قانوناً الحالا تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــــته الثامن  عشـــــــــــرة بعد المائتنا المنعقدة 
 م.13/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 07/218/11بمدين  غزة تحت رقم )

 ( 1المادة )
ــاو  م /نقل الموظف  وزارة   تا وزارة شــــــــؤون المرأة إلاعتماد عبد العزيز علي الطرشــــــ

 .التخطيط بنفس در اتها الوظيفي 
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل   –كل فيما  خاــــــه   –الجهات المختاــــــ  كاف    تعل
 ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . به اعتباراً 

 م2011ما ةبتمبر لسن   13صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شوا  لعام  14                            

 إسماعيل هنية  
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 362قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن اعتماد خطة الطوارئ المقدمة من وزارة الزراعة لمكافحة آفة سوسة النخيل  

 الحمراء 
 مجلس الوزراء 
 م وتعديالته،2003القانون األةاةي المعد  لسن   ت بعد اال الع عل

 م،1998 ( لسن 7وعلت قانون تنظيم الموازن  لعام  والشؤون المالي  رقم )
 النظام المالي للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته، ت وعل
 تنسنب وزارة الزراع ، تعل و ناءً 
 ،الاالحيات المخول  لنا قانوناً  تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

المنعقدة بمدين  ره مجلس الوزراء في  لســته الثامن  عشــرة بعد المائتنا  لت ما أقو ناًء ع
 .13/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 08/218/11غزة تحت رقم )

 (  1المادة )
اعتماد يط  الطوار  المقدم  ما وزارة الزراع  لمكافح  آف  ةـــــــــــوةـــــــــــ  النخنل الحمراء 

 وثمانمائ  وتسعون شيكل(( شيكل )مائ  وثمانون ألفَا 180,890بتكلف  )
 ( 2المادة )

ــما  لوزارة  ــر لكباش مع  راع باقرالسـ ــراء المباشـ ( دوالرَا $55,000بقيم  )  الزراع  بالشـ
 يمس  ويمسون أل  دوالر.–

 ( 3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   –كل فيما  خاــــــه    –الجهات المختاــــــ  كاف    ت عل

 ي الجريدة الرةمي .ما تاريخ صدوره، وينشر ف اعتباراً 
 م2011ا ةبتمبر لسن  م 13صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما شوا  لعام  14                            

 إسماعيل هنية  
 رئيس مجلس الوزراء 
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 م2011( لسنة 363قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن تشكيل لجنة خاصة إلصدار دليل إرشادي إلعداد الهيكليات

 وزراء مجلس ال 
 وتعديالته، 2003علت القانون األةاةي المعد  لسن   بعد اإل الع

 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4وعلت قانون الخدم  المدني  رقم )
 /أ( منها،25وعلت الالئح  الدايلي  لمجلس الوزراء، والةيما المادة )
( المنعقد بتاريخ  25ا تماعها رقم )ضـر وعلت توصـيات اللجن  اإلداري  الوزاري  الدائم  في مح

 م،12/09/2011
 و ناء علت تنسنب وزير الخار ي  والتخطيط،
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســــته التاةــــع  عشــــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة 
 م.27/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 01/219/11م )رق تحت

 قرر ما يلي:
 (1المادة )

تشــكنل لجن  ياصــ  إلصــدار دلنل إرشــاد  إلعداد الهيكليات برئاةــ  وزارة التخطيط وعضــوي  
 ديوان الموظفنا العام وما تراه اللجن  مناةبًا ما أصحاب الخبرة.

 (2المادة )
   شهر ما تاريخه.يال ترفع اللجن  توصياتها لمجلس الوزراء 

 (3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا ما  -كل فيما  خاـه -علت الجهات المختاـ  كاف 

 تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
 .م2011ما ةبتمبر لسن   27صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ1432ما شوا  لعـام  28                             
 إسماعيل هنية

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة  364قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن تشكيل لجنة حكومية عليا لوضع سياسات استقبال الوفود 

 مجلس الوزراء 
 وتعديالته، 2003علت القانون األةاةي المعد  لسن   بعد اإل الع

 أ( منها،/25وعلت الالئح  الدايلي  لمجلس الوزراء، والةيما المادة )
 م بشأن2011/ر.م.و/إ.هـ( لسن  140/11وعلت قرار رئيس الوزراء رقم )

 تشكنل اللجن  الحكومي  لكسر الحاار واةتقبا  الوفود،
( 25اإلداري  الوزاري  الدائم  في محضـــــــــــر ا تماعها رقم )وعلت توصـــــــــــيات اللجن  

 م،12/09/2011المنعقد بتاريخ 
 خطيط،و ناء علت تنسنب وزير الخار ي  والت

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

بعد المائتنا المنعقدة و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــته التاةـــــع  عشـــــرة   
 م.27/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 02/219/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 

 (1المادة )
اةــ  وزارة الخار ي  والتخطيط وعضــوي  كلر ما: وزارة ومي  عليا برئتشــكنل لجن  حك

ــل والشــــــــــــــؤون  ــل والمواصــــــــــــــالت، ووزارة العمـ ــ  واألما الو ني، ووزارة النقـ ــدايليـ الـ
 اعي ، واألمان  العام  لمجلس الوزراء، و لك لو ع ةياةات اةتقبا  الوفود.اال تم

 (2المادة )
 ألداء مهامها. حق للجن  االةتعان  بما تراه مناةبًا 
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 - 331  - 

 (3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -كل فيما  خاــــه  -علت الجهات المختاــــ  كاف 

 ة الرةمي .اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريد 
 

 .م2011ما ةبتمبر لسن   27صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ1432ما شوا  لعـام  28                           

 ية يل هنإسماع
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة  365قرار مجلس الوزراء رقم )
 المصادقة على تعديل هيكلية وزارة التربية والتعليم العالي بشأن 

 مجلس الوزراء 
 وتعديالته، 2003بعد اإل الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 ،م وتعديالته والئحته التنفنذ  1998( لسن  4قانون الخدم  المدني  رقم )وعلت 
الماادق    م بشأن2005لسن   (  أ.قم.و//13/17/09وعلت قرار رئيس الوزراء رقم )

 علت الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة التر ي  والتعليم العالي وتعديالته،
ــن   06/07/08وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) م بشـــــأن تنظيم 2004/م.و/أ.ق( لســـ

 و يكليات الوزارات، مرا ع  مهام 
( 25ا تماعها رقم )وعلت توصـــــــــــيات اللجن  اإلداري  الوزاري  الدائم  في محضـــــــــــر  

 م،12/09/2011المنعقد بتاريخ 
 ،التر ي  والتعليم العاليو ناء علت تنسنب وزير 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

وزراء في  لســـــته التاةـــــع  عشـــــرة بعد المائتنا المنعقدة أقره مجلس ال و ناًء علت ما 
 م.27/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 03/219/11تحت رقم ) بمدين  غزة
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

الماــــــــــــــادـق  علت تـعدـيل  يكلـي  وزارة التر ـي  والتعليم الـعالي وفق المقتر  المـقدم ما 
 لمعتمد ما وزارة التخطيط. وزارة التر ي  والتعليم العالي وا
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 - 333  - 

 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -خاــــهكل فيما    -علت الجهات المختاــــ  كاف 

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
 

 .م2011ما ةبتمبر لسن   27صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ1432ـام ما شوا  لع 28                              

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م2011( لسنة 366الوزراء رقم )قرار مجلس 
 ( عقود عمل خاصة لمفتشين ميدانيين للعمل في سلطة األراضي10بشأن إبرام )

 مجلس الوزراء 
 وتعديالته، 2003بعد اإل الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998لسن  ( 4المدني  رقم ) وعلت قانون الخدم 
 م بنظام توظيف الخبراء2005( لسن  335قرار مجلس الوزراء رقم )وعلت 

 وشغل الوظائ  للقيام بأعما  باف  مؤقت  أو عار   أو موةمي ،
 و ناء علت تنسنب رئيس ةلط  األرا ي،
خ  ( المنعقد بتاري25م  في محضـر ا تماعها رقم )وعلت توصـيات اللجن  اإلداري  الوزاري  الدائ

 م،12/09/2011
  علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،و ناءً 

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســته التاةــع  عشــرة بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة  

 م.27/9/2011خ /م.و/إ.هـ( بتاري04/219/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (1المادة )
ــرة–( 10إبرام ) ــي لمدة  -عشــ ــلط  األرا ــ ــنا مندانننا للعمل في ةــ ــ  لمفتشــ عقود عمل ياصــ

( شــــهور ابتداًء ما تاريخ التشــــغنل، و لك علت بند النفقات العام  ووفق األصــــو  المعمو  3)
 بها في وزارة المالي  بالخاو .

 (2المادة )
تبارًا ما تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اع -كل فيما  خاـه -كاف علت الجهات المختاـ  

 تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
 .م2011ما ةبتمبر لسن   27صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ1432ما شوا  لعـام  28                           

 إسماعيل هنية
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة  367م )قرار مجلس الوزراء رق
لصالح وكالة الغوث وتشغيل الالجئين بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية 

 إلنشاء مدرستين 
 مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اإل الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
/م.و/إ.هـ( 3/27/11التخايع رقم )وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر  

 م وتعديالته،2007لسن  
وعلت توصـــــــــيات اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر 

 م،09/08/2011( بتاريخ 56رقم ) ا تماعها
 اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ، و ناء علت تنسنب 

 خول  لنا قانونًا،لاالحيات المو ناًء علت ا
 مقتضيات المالح  العام ، و ناًء علت

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــته التاةـــــع  عشـــــرة بعد المائتنا المنعقدة  
 م.27/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 05/219/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
  
 (1المادة )

القطع  ( ما 6قع  في أرض القســـــــيم  رقم )تخاـــــــيع قطع  األرض الحكومي  الوا
دونمات( 10والبالغ  مســــــاحتها ) -ير   العدس- ( ما أرا ــــــي مدين  رفح28) رقم

 لاالح وكال  الغور وتشغنل الال ئنا إلنشاء مدرةتنا للوكال .
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 (2المادة )
تكليف ةـلط  األرا ـي بتنفنذ إ راءات التخاـيع واتمامه حسـب األصـو  المعمو  

 بها.
  
 (3) ادةالم

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   - خاــــه كل فيما  -علت الجهات المختاــــ  كاف 
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 .م2011ما ةبتمبر لسن   27صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ1432ما شوا  لعـام  28                           

 إسماعيل هنية 
 الوزراءرئيس مجلس 
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 م 2011( لسنة  368الوزراء رقم )قرار مجلس 
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية الهداية إلنشاء عيادة ومركز  

 ثقافي وروضة أطفال 
 مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اإل الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 األرا ي العثماني وتعديالته،وعلت قانون 
/م.و/إ.هـ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )

 م وتعديالته،2007لسن  
وعلت توصـــــــــيات اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر 

 م،09/08/2011( بتاريخ 56رقم ) ا تماعها
 بتخايع األرا ي الحكومي ،اص    الخاللجن و ناء علت تنسنب 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــته التاةـــــع  عشـــــرة بعد المائتنا المنعقدة  
 م.27/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 06/219/11بمدين  غزة تحت رقم )

 ي:قرر ما يل
  
 (1دة )الما

( ما القطع  51تخاـــيع قطع  األرض الحكومي  الواقع  في أرض القســـيم  رقم )
دونم( لاــــــــــالح  معي    2( ما أرا ــــــــــي دير البلح، والبالغ  مســــــــــاحتها )126رقم )

 الهدا   إلنشاء عيادة ومركز ثقافي ورو   أ فا .
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 (2المادة )
مه حســـب األصـــو  ارة واتماتكليف ةـــلط  األرا ـــي بتنفنذ إ راءات التخاـــيع إ ج

 المعمو  بها.
  

 (3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -كل فيما  خاــــه  -علت الجهات المختاــــ  كاف 

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
 

 .م2011ما ةبتمبر لسن   27صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 .هـ1432لعـام  شوا ما  28                           

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة  369قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح اتحاد لجان الرعاية الصحية إلنشاء  

 مركز تشخيصي 
 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003علت القانون األةاةي المعد  لسن   بعد اإل الع

 م،1942( لسن  6را ي العمومي  رقم )نون األوعلت قا
 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،

/م.و/إ.هـ( 3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )
 م وتعديالته،2007لسن  

الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر وعلت توصـــــــــيات اللجن   
 م،09/08/2011( بتاريخ 56رقم ) ا تماعها

 اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ، و ناء علت تنسنب 
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

ع  عشـــــرة بعد المائتنا المنعقدة و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــته التاـةــــ  
 م.27/9/2011إ.هـ( بتاريخ /م.و/07/219/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
  
 (1المادة )

( ما 17تخايع قطع  األرض الحكومي  الواقع  في  زء ما أرض القسيم  رقم )
( ما أرا ــــــــي ياننونس  ــــــــما مشــــــــروع إةــــــــكان البراق، والبالغ  89القطع  رقم )
 الاحي  إلنشاء مركز تشخياي. دونم( لاالح اتحاد لجان الرعا   1.5مساحتها )
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 (2المادة )
تكليف ةـــلط  األرا ـــي بتنفنذ إ راءات التخاـــيع إ جارة واتمامه حســـب األصـــو  

 المعمو  بها.
  
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -كل فيما  خاــــه  -علت الجهات المختاــــ  كاف 
 ًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .اعتبار 
 

 .م2011ما ةبتمبر لسن   27صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 .هـ1432ما شوا  لعـام  28                           

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة  370قرار مجلس الوزراء رقم )
األرض الحكومية المحاذية لمسجد الشهداء بشأن تخصيص جزء من قطعة 

 لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
 لوزراءمجلس ا

 م وتعديالته،2003بعد اإل الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
/م.و/إ.هـ( 3/27/11ء بشأن نظام معاينر التخايع رقم )وعلت قرار مجلس الوزرا

 م وتعديالته،2007لسن  
ن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر يات اللجوعلت توـصــــــــ 

 م،09/08/2011( بتاريخ 56رقم ) ا تماعها
 اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ، و ناء علت تنسنب 

 قانونًا،و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

نعقدة  لســـــته التاةـــــع  عشـــــرة بعد المائتنا المو ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  
 م.27/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 08/219/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
  
 (1المادة )

ما أرض القســــيم  رقم تخاــــيع  زء ما قطع  األرض الحكومي  الواقع  في  زء 
مســـاحتها والبالغ    -الســـرا ا  -( ما أرا ـــي مدين  غزة690( ما القطع  رقم )228)
( لاــــالح وزارة األوقاف والشــــؤون الديني  لبناء دورات مياه ومتو ــــأ لمســــجد ²م  90)
 لشهداء.ا
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 (2المادة ) 
تكليف ةـلط  األرا ـي بتنفنذ إ راءات التخاـيع واتمامه حسـب األصـو  المعمو  

 ها.ب
  
 (3المادة )

مل به تنفنذ أحكام هذا القرار، ويع  -كل فيما  خاــــه  -علت الجهات المختاــــ  كاف 
 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 .م2011ما ةبتمبر لسن   27صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ1432ما شوا  لعـام  28                           

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة  371قرار مجلس الوزراء رقم )
بجوار   نالحكوميياضي حكومية لبعض الموظفين اءات بيع أر استئناف إجر بشأن 

 حي المرابطين  
 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003علت القانون األةاةي المعد  لسن   بعد اإل الع

 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )
 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،

بشأن تعلنق م  2011/م.و/إ.هــــــــــــ( لسن   1/215/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )
 ،الموظفنا بجوار حي المرابطنا ميع إ راءات بيع قطع أرا ي حكومي  لبعض 

 ،رئيس الوزراء و ناء علت تنسنب 
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

التاةـــــع  عشـــــرة بعد المائتنا المنعقدة   و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــته 
 م.27/9/2011بتاريخ /م.و/إ.هـ( 09/219/11ن  غزة تحت رقم )بمدي

 قرر ما يلي:
  
 (1المادة )

بجوار حي   االحكومنناةــــــــــــتئناف إ راءات بيع أرا ــــــــــــي حكومي  لبعض الموظفنا  
ــ( /م.و/إ1/215/11قرار مجلس الوزراء رقم )المرابطنا والتي تم تعليقها بمو ب  .هــ

، علت أن يتم إلغاء نســـــــــــب  الخاـــــــــــم علت تلك األرا ـــــــــــي والبالغ  م 2011 لســـــــــــن 
(25 .)% 
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 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -كل فيما  خاــــه  -علت الجهات المختاــــ  كاف 

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
 

 .م2011ن  ما ةبتمبر لس 27صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ1432ما شوا  لعـام  28                           

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة  372قرار مجلس الوزراء رقم )
 إعادة طرح عطاء مشروع بناء سوق فراس بشأن 

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003علت القانون األةاةي المعد  لسن   بعد اإل الع
 م،1998( لسن  9رقم ) اللوازم االم وعلت قانون 
 ،م1998( لسن  7تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رقم )وعلت قانون 

 ام المالي للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته،ظوعلت الن
 ،وزير االقتااد الو ني و ناء علت تنسنب 

 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 قتضيات المالح  العام ،علت م و ناءً 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــته التاةـــــع  عشـــــرة بعد المائتنا المنعقدة  
 م.27/9/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 10/219/11بمدين  غزة تحت رقم )

 قرر ما يلي:
 
 (1)المادة 

إلعادة   تكليف وزير االقتاــــاد الو ني ووزير الحكم المحلي بالتنســــنق مع بلد   غزة
ة وفق  ر  مشـــــروع بناء ةـــــوق فراس للمســـــتثمريا الةـــــتدراج عروض أةـــــعار  ديد 

شــــــــــرود تضــــــــــعها البلد    كون ما بننها أن أولوي  االةــــــــــتئجار في الســــــــــوق تكون 
  ألصحاب المحالت الحالي  و نسب  مخفض . 

 
 (2المادة )

ات المشروع ومدة تحسنا بنود االتفايي  فيما يتعلق بالنسب  المستحق  للبلد   ما إيراد 
 يال  مدة العقد.  العقد وتحديد أةعار االةتثمار وآليات التارف والعمل
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 (3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   -كل فيما  خاــــه  -علت الجهات المختاــــ  كاف 

 اعتبارًا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
 

 .م2011لسن  ما ةبتمبر  27صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ1432ما شوا  لعـام  28                              

 إسماعيل هنية 
 رئيس مجلس الوزراء
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 م  2011( لسنة 373قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح سلطة المياه إلنشاء مشروع تحلية 

 مجلس الوزراء 
 وتعديالته،م 2003ألةاةي المعد  لسن  بعد اال الع علت القانون ا

 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )
 العثماني وتعديالته،وعلت قانون األرا ي 

ــن   /م.و /3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن نظام 2007إ.هـــــــــــــــــــ( لســـ م بشـــ
 معاينر التخايع وتعديالته، 

ي الحكومي  في محضـــــــــر وعلت توصـــــــــيات اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األراـ ــــــــ 
 م،09/2011 /12اريخ ( بت57ا تماعها رقم )

 تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،  تعل و ناءً 
 الاالحيات المخول  لنا قانونَا، تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

ــريا بعد المائتنا ا ــته العشـــ لمنعقدة بمدين  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ
 م.04/10/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 01/220/11غزة تحت رقم )

 رر ما يلي:ق

 
 ( 1المادة )

( ما القطع  1تخاـــــــيع قطع  األرض الحكومي  الواقع  في أرض القســـــــيم  رقم )
ــاحتها )  –المواصـــي–( ما أرا ـــي ياننونس  94رقم ) ــالح   30والبالغ  مسـ دونم( لاـ

 لي .ةلط  المياه إلنشاء مشروع تح
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 (2المادة )
واتمامه حسـب األصـو  المعمو  تكليف ةـلط  األرا ـي بتنفنذ إ راءات التخاـيع  

 بها.
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   –إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف  
 اعتبارَا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011ما أإتو ر لسن   04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432لعام ما    القعدة  06                        
إسماعيل هنية                                                                        

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 374قرار مجلس الوزراء رقم )
عية حكومية المخصصة سابقَا لصالح جمبشأن إلغاء تخصيص قطعة األرض ال

 أصحاب مصانع الخياطة 
 لوزراءمجلس ا

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
ــن   إ.ه/م.و /3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن نظام 2007ـــــــــــــــــــ( لســـ م بشـــ
 معاينر التخايع وتعديالته، 

وعلت توصـــــــــيات اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر 
 م،2011 /12/09( بتاريخ 57ا تماعها رقم )

 تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،  تعل و ناءً 
 الاالحيات المخول  لنا قانونَا، تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

ــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدين   ــته العشـــ و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ
 م.04/10/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 02/220/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 ( 1المادة )

 إلغاء تخاـيع قطع  األرض الحكومي  المخاـاـ  ةـابقَا لاـالح  معي  أصـحاب 
( 724( ما القطع  رقم )235   الواقع  في أرض القســـــــــــــيم  رقم )الخيا  ماـــــــــــــانع

 دوار فلسطنا.  -الرما  –م( ما أرا ي مدين  غزة 729والبلغ  مساحتها )
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 (2المادة )
( أعاله حســـــب 1تكليف ةـــــلط  األرا ـــــي بتنفنذ إ راءات اإللغاء الواردة في المادة )

 األصو  المعمو  بها.
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   –إل فيما  خاــــه–كاف    ت المختاــــ علت الجها
 اعتبارَا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011ما أإتو ر لسن   04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما    القعدة لعام  06                        
                                                      إسماعيل هنية                  

 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 375قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة الداخلية واألمن الوطني إلقامة  

 مبنى مديرية غزة 
 مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
ــن   /م.و /3/27/11مجلس الوزراء رقم )  وعلت قرار ــأن نظام 2007إ.هـــــــــــــــــــ( لســـ م بشـــ

 معاينر التخايع وتعديالته، 
وعلت توصـــــــــيات اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر 

 م،12/09/2011( بتاريخ 57ا تماعها رقم )
 و ناء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ، 

 الاالحيات المخول  لنا قانونَا، تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

ــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدين   ــته العشـــ و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ
 م.04/10/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 03/220/11ت رقم )غزة تح

 قرر ما يلي:
 
 ( 1المادة )

( ما القطع  235تخايع قطع  األرض الحكومي  الواقع  في أرض القسيم  رقم )
والبالغ  مســـــــــاحتها   –الرما  دوار فلســـــــــطنا   –( ما أرا ـــــــــي مدين  غزة  724رقم )

 م  مبنت مديري  غزةم( لاالح وزارة الدايلي  واألما الو ني إلقا729)
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 (2المادة )
ع واتمامه حسـب األصـو  المعمو  تكليف ةـلط  األرا ـي بتنفنذ إ راءات التخاـي

 بها.
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   –إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف  
 اعتبارَا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011أإتو ر لسن   ما 04ة بتاريخ: صدر في مدين  غز 

 هـ 1432ما    القعدة لعام  06                        
إسماعيل هنية                                                                        

 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 376قرار مجلس الوزراء رقم )
 صالح وكالة الغوث الدولية إلنشاء مدرسة  ة أرض حكومية لبشأن تخصيص قطع

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )
 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،

ــن   هـــــــــــــــــــ إ./م.و /3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن نظام 2007( لســـ م بشـــ
 معاينر التخايع وتعديالته، 

وعلت توصـــــــــيات اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر 
 م،12/09/2011( بتاريخ 57ا تماعها رقم )

 و ناًء علت تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ، 
 نَا،و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانو 

 المالح  العام ،  ت مقتضيات و ناًء عل
ــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدين   ــته العشـــ و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ

 م.04/10/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 04/220/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــيم  رقم ) ــيع قطع  األرض الحكومي  الواقع  في أرض القسـ القطع   ( ما25تخاـ
والبالغ  مســــاحتها   –عز   بنت حانون –شــــما  قطاع غزة  ( ما أرا ــــي  1778رقم )

 م( لاالح وكال  الغور الدولي  إلنشاء مدرة .6300)

 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 (2المادة )
تكليف ةـلط  األرا ـي بتنفنذ إ راءات التخاـيع واتمامه حسـب األصـو  المعمو  

 بها.
 (3المادة )

لقرار، ويعمل به كام هذا اتنفنذ أح  –إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف  
 اعتبارَا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011ما أإتو ر لسن   04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما    القعدة لعام  06                        
       إسماعيل هنية                                                                 

 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 377قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وكالة الغوث الدولية إلنشاء مدرسة  

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،1942لسن  ( 6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )
 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،

ــن   /م.و /3/27/11الوزراء رقم )وعلت قرار مجلس  ــأن نظام 2007إ.هـــــــــــــــــــ( لســـ م بشـــ
 معاينر التخايع وتعديالته، 

وعلت توصـــــــــيات اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر 
 م،12/09/2011( بتاريخ 57ا تماعها رقم )

 لجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ، ب التنسن تعل و ناءً 
 الاالحيات المخول  لنا قانونَا، تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

ــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدين   ــته العشـــ و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ
 م.04/10/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 05/220/11غزة تحت رقم )

 :ا يليقرر م
 
 (1المادة )

ــيم  رقم ) ــيع قطع  األرض الحكومي  الواقع  في أرض القسـ ( ما القطع  12تخاـ
ــما  قطاع غزة  1742رقم ) ــروع الفردوس –( ما أرا ـــي شـ والبالغ  مســـاحتها  –مشـ

 م( لاالح وكال  الغور الدولي  إلنشاء مدرة .8000)

 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 (2المادة )
صـو  المعمو  يع واتمامه حسـب األنفنذ إ راءات التخاـ تكليف ةـلط  األرا ـي بت

 بها.
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   –إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف  
 اعتبارَا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011ما أإتو ر لسن   04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432دة لعام ما    القع 06                        
إسماعيل هنية                                                                        

 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 378قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح بلدية الفخاري إلنشاء بئر مياه 

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003القانون األةاةي المعد  لسن  الع علت بعد اال 

 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )
 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،

ــن   إ.ه/م.و /3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن نظام 2007ـــــــــــــــــــ( لســـ م بشـــ
 معاينر التخايع وتعديالته، 
كومي  في محضـــــــــر اصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحوعلت توصـــــــــيات اللجن  الخ

 م،12/09/2011( بتاريخ 57ا تماعها رقم )
 تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،  تعل و ناءً 
 الاالحيات المخول  لنا قانونَا، تعل و ناءً 
  مقتضيات المالح  العام ، تعل و ناءً 

ــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدين   ــته العشـــ و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ
 م.04/10/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 06/220/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

( ما القطع  3تخاـــــــيع قطع  األرض الحكومي  الواقع  في أرض القســـــــيم  رقم )
م( لاـــــالح 150والبالغ  مســـــاحتها )  –ر  الفخا–( ما أرا ـــــي ياننونس  2372)رقم 

 بلد   الفخار  إلنشاء بئر مياه.

 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 358  - 

 (2المادة )
واتمامه حســـب األصـــو    إ جارهتكليف ةـــلط  األرا ـــي بتنفنذ إ راءات التخاـــيع  

 المعمو  بها.
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   –إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف  
 اريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي  .اعتبارَا ما ت

 
 م2011ما أإتو ر لسن   04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما    القعدة لعام  06                        
                  إسماعيل هنية                                                      

 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 379قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وكالة الغوث الدولية إلنشاء مدرسة  

 ابتدائية  
 مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6األرا ي العمومي  رقم )وعلت قانون 

  ي العثماني وتعديالته ،وعلت قانون األرا
م بشــــأن نظام 2007إ.هــــــــــــــــــ( لســــن  /م.و  /3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )
 معاينر التخايع وتعديالته،

وعلت توصـــــــــيات اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر 
 م،12/09/2011بتاريخ ( 57ا تماعها رقم )

 ا ي الحكومي ، تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األر  تعل و ناءً 
 الاالحيات المخول  لنا قانونَا، تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

ــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدين   ــته العشـــ و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ
 م.04/10/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 07/220/11)غزة تحت رقم 
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

ــيع قط ــائم رقم )تخاــــــــــ , 111,  110ع  األرض الحكومي  الواقع  في أرض القســــــــــ
ــما  قطاع غزة  1777( ما القطع  رقم )112 ــر  –( ما أرا ــــي شــ منطق  أم الناــ

 مدرة  ابتدائي .دونمات( لاالح وكال  الغور الدولي  إلنشاء  4والبالغ  مساحتها )
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 360  - 

 (2المادة )
تمامه حسـب األصـو  المعمو  تكليف ةـلط  األرا ـي بتنفنذ إ راءات التخاـيع وا

 بها.
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل   –كل فيما  خاــــــه   –علت الجهات المختاــــــ  كاف  
 به اعتبارَا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011ما أإتو ر لسن   04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432لعام ما    القعدة  06                        
                إسماعيل هنية                                                        

 رئيس مجلس الوزراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 380قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية الشابات المسلمات إلنشاء  

 مركز نسوي   
 مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6األرا ي العمومي  رقم )وعلت قانون 

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
ــن   /م.و /3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن نظام 2007إ.هـــــــــــــــــــ( لســـ م بشـــ
 معاينر التخايع وتعديالته، 

للجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر وعلت توصـــــــــيات ا
 م،12/09/2011( بتاريخ 57ا تماعها رقم )

 تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،  تعل و ناءً 
 الاالحيات المخول  لنا قانونَا، تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

ــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدين  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لـســــ  ته العشـــ
 م.04/10/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 08/220/11)غزة تحت رقم 
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

( ما القطع  2تخاـــــــيع قطع  األرض الحكومي  الواقع  في أرض القســـــــيم  رقم )
ــي ياننونس  88رقم ) ــجد القب –( ما أرا ـ ــي بجوار مسـ ــاحتها   –المواصـ والبالغ  مسـ

 .دونم( لاالح  معي  الشابات المسلمات إلنشاء مركز نسو   1)
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 (2المادة )
حســـب األصـــو    هواتمام  ةإ جار تكليف ةـــلط  األرا ـــي بتنفنذ إ راءات التخاـــيع  

 المعمو  بها.
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   –إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف  
 وينشر في الجريدة الرةمي .اعتبارَا ما تاريخ صدوره، 

 
 م2011ما أإتو ر لسن   04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما    القعدة لعام  06                        
                 إسماعيل هنية                                                       

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 381راء رقم )قرار مجلس الوز 
بشأن زيادة مساحة قطعة األرض الحكومية المخصصة لصالح وزارة الصحة 

 المغربي   المستشفىإلنشاء 
 مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6قانون األرا ي العمومي  رقم )وعلت 

 عثماني وتعديالته،وعلت قانون األرا ي ال
ــن   /م.و /3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن نظام 2007إ.هـــــــــــــــــــ( لســـ م بشـــ
 معاينر التخايع وتعديالته، 
ــن  إ.ه/م.و/15/181/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) م بشــــــــأن 2010ـــــــــــــــــــــــ( لســــــ

المغر ي   المســـــتشـــــفتتخاـــــيع قطع  أرض حكومي  لاـــــالح وزارة الاـــــح  إلقام  
 بمدين  رفح، 

ت توصـــــــــيات اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر وعل
 م،12/09/2011( بتاريخ 57ا تماعها رقم )

 تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،  تعل و ناءً 
 الاالحيات المخول  لنا قانونَا، تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

ــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدين  و ناًء علت ما أقره مجلس الوز  ــته العشـــ راء في  لســـ
 م.04/10/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 09/220/11غزة تحت رقم )

 رر ما يلي:ق
 (1المادة )

زيادة مسـاح  قطع  األرض الحكومي  المخاـاـ  لاـالح وزارة الاـح  بمو ب قرار 
م(  ما دون20ب  ـاف  )  2010ـــــــــــــــ( لسـن   إ.ه/م.و/15/181/11) مجلس الوزراء رقم

ــيم  رقم ) ــيمتنا )2361( ما القطع  رقم )1 زء ما القسـ ( ما 2,1( و زء ما القسـ
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 40لتاــبح المســاح  الكلي  )  -تل الســلطان–( ما أرا ــي رفح 2369القطع  رقم )
 المغر ي.  المستشفتدونم( بهدف إنشاء 

 
 (2المادة )
ــلط  األرا ــــي بتنفنذ إ راءات ا ــ  التكليف ةــ واردة في لزيادة في األرض المخاــــاــ

 ( أعاله.1المادة )
 
 (3المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   –إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف  
 اعتبارَا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011ما أإتو ر لسن   04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432 ما    القعدة لعام 06                        
                إسماعيل هنية                                                        

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 382قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح جمعية الوئام الخيرية إلنشاء  

 مدرسة وروضة أطفال ومسجد 
  ءالوزرامجلس 

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1942( لسن  6قانون األرا ي العمومي  رقم )وعلت 

 وعلت قانون األرا ي العثماني وتعديالته،
ــن   /م.و /3/27/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) ــأن نظام 2007إ.هـــــــــــــــــــ( لســـ م بشـــ
 معاينر التخايع وتعديالته، 

اللجن  الخاصـــــــــ  بتخاـــــــــيع األرا ـــــــــي الحكومي  في محضـــــــــر   وعلت توصـــــــــيات 
 م،12/09/2011بتاريخ ( 57ا تماعها رقم )

 تنسنب اللجن  الخاص  بتخايع األرا ي الحكومي ،  تعل و ناءً 
 الاالحيات المخول  لنا قانونَا، تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

ــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدين  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في   ــته العشـــ لســـ
 م.04/10/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 10/220/11)غزة تحت رقم 
 قرر ما يلي:

 
 (1المادة )

تخاــــــــــــــيع قطعــ  األرض الحكوميــ  الواقعــ  في  زء ما أرض القســــــــــــــيمتنا رقم 
بنت ال يا شــرق مدين  –( ما أرا ــي شــما  غزة  1767) ( ما القطع  رقم42،43)

ري  إلنشــــــاء ( لاــــــالح  معي  الوئام الخن2م6500والبالغ  مســــــاحتها )  –ايد الشــــــيخ ز 
 مدرة  للموهو نا ورو   أ فا  ومسجد.
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 (2المادة )
حســـب األصـــو    واتمامهتكليف ةـــلط  األرا ـــي بتنفنذ إ راءات التخاـــيع إ جارة  

 المعمو  بها.
 (3المادة )

ذا القرار، ويعمل به تنفنذ أحكام ه  –إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف  
 اعتبارَا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011ما أإتو ر لسن   04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما    القعدة لعام  06                        
                إسماعيل هنية                                                        

 رئيس مجلس الوزراء
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 م2011( لسنة 383قرار مجلس الوزراء رقم )
( معلم مستنك  للعمل في المدارس التابعة لوزارة 100بشأن الموافقة على عودة )

 لتربية والتعليم 
 مجلس الوزراء

 وتعديالته،م 2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م وتعديالته والئحته التنفنذ  ،1998( لسن  4مدني  رقم )وعلت قانون الخدم  ال

 و ناًء علت تنسنب وزير التر ي  والتعليم العالي،
( المنعقد  26ا تماعها رقم ) وعلت توصـــــــــيات اللجن  اإلداري  الوزاري  الدائم  في محضـــــــــر

 م،  25/09/2011بتاريخ 
 خول  لنا قانونَا،و ناًء علت الاالحيات الم

 تضيات المالح  العام ، و ناًء علت مق
و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــته العشـــــــــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة  

 م.04/10/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 11/220/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة )
ر ي   معلم مستنك  للعمل في المدارس التابع  لوزارة الت –مائ –( 100الموافق  علت عودة )

والتعليم العالي وفق اتليات والمعاينر المعمو  بها بالخاـو ، علت أن تقوم وزارة المالي   
 وديوان الموظفنا العام بتسوي  أو اعهم وفق األصو  المعمو  بها.  

 

 (2المادة )
أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارَا   تنفنذ –إل فيما  خاـــه–علت الجهات المختاـــ  كاف   

 وره، وينشر في الجريدة الرةمي .ما تاريخ صد
 

 م 2011ما أإتو ر لسن   04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما    القعدة لعام  06                        

          إسماعيل هنية                                                              
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 384م )رار مجلس الوزراء رقق
بشأن زيادة عدد النسخ الصادرة عن صحيفة الرأي الحكومية بمقدار أل  نسخة  

 إضافية   
 مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1988( لسن  7والشؤون المالي  رقم )وعلت قانون تنظيم الموازن  لعام  

 ي للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته،وعلت النظام المال
 م،1995( لسن  9وعلت قانون المطبوعات والنشر رقم )

ــن  إ.ه/م.و /5/99/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم ) ــاء 2009ـــــــــــــــــ( لسـ ــأن إنشـ م بشـ
 صحيف  باةم الحكوم ،  

م بشـــأن زيادة 2011إ.هـــــــــــــــــ( لســـن  /م.و/6/187/11وعلت قرار مجلس الوزراء رقم )
   الرأ  الحكومي  بمقدار أل  نسخ  إ افي ،فالاادرة عا صحيسخ نعدد ال

 و ناًء علت تنسنب رئيس الوزراء،
 قانونَا،الاالحيات المخول  لنا  تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

ــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدين   ــته العشـــ و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ
 م.04/10/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 12/220/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 ( 1المادة )

أل  نســـخ  إ ـــافي  زيادة عدد النســـخ الاـــادرة عا صـــحيف  الرأ  الحكومي  بمقدار 
 نسخ . –أر ع  آالف–( 4000بحنث  ابح العدد اإل مالي للنسخ )
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 (2المادة )
هذا القرار، ويعمل به   تنفنذ أحكام  –إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف  

 اعتبارَا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
 

 م2011ما أإتو ر لسن   04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما    القعدة لعام  06                        

    إسماعيل هنية                                                                    
 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة 385قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن استمالك قطعة أرض لغايات المنفعة العامة 

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

م  1943( لســــــــــــــن   24وعلت قانون األرا ــــــــــــــي )اةــــــــــــــتمالإها للغا ات العام ( رقم )
 وتعديالته،

 م،1942( لسن  6وعلت قانون األرا ي العمومي  رقم )
 األرا ي العثماني وتعديالته،وعلت قانون 

 تنسنب وزير الحكم المحلي، تعل و ناءً 
 الاالحيات المخول  لنا قانونًا، تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

ــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدين  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  ل ــته العشـــ ســـ
 م.04/10/2011بتاريخ /م.و/إ.هـ( 13/220/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 ( 1المادة )

اةـــتمالك قطع  األرض المملوك  للموا ا را ـــي أبو ريدة ما أرا ـــي القســـيم  رقم 
 والـبالـغ   –عبســــــــــــــان الكبنرة–( ما أرا ــــــــــــــي يـاننونس  250( في القطعـ  رقم )24)

ــغنل  ــالح وكال  الغور وتشــ ــ  إعداد   لاــ ــاء مدرةــ ــ  دونمات( إلنشــ ــاحتها )يمســ مســ
 الال ئنا.

 (2المادة )
ــلط  األرا ــــــي لتعويض الموا ا مالك  ــنق مع ةــــ تكليف وزارة الحكم المحلي بالتنســــ

 األرض تعويضَا عادال حسب األصو  المعمو  بها قانونًا.
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 (3المادة )
فع بها أن  متنع عا التاــــــرف بها بأ  نوع ما أو المنت علت مالك األرض المذكورة

 أنواع التارف وأن يبادر برفع يده عنها. 
 
 (4المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   –إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف  
 اعتبارَا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 م2011ن  أإتو ر لسما  04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما    القعدة لعام  06                        
إسماعيل هنية                                                                        

 رئيس مجلس الوزراء
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 م 2011( لسنة  386قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن التصرف بكافة أنواع التبغ المحجوزة  

 جلس الوزراءم
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م وتعديالته،1921( لسن  22وعلت قانون التبغ رقم )
 وتعديالته،2011( لسن  3وعلت قانون اإل راءات الجزائي  رقم )

 المالي ، و ناًء علت تنسنب وزير
ــر توصــــيات لجن  الشــــؤون االقتاــــاد   والبني  التوعلت  حتي  الوزاري  الدائم  في محضــ

 م،04/10/2011( والمنعقد بتاريخ 11ا تماعها رقم )
 الاالحيات المخول  لنا قانونَا، تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

المائتنا المنعقدة بمدين  غزة و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســته العشــريا بعد  
 م.04/10/2011م.و/إ.هـ( بتاريخ /14/220/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (  1المادة ) 
يلزم ما إ راءات للتاــــــــــــــرف بـكاـف  أنواع التبغ المحجوزة   تكليف وزارة الـمالـي  ـباتخـا  ـما
يوما ما تاريخ الحجز ولم يؤِد أصــــــحابها   –تســــــعون –(  90والتي مضــــــت علت حجزها )
 الغرام  المستحق  علنهم. 

 ( 2المادة ) 
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   –إل فيما  خاـــــــــــه–اـــــــــــ  كاف   علت الجهات المخت

 اعتبارَا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
 م2011ما أإتو ر لسن   04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما    القعدة لعام  06                        
                                       إسماعيل هنية                                   

 رئيس مجلس الوزراء 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة  387قرار مجلس الوزراء رقم )
 شيكل( للعاملين في مل  السفر بمعبر رفح      200بشأن صرف مكافأة مالية بقيمة ) 

 مجلس الوزراء 
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م، 2005( لسن  8سطنني  رقم )خدم  في قوى األما الفلوعلت قانون ال
 م،1988( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  لعام  والشؤون المالي  رقم )

 وعلت النظام المالي للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته،
 و ناًء علت تنسنب وزير الدايلي  واألما الو ني،
ــر البني  التحتي  الوزاريوعلت توصــــيات لجن  الشــــؤون االقتاــــاد   و    الدائم  في محضــ

 م،21/09/2011( والمنعقد بتاريخ 11ا تماعها رقم )
 الاالحيات المخول  لنا قانونًا، تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســته العشــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة 
 م.04/10/2011بتاريخ /م.و/إ.هـ( 15/220/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 (  1المادة ) 
لكل موظ   عمل في مل    –مائتي شــــيكل–شــــيكل(    200صــــرف مكافأة مالي  بقيم  )

 السفر بمعبر رفح وعددهم عشرة موظفنا.
 ( 2المادة ) 

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   –إل فيما  خاـــــــــــه–علت الجهات المختاـــــــــــ  كاف   
 رَا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .اعتبا

 م2011ما أإتو ر لسن   04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما    القعدة لعام  06                        

                 إسماعيل هنية                                                        
 رئيس مجلس الوزراء 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 374  - 

 م2011( لسنة 388جلس الوزراء رقم )قرار م
شيكل( ألعضاء الفريق الفني واإلداري للجنة العليا  200بشأن صرف مكافأة مالية بقيمة )

 لتقييم األداء الحكومي    
 مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  
 م،1988( لسن  7مالي  رقم )وعلت قانون تنظيم الموازن  لعام  والشؤون ال

 نظام المالي للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته،وعلت ال
 الخار ي  والتخطيط، و ناًء علت تنسنب وزير

وعلت توصـيات لجن  الشـؤون االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضـر ا تماعها 
 م،09/2011/ 21( والمنعقد بتاريخ 11رقم )

 ت الاالحيات المخول  لنا قانونَا،و ناًء عل
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــته العشـــــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة تحت  
 م.04/10/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 16/220/11رقم )

 قرر ما يلي:
 ( 1المادة )

لكل عضـو ما أعضـاء الفريق الفني  –مائتي شـيكل–( شـيكل 200صـرف مكافأة مالي  بقيم  )
موظفَا، باإل ــــاف   –ثالث  عشــــر–( 13واإلدار  للجن  العليا لتقنيم األداء الحكومي، وعددهم )

علت  –أل  ومائتنا واثنان وعشـرون شـيكل-شـيكل(  1,222إلي الماـاريف التشـغنلي  بقيم  )
 .ووزارة المالي أن تتم عملي  الارف بالتنسنق بنا وزارة التخطيط 
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارَا ما  –إل فيما  خاــه–علت الجهات المختاــ  كاف  
 تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 م2011ما أإتو ر لسن   04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما    القعدة لعام  06                         

                                                                  عيل هنية      إسما
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م2011( لسنة 389قرار مجلس الوزراء رقم )
 شيكل( لصالح وزارة االقتصاد الوطني  250,000بشأن صرف سلفة مالية بقيمة )

 مجلس الوزراء   
 م وتعديالته،2003معد  لسن  بعد اال الع علت القانون األةاةي ال

 م،1988( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  لعام  والشؤون المالي  رقم )
 والمؤةسات العام  وتعديالته،وعلت النظام المالي للوزارات 

 االقتااد الو ني، و ناًء علت تنسنب وزير
ــاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم ــيات لجن  الشــــــــؤون االقتاــــــ   في محضــــــــر  وعلت توصــــــ

 م،21/09/2011( والمنعقد بتاريخ 11ا تماعها رقم )
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونَا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــته العشـــــــــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدين  غزة  
 م.04/10/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 17/220/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة )
ح وزارة  لاــال –مائتنا ويمســنا أل  شــيكل–شــيكل(  250,000صــرف ةــلف  مالي  بقيم  )

االقتاــــــاد الو ني لتســــــديد  زء ما مســــــتحقات المقاو  الذ  أزا   ميع اتالت واألدوات  
ــنق بنا وزارة  ــاد  واللوازم المتوا دة علت أرض معبر كارني علت أن يتم  لك بالتنســــ االقتاــــ

 الو ني ووزارة المالي  وفق األصو  المعمو  بها في وزارة المالي .
 (2المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارَا   –إل فيما  خاـــه–اـــ  كاف   علت الجهات المخت
 ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 م 2011ما أإتو ر لسن   04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما    القعدة لعام  06                        

                                     إسماعيل هنية                                   
 رئيس مجلس الوزراء



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م2011( لسنة 390قرار مجلس الوزراء رقم )
 بشأن اعتماد تنفيذ مشروع جسر وادي غزة ومنطقة المزلقان 

 راءمجلس الوز 
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،1988( لسن  7لشؤون المالي  رقم )وعلت قانون تنظيم الموازن  لعام  وا
 وعلت النظام المالي للوزارات والمؤةسات العام  وتعديالته،

 األشغا  العام  واإلةكان، و ناًء علت تنسنب وزير
ــيات لجن  الـشـــــــ  ــاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضــــــــر  وعلت توصــــــ ؤون االقتاــــــ

 م،21/09/2011( والمنعقد بتاريخ 11ا تماعها رقم )
 و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا قانونَا،
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ، 

ن  غزة  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـــــــته العشـــــــــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدي
 م.04/10/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 18/220/11تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة )
بتكلف  مالي    -شــارع صــال  الديا–وع  ســر واد  غزة ومنطق  المزلقان اعتماد تنفنذ مشــر 

ــبعمائ  دوالر -$(80,700قدرها ) ــنق بنا   –ثمانون أل  وةــــ علت أن يتم الاــــــرف بالتنســــ
 إلةكان وزارة المالي  ووفق األصو  المعمو  بها في وزارة المالي .وزارة األشغا  العام  وا

 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارَا   –كل فيما  خاه –  علت الجهات المختا  كاف

 ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
 م 2011ما أإتو ر لسن   04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 

 هـ 1432ما    القعدة لعام  06                        
                                 إسماعيل هنية                                       

 رئيس مجلس الوزراء
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 391قرار مجلس الوزراء رقم )
بشأن تشكيل لجنة لدراسة قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على 

 ارات التي يتم إدخالها عبر الحدود المصرية  السي
 مجلس الوزراء

 م وتعديالته،2003سن  بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  ل
 م وتعديالته،1929( لسن  42وعلت قانون الجمارك رقم )

 و ناًء علت تنسنب وزير المالي ،
الدائم  في محضـر  االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري   الشـؤون وعلت توصـيات لجن   

 م،21/09/2011( والمنعقد بتاريخ 11ا تماعها رقم )
 المخول  لنا قانونَا،الاالحيات  تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

ــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدين   ــته العشـــ و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ
 م.04/10/2011ريخ /م.و/إ.هـ( بتا19/220/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 
 ( 1المادة )

المالي ، وعضـوي  كل ما: وزارة االقتاـاد الو ني، تشـكنل لجن  ياصـ  برئاةـ  وزارة  
ووزارة النقل والمواصـالت، لدراةـ  ييم  الضـرائب والرةـوم الجمركي  المفرو ـ  علت 

 السيارات التي يتم إديالها عبر الحدود الماري .
 
 (2المادة )

 للجن  توصـــــــــياتها للجن  الشـــــــــؤون االقتاـــــــــاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم ترفع ا
 يال  أةبوعنا ما تاريخه.

 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 (3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   –إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف  

 اعتبارَا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
 

 م2011ما أإتو ر لسن   04 صدر في مدين  غزة بتاريخ:
 هـ 1432ما    القعدة لعام  06                        

إسماعيل هنية                                                                        
 رئيس مجلس الوزراء

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 392قرار مجلس الوزراء رقم )
 على بلدية جباليا لصالح شركة أبو جزر للمقاوالت   بشأن المبالغ المستحقة

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م،1998( لسن  7وعلت قانون تنظيم الموازن  العام  والشؤون المالي  رقم )
 وعلت النظام المالي للوزارات والمؤةسات العام ، 

 زير الحكم المحلي،و ناًء علت تنسنب و 
االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضـر   الشـؤون وعلت توصـيات لجن   

 م،21/09/2011( والمنعقد بتاريخ 11ا تماعها رقم )
 الاالحيات المخول  لنا قانونَا، تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

ــريا بعد المائتنا المنعقدة بمدين  و ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  ل ــته العشـــ ســـ
 م.04/10/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 20/220/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة )
تكليف وزارة االقتاـــــــــاد الو ني بعمل مقاصـــــــــ  مع شـــــــــرك  أبو  زر للمقاوالت بنا 

ــتكما مبالغ المتبقي  ما تنفنذ مشـــــــروعي  ال ــارع البحر ورصـــــــ  منطق   اةـــــ تعبند شـــــ
مســـجد الشـــورى المســـتحق  لشـــرك  أبو  زر للمقاوالت، و نا المبالغ المســـتحق  لوزارة 
االقتاـــــــاد الو ني علت الشـــــــرك  علت أن تقوم بلد    باليا بالتســـــــديد لاـــــــالح وزارة 

 االقتااد الو ني. 
 (2المادة )

 باليا المبالغ المتبقي  ما تنفنذ مشــــــــــروع تطوير الجانب الشــــــــــرقي ما تتحمل بلد    
 النار ومشروع تطوير الجانب الغر ي ما شارع النار المستحق  للشرك . شارع 

 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 (3المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   –إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف  

 اعتبارَا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
 

 م2011ما أإتو ر لسن   04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما    القعدة لعام  06                        

                إسماعيل هنية                                                        
 رئيس مجلس الوزراء

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
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 م 2011( لسنة 393قرار مجلس الوزراء رقم )
ـ( لسنة  .و/إ.ه/م2/208/11العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ) انتهاءبشأن 

م بشأن تجميد تحصيل رسوم جمركية من قيمة السيارات التي يتم إدخالها 2011
 من المعابر المشتركة مع االحتالل  

 مجلس الوزراء
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد  لسن  

 م وتعديالته،1929( لسن  42وعلت قانون الجمارك رقم )
م بشأن تجمند 2011/م.و/إ.هــــــــــــــ( لسن  2/208/11رقم ) لوزراءوعلت قرار مجلس ا

م بشأن تحانل 2011/م.و/إ.هـ( لسن   7/200/11العمل بقرار مجلس الوزراء رقم )
% ما ييمــ  الســــــــــــــيــارات التي يتم إديــالهــا ما المعــابر 25رةــــــــــــــوم  مركيــ  بقيمــ  
 المشترك  مع االحتال ، 

 و ناًء علت تنسنب وزير المالي ،
االقتاـاد   والبني  التحتي  الوزاري  الدائم  في محضـر   الشـؤون لجن     وعلت توصـيات 
 م،21/09/2011( والمنعقد بتاريخ 11ا تماعها رقم )

 الاالحيات المخول  لنا قانونَا، تعل و ناءً 
 مقتضيات المالح  العام ،  تعل و ناءً 

ــريا بعد المائتنا   ــته العشـــ عقدة بمدين  المنو ناًء علت ما أقره مجلس الوزراء في  لســـ
 م.04/10/2011/م.و/إ.هـ( بتاريخ 21/220/11غزة تحت رقم )
 قرر ما يلي:

 ( 1المادة )
م بشأن 2011/م.و/إ.هــــــــــ( لسن   2/208/11العمل بقرار مجلس الوزراء رقم )  انتهاء

م بشأن 2011/م.و/إ.هــــــــــ( لسن   7/200/11تجمند العمل بقرار مجلس الوزراء رقم )
% ما ييم  السـيارات التي يتم إديالها ما المعابر 25 مركي  بقيم   تحاـنل رةـوم 

 المشترك  مع االحتال ،



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 382  - 

 (2المادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار، ويعمل به   –إل فيما  خاــــه–علت الجهات المختاــــ  كاف  

 اعتبارَا ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
 

 م2011لسن   ما أإتو ر 04صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ 1432ما    القعدة لعام  06                        

إسماعيل هنية                                                                        
 رئيس مجلس الوزراء
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 ( بشأن 19/2011قرار وزير االقتصاد الوطني رقم )
والوكاالت التجارية والعالمات   حظر وشطب تسجيل الشركات واألسماء التجارية

 التجارية المتعلقة بسلع وبضائع المستوطنات  
 وزير االقتااد الو ني،

 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت أحكام القانون االةاةي لسن  
 19وتعديالته وعلت قانون الشـركات رقم    1929لسـن     18ات رقم وعلت قانون الشـرك

 وتعديالته،  1930لسن  
ونظام العالمات التجاري  لســن    1938لســن     35ون العالمات التجاري  رقم وعلت قان

1940 ، 
 وعلت قانون تسجنل األةماء التجاري ،

 ، 2000لسن   2وعلت قانون تنظيم أعما  الوكالء التجارينا رقم  
 ، 2005لسن   21وعلت قانون حما   المستهلك رقم 
 أن حظر بضائع المستو نات، بش 2005لسن   59وعلت قرار مجلس الوزراء رقم 

 و ناء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا 
 وعلت مقتضيات المالح  العام ، 

  -قررنا ما يلي:
 حظر تسـجنل الشـركات أو األةـماء التجاري  أو العالمات التجاري  أو الوكاالت  .1

 ًا. التجاري  المتعلق  بالمستو نات ةواء تسجناًل أو إنتا ًا أو تعبئ  أو تخزين
  لها  شــطب تســجنل أ  شــرك  أو اةــم تجار  أو عالم  تجاري  او وكال  تجاري .2

 عالق  بالمستو نات في السجل الخا  بها. 
 اـــدر قرار وزار  بالشـــطب في أ  حال  ما الحاالت المذكورة أعاله بناء علت  .3

 توصي  الجه  المختا  بالوزارة. 
ــابق  علت   .4 ــادرة عا الوزارة ةـــ ــتندات صـــ ــجنل تعتبر أ  مســـ هذا القرار تخع تســـ

ري  ياصـــــــــــــ  بســــــــــــلع شـــــــــــــرك  أو اةـــــــــــــم تجار  أو عالم  تجاري  أو وكال  تجا



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 384  - 

المســـــتو نات كأن لم تكا وال  مكا االحتجاج بها أو االعتداد بها أمام أ   ه  
 رةمي  أو أهلي . 

 عــاقــب كــل ما يــال  هــذا القرار بــالعقو ــات المناــــــــــــــو  علنهــا في القواننا  .5
 الفلسطنني . 

ــ  كاف  علت الجها .6 ــه  -ت المختاـــــ تنفنذ هذا القرار اعتبارًا ما   -كل فيما  خاـــــ
 دوره، وينشر في الجريدة الرةمي . تاريخ ص

 
  23/5/2011صدر في مدين  غزة 

 د. عالء الرفاتي 
 وزير االقتصاد الوطني 
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 ( بشأن  2011/ 20قرار وزير االقتصاد الوطني رقم )
 والمعبأة داخل  حظر دخول وتسويق السلع المنتجة 
    الفلسطينيالمستوطنات إلى السوق 

 االقتااد الو ني،وزير 
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت أحكام القانون االةاةي لسن  

 ،2005لسن   21وعلت قانون حما   المستهلك رقم 
ــادرة بمو ـب قرار   1966لســــــــــــــنـ    11وعلت القرار بقـانون رقم  والئحتـه التنفنـذ ـ  الاــــــــــــ

 ،1966لسن   9تنفنذ  رقم المجلس ال
بحظر ديو  الســــــــــــــلع المنتجــ  أو  2005لســــــــــــــنــ   59وعلت قرار مجلس الوزراء رقم 

 المانع  أو المعبأة دايل المستو نات إلت السوق الفلسطنني،
 و ناء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا، 

 وعلت مقتضيات المالح  العام ، 
  -قررنا ما يلي:

أو تداو  أ  ةــــــــلع  ما انتاج أو زراع  أو تاــــــــنيع أو    حظر اةــــــــتنراد أو اديا  .1
 يا أو تعبئ  أو تغليف المستو نات. تخز 

  منع تسويق السلع المذكورة اعاله في السوق الفلسطنني أل  ةبب كان.  .2
ــطنني وعلت  ميع المعابر  .3 ــوق الفلســــــ ــلع المخالف  دايل الســــــ ــبط كاف  الســــــ يتم  ــــــ

 الفلسطنني . 
ار بـــالعقو ـــات المناــــــــــــــو  علنهـــا في القواننا  عـــاقـــب كـــل ما  خـــال  هـــذا القر  .4

 الفلسطنني . 
ــ  كاف  .5 ــه  -علت الجهات المختاــــ تنفنذ هذا القرار، ويعمل به ما   -كل فيما  خاــــ

 تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي . 
  23/5/2011صدر في مدين  غزة 

 د. عالء الرفاتي 
 وزير االقتصاد الوطني 
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 ( بشأن 22/2011)وزير االقتصاد الوطني رقم  قرار
 حظر إدخال أو استيراد الشبسي    

 وزير االقتااد الو ني،
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت أحكام القانون االةاةي لسن  

 ، 2006لسن   2وعلت قانون االتحاد العام للاناعات الفلسطنني  رقم 
 ،2005لسن   21وعلت قانون حما   المستهلك رقم 

 ،2000لسن   2ا  الوكالء التجارينا رقم وعلت قانون تنظيم أعم
 ،2000لسن   6وعلت قانون مؤةس  المواصفات والمقاييس الفلسطنني  رقم 

ــادرة بمو ـب قرار   1966لســــــــــــــنـ    11وعلت القرار بقـانون رقم  والئحتـه التنفنـذ ـ  الاــــــــــــ
 ،1966لسن   9المجلس التنفنذ  رقم 

 بشأن حظر إديا  بعض السلع.   2003لسن     1وعلت قرار وزير االقتااد الو ني رقم  
 و ناء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا 

 وعلت مقتضيات المالح  العام ، 
  -يلي: قررنا ما 

 بكاف  أنواعه باةتثناء رقائق البطا ا.   حظر اةتنراد أو إديا  الشبسي  .1
ــطنني وعلت  ميع المعابر  .2 ــوق الفلســــــ ــلع المخالف  دايل الســــــ ــبط كاف  الســــــ يتم  ــــــ

 ني . الفلسطن
 عاقب كل ما  خال  هذا القرار بالعقو ات المناـو  علنها في القواننا المذكورة  .3

 أعاله. 
ر، ويعمل به تنفنذ هذا القرا  -كل فيما  خاـــــــــــــه  –علت الجهات المختاـــــــــــــ  كاف    .4

 اعتباًر ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .
  1/6/2011صدر في مدين  غزة 

 د. عالء الرفاتي 
 قتصاد الوطني وزير اال
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 ( بشأن  2011/ 23قرار وزير االقتصاد الوطني رقم )
 حظر إدخال أو استيراد األجهزة الكهربائية المستعملة  

 وزير االقتااد الو ني،
 م وتعديالته،2003بعد اال الع علت أحكام القانون االةاةي لسن  

 ،  2006لسن   2وعلت قانون االتحاد العام للاناعات الفلسطنني  رقم 
 ،2005لسن   21وعلت قانون حما   المستهلك رقم 

 ،2000لسن   2تنظيم الوكالء التجارينا رقم وعلت قانون 
 ،2000لسن   6وعلت قانون مؤةس  المواصفات والمقاييس الفلسطنني  رقم 

ــن   11وعلت القرار بقانون رقم  ــادرة بمو ب قرار المجلس   1966لســـ والئحته التنفنذ   الاـــ
 ،1966لسن   9التنفنذ  رقم 

 بشأن حظر إديا  بعض السلع.   2003لسن   1وعلت قرار وزير االقتااد الو ني رقم 
 و ناء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،  

 وعلت مقتضيات المالح  العام ، 
   -قررنا ما يلي:

ــتثناء   .1 ــتعمل  ما الجانب األير باةـــــ ــتنراد أو إديا  األ هزة الكهر ائي  المســـــ  حظر اةـــــ
 ت والثال ات(.  )الغساال

يتم  ــــــــــــبط كاف  الســــــــــــلع المخالف  دايل الســــــــــــوق الفلســــــــــــطنني وعلت  ميع المعابر   .2
 الفلسطنني .  

 عـاـقب كـل ما  خـال  هـذا القرار ـبالعقوـ ات المناــــــــــــــو  علنهـا في القواننا المـذكورة   .3
 ه.  أعال

تنفنذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا   -كل فيما  خاـــــه –علت الجهات المختاـــــ  كاف   .4
 تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .   ما

   1/6/2011صدر في مدين  غزة 
 د. عالء الرفاتي

 وزير االقتصاد الوطني 
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 ( بشأن  2011/ 24قرار وزير االقتصاد الوطني رقم )
 حظر إدخال أو تسويق المشروبات الغازية والعصائر اإلسرائيلية  

 وزير االقتااد الو ني،
 م وتعديالته،2003لقانون االةاةي لسن  بعد اال الع علت أحكام ا

 ،  2006لسن   2وعلت قانون االتحاد العام للاناعات الفلسطنني  رقم 
 ،2005لسن   21انون حما   المستهلك رقم وعلت ق

 ،2000لسن   2وعلت قانون تنظيم أعما  الوكالء التجارينا رقم 
 ،2000لسن   6وعلت قانون مؤةس  المواصفات والمقاييس الفلسطنني  رقم 

ــن   11وعلت القرار بقانون رقم  ــادرة بمو ب قرار المجلس   1966لســـ والئحته التنفنذ   الاـــ
 ،1966لسن   9التنفنذ  رقم 

 بشأن حظر إديا  بعض السلع.   2003لسن   1وعلت قرار وزير االقتااد الو ني رقم 
 و ناء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا  

 ام ، وعلت مقتضيات المالح  الع
   -قررنا ما يلي:

 .   اإلةرائنلي حظر اةتنراد أو إديا  المشرو ات الغازي  والعاائر  .1
  منع تسويق أو تداو  السلع المذكورة أعاله في السوق الفلسطنني أل  ةبب كان.   .2
يتم  ــــــــــــبط كاف  الســــــــــــلع المخالف  دايل الســــــــــــوق الفلســــــــــــطنني وعلت  ميع المعابر   .3

 الفلسطنني .  
هـذا القرار ـبالعقوـ ات المناــــــــــــــو  علنهـا في القواننا المـذكورة    عـاـقب كـل ما  خـال  .4

 أعاله.  
تنفنذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا   -كل فيما  خاـــــه –علت الجهات المختاـــــ  كاف   .5

 نشر في الجريدة الرةمي .  ما تاريخ صدوره، وي
   1/6/2011صدر في مدين  غزة         

 د. عالء الرفاتي
 وزير االقتصاد الوطني 
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 2011( لسنة  1تعليمات وزير الشباب والرياضة رقم ) 
 م 2010( لسنة 2الخاصة بإنفاذ قانون تنظيم الهيئات الرياضية رقم ) 

 

 وزير الشباب والريا   
 ( منه،71القانون االةاةي وتعديالته ياص  المادة ) علتبعد اإل الع 

( 1،2،12المواد )الةيما    2010( لسن   2وعلي قانون تنظيم الهنئات الريا ي  رقم )
 منه،
 لنا قانونًا، المخول الاالحيات  علتو ناء 
 مقتضيات المالح  العام ، علتو ناء 

 التالي : ت أصدرنا التعليما
 (1مادة )

ــي  رقم )لغا ات تطبنق أحكا ــن   2م قانون تنظيم الهنئات الريا ــ  قاــــد م  2010( لســ
بما فنها األموا    الريا ـــــــــي: ما تقوم به الهنئات الريا ـــــــــي  ما أنشـــــــــط   بالنشـــــــــاد

المنقول  وغنر المنقول  التي تســـــــــــتعمل لتحقنق األهداف والغا ات التي أنشـــــــــــئت ما 
 أ لها الهنئ  الريا ي .

 (2مادة )
ــي  رقم 4( فقرة ن12المادة )لغا ات تطبنق أحكام   ن ما قانون تنظيم الهنئات الريا ـــــــــ

تعريف الوارد تقدم  لبات اإلعفاء عا النشــــــاد الريا ــــــي وفق ال  2010( لســــــن   2)
 أعاله وفق التالي:

تقدم  لبات االعفاء علت النمو ج المخاع لذلك للوزير الذ   ادر قرار  -1
 ( أعاله.1دة )بالموافق  أو بالرفض حسب التعريف الوارد في الما

في حا  الموافق  ما قبل الوزير علت  لب اإلعفاء  حو  الطلب لوزارة المالي    -2
 للماادق  علت االعفاء.  

 (3)مادة 
 يلغت كل ما  خال  أو يتعارض مع أحكام هذه التعليمات. 
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 (4مادة )
تنفنذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها   - خاــهكل فيما   –علي الجهات المختاــ   

 اعتبارًا ما تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرةمي .
 

 م.2011ما شهر إبريل ما عام  27صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 م.1432ما  ماد أو  ما عام  42الموافق:                     

                                             
 د. محمد إبراهيم المدهون 

 والرياضةوزير الشباب 
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 " 1نموذج رقم " 
 للهيئات الرياضية  التابعةالخاص بإعفاء المركبات 
 " 12لمنفذة لمادة "م ا1/2011استنادا لتعليمات الوزير رقم 

 م.2010لسنة   2من قانون تنظيم الهيئات الرياضية رقم   
 

 .................. بافته  ......................  مثلها  ..................... اةم الهنئ  الريا ي  
 .....  ..........................تاريخ التسجنل الهنئ   ........................ رقم تسجنل الهنئ  

 .. .............رئيس مجلس االدارة ....................  اير انتخابات لمجلس ادارة الهنئ 
 ...................................اةــــــــــــم مالك المركب   ............................... نوع المركب  

 ................................ . تاريخ الملكي   .................................. رقم هوي  المالك 
قوة  ........................ نوع الوقود  ... .............................................أصل المركب   

 ............... النوع  ................. ةن  االنتاج  .................................. المحرك 
رقم  ....................  راز المحرك ............... اج المحرك انتــ  ............. رقم المحرك 
ــي   ــاصـــــــــ ........................  اللون  ........................................................... الشـــــــــ

 ................................................ الغرض ما االةتعما  

 تعهد والتزام
  ........................للهنئ  الريا ــــــــــي   ........................ مجلس إدارة اتعهد انا رئيس 

ــي  ولغرض تحقنق  ــا ات الريا ـــ ــتخدم المركب  المذكورة أعاله للنشـــ بأنني ةـــــوف اةـــ
وفي حا  مخالفتت لذلك، ف نني اتحمل  ........................ اهداف الهنئ  الريا ي  لــــــــــ 

وم والجمارك المســـتحق  علت الفور، وهذا تعهد والتزام تبعات  لك وةـــأقوم بدفع الرةـــ 
 ي بذلك.                                                                         من

 التوقيع 
 رئيس مجلس اإلدارة

....................................... 
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 إلستعمال وزارة الشباب والرياضة
بعد الفحع وتدقنق المستندات والمعاين  و عد التأإد ما أن المركب  مستخدم   

ألغراض النشاد الريا ت لدى الهنئ  الريا ي  بناء علت التعهد واإللتزام فقد قررت 
الوزارة ممثل  بالوزير ما  

………………………………………………………………………………………………يلي:  

..…… 
……………………………………………………………………………………………..……… 

..…………………………………………………………………………………………………… 

 

 الستعمال وزارة المالية 

ن ما قانون تنظيم الهنئات الريا ي  ولتعليمات وزير  12اةتنادًا لنع المادة ن
ما قانون تنظيم   ن12م الخاص  ب نفا  المادة ن2011ن لسن  1الشباب والريا   رقم ن
 عد اال الع علت موافق  وزير الشباب  م. و 2010لسن   2الهنئات الريا ي  رقم 

 والريا   فقد قررت وزارة المالي  ما يلي: 
..…………………………………………………………………………………………………… 
 ..…………………………………………………………………………………………………… 
 ..…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 تندات المرفق :المس
 شهادة تسجيل الهيئة الرياضية -
 اعتماد مجلس االدارة -
 صورة هوية رئيس مجلس االدارة -
 رخصة المركبة سارية الصالحية -
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 ساسيم األاالنظالشباب والرياضة بشأن  وزيرقرار 
 2011/ 2رقم  الرياضية الموحد للهيئات )الشق المالي(

 وزير الشباب والريا  ،
 وتعديالته، 2003قانون األةاةي لسن بعد اال الع علت ال

ــي  رقم )و عد  ــن   2اال الع علت أحكام قانون تنظيم الهنئات الريا ـــــــ م 2010( لســـــــ
 ( منه،32الةيما المادة )

م ب نشــــاء مجلس أعلت لرعا   الشــــباب والتر ي  1965( لســــن  13وعلت القانون رقم )
 الريا ي  بقطاع غزة،

 م،1954( لسن  335وعلت قانون األند   رقم )
 ،و ناًء علت الاالحيات المخول  لنا

 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،
 اصدرنا القرار التالي بشأن النظام األةاةي )الشق المالي( للهنئات الريا ي :

 لفصل األول ا
 تعاريف عامة 

 (1مادة )
تطبنق أحكـــــام هـــــذا النظـــــام  كون للكلمـــــات والعبـــــارات التـــــاليـــــ  المعـــــاني  ألغراض 
 ا  لها أدناه ما لم تد  القرين  علت يالف  لك:المخا

 وزارة الشباب والـريا ـ .  الوزارة: •
 وزير الشباب والريا ـ . الوزير: •
تتمثــــــل فــــــي الــــــذوات التــــــي ُتؤةــــــس مــــــا أشــــــخا   الهيئـــــــة/ات الرياضـــــــية: •

لمـــــدة غنـــــر معننـــــ  بهـــــدف تـــــوفنر الخـــــدمات الريا ـــــي   بيعنـــــنا أو اعتبـــــارينا 
فيـــــ  وا تماعيـــــ  وصـــــحي  وترويحيـــــ  و لـــــك ومـــــا يتاـــــل بهـــــا مـــــا يـــــدمات ثقا

 دون الحاو  علت كسب ماد  لألعضاء.
 م.2010لسن   2قانون الهنئات الريا ي  رقم  القانون: •
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 الهنئ  الريا ي . إدارةمجلس  :اإلدارةمجلس  •
ــس  • ــيس مجلـــــــ ــو  إدارةرئـــــــــيس مجلـــــــــس  :اإلدارةرئـــــــ الهنئـــــــــ  الريا ـــــــــي ، وهـــــــ

ــ  الريا ــــــي  وفــــــق الاــــــال ــه مــــــا المســــــئو  المباشــــــر للهنئــــ حيات الممنوحــــــ  لــــ
ــاة علـــت عاتقـــه  ــي  أو الـــوزارة والمســـؤوليات الملقـ ــل الهنئـــ  الريا ـ ــب قبـ  بمو ـ

 التعننا أو االنتخاب. تكليف
ــذي: • ــدير التنفيـــ ــ   المـــ ــا  الماليـــــ  واإلداريـــ ــئو  المباشـــــر عـــــا اإلعمـــ ــو المســـ هـــ

ــدة، حســـــب الاـــــالحيات  ــ  المعتمـــ ــ  واإلداريـــ ــ  الماليـــ ــدقنق لألنظمـــ والتطبنـــــق الـــ
 ما قبل مجلس اإلدارة.  الممنوح  له

ــاليون: • الماليــــــــــ  القســــــــــم المنــــــــــاد بــــــــــه  ميــــــــــع األعمــــــــــا   الموظفــــــــــون المــــــــ
 .والمحاةبي 

ــتخدم إلثبـــــات العمليـــــات  :بالنظــــــام المحوـســـــ  • ــبي المســـ ــامج المحاةـــ ــو البرنـــ هـــ
 المالي  واةتخراج التقارير المالي  المختلف .

 النظام األةاةي لكل هنئ  ريا ي . النظام األساسي: •
 (2مادة )

بالهنئات ر  أحكام هذا النظام علت  ميع المعامالت واألمور المالي  الخاصــــــــ  تـســـــــ 
 أو المتعلق  بها. الريا ي 

 انيالفصل الث
 أحكام عامة

 (3مادة )
ــاـلمـواد  ــ  بـــــ ــيـــــ ــا ــــــــــــ ــات اـلريـــــ ــذا اـلقـرار ـتـلـتزم اـلهـنـئـــــ ــام هـــــ ــات ـتطــبـنق أحـكـــــ ــا ـــــ ـلغـــــ

 ( ما القانون.35.34.33.32.31)
 (4مادة )

األيرى  العمالت  ما ما  عادلها ل  رئيســــــي ، أوالشــــــيكل كعم هي الحســــــابات  عمل 
 .في حننه الارف ةعر حسب  عند التسجنل تقيم حنث 
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 (5مادة )
ــاس اعتماد  يتم ــتحقاق المعد  أةـــــ تســـــــجنل واعداد حســـــــابات الهنئ   ألغراض  االةـــــ

 الريا ي .
 (6مادة )
 وال تستخدم وهت ما تعتمدها الوزارة، التيأصل المستندات المعززة للارف هي 

  االةتثنائي  التالي : الحاالت  في إال الاورة لتقب
  بق صورة عبارة عليه  يدون  أن  جب  الحال  هذه وفي المستند  أصل فقدان -1

 .معها المتعاقد  أو الموردة الجه  ما ويوقع عليه ويختم األصل
ي حال  المشاريع الممول  ما  هات مانح  التي تطلب أصل المستند ويتم  ف -2

ن تختم صورة المستند بختم الجه  المانح  بما  فند  تقد م األصل لها علت أ 
المانح  بتفاصنل المستندات التي  اةتالمهم لألصل ويرفق كتاب ما الجه  

 تم اةتالمها.
 (7مادة )

 المعد  وحسب النمو ج اةتعمالها قبل الوزارة  ما بختم القبض  ةندات  اعتماد   جب 
 . لذلك

 (8مادة )
 حسب  آير شخع  أ  أو اإلدارة مجلس دىأصو  الهنئ  الريا ي  عهدة ل تكون 

 باالةتخدام.   والتاريح الاالحيات 
 (9مادة )

 في السوق  في ةعرها  حسب  علت  تقنيمها ويتم إالمشتريات  تعامل العنني  التبرعات 
 ويادر إتبرع باإليرادات  وتقابل تأينر دون  اةتالمها فور اةتالم بسند  وتدعم حننه

   .توزيعها حال  في صرف وةند  عنني تبرع مقابل يبض  بها ةند 
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 ( 10مادة )
و/أو ةند يبض    ريبي  كفاتورة، رةمي بمستند  مدعم   كون  أن   جب  ماروف أ 

 .ما المورد 
 ( 11مادة )

هو المسئو  عا أموا  الهنئ  وهو المخو  بقبو  ورفض الهنئ  الريا ي     إدارة مجلس
 النظام في المعتمدة الهنئ  أهداف  كون الغرض منها  ما أن علت التبرعات 

 األةاةي.  
 ( 12مادة )

 لمرا عهيتم ايتياره ما قبل الجمعي  العمومي ،   يار ي حسابات  مدقق اعتماد   جب 
 عند إعداد المنزاني  العمومي  السنوي .  علنها والماادق  الناد  حسابات 

 ( 13مادة )
 الحسابات  مدقق ما  معتمدة االيتاا   لجهات  الحسابات الختامي  تقد م   جب 
  التالي.  العام بدا   ما  4 / 30 أقااه موعد  في ، ي للهنئ  الريا ي الخار 

 ( 14مادة )
 علت:  للناد  الختامي  الحسابات  تشمل

 والماروفات. اإليرادات  •
 المنزاني  العمومي .  •
 .المالي  للقوائم المتمم  اإل ضاحات  •

 ( 15مادة )
 التمويل مبلغ  فنها نًنامب الممول  الجهات  مع الموقع  المالي  االتفاييات  إظهار  جب 

 .بشأنها لألصو  الوا ب  وفقا صرف عملي  إل بعد  اإل مالي ورصنده
 ( 16مادة )

 الحساب  ةن   نها   علت ةنوات  7مرور بعد  إال المالي  المستندات   جوز تكهنا  ال
 ةنوات.  10لمدة  بها المالي   حتفظ عدا القوائم ما
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 ثالفصل الثال
 األصول الثابتة 

 ( 17مادة )
 -الرقاب  علت األصو  الثابت : ت راءاإ 
يتم اعتماد ييم  األصو  الثابت  بتكلفتها بتاريخ الشراء ويقفل هذا الحساب عند   .1

  أو االةتغناء عنه.  ، التكهنا أو البيع
عند عملي  شراء أ  ما األصو  الثابت  تتم وفقا لتعليمات وا راءات المشتريات   .2

  . العامالمتبع  حسب األصو  في المؤةسات 
 يتم اةتخدام ةجل لتسجنل  ميع المو ودات الثابت  وفقًا لألصو  المحاةبي .  .3
 عا للجرد بقرار ما مجلس اإلدارة، علت أال  قل عدد أعضــاء اللجن  لجن  تشــكل .4

إدارة، ويجب القيام بعملي  الجرد مرة واحدة في  مجلس عضـو يرأةـها أعضـاء ثالث 
ــن  علت األقل  المو ودات الثابت .  الجرد مع ةــــــــجل  نتائجعلت أن تتم مطابق   الســــــ

 تويتم توثنق عملي  الجرد مع ةــجل المو ودات الثابت  والتحقق ما أةــباب الفروقا 
 إن و دت، والماادق  علت عملي  الجرد ما مسؤولي  مجلس اإلدارة. 

أو بيع األصــــــــــــــو  الـثابـت  بقرار ما مجلس اإلدارة بـناء   تتم عملـي  اتالف أو تكهنا .5
ــنب اللج ــ  وُتعلم الوزارة بذلك قبل التنفنذ علي ان  كون للوزارة علت تنســـ ن  المختاـــ

 مندوب للمتابع  حسب االصو .
وتبليغ الوزارة   إيطار  جب ،الناد  ما المستندات األصو  أو أحد فقدان حال  في  .6

 . بذلك
 الفصل الرابع

 المستندات والسجالت المحاسبية والقوائم المالية 
 ( 18مادة )

ت المحاةبي  الوا ب توافرها لدى الدائرة المالي  بالمستندات تتمثل المستندا -1
 - التالي :
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 سندات القبض:  .أ
وتعد إلثبات العمليات التي تنطو  علت يبض مبالغ نقد   أو عنني ، وينظم مستند 
القبض ما ثالر نسخ، تعطت النسخ  األصلي  منه لدافع المبلغ ك ثبات للدفع وترةل 

 الدفاتر ونسخ  يتم االحتفاظ بها في الدفتر. نسخ  للمحاةب لتسجنلها في 
 سندات الصرف: .ب

نطو  علت صرف مبالغ نقد   او بشيكات ما الهنئ   تعد إلثبات العمليات التي ت 
الريا ي  إلت األ راف األيرى، ويتم تنظيمه ما واقع المستندات الرةمي ، ويكون  

اةب لتسجنلها  ما ثالر نسخ، تعطت نسخ  منه لقابض المبلغ وترةل نسخ  للمح
 في الدفاتر ونسخ  يتم االحتفاظ بها في الدفتر.  

 ج. مستندات القيد:
تتضما يبض أو صرف  تعد إلثبات العمليات غنر النقد   أ  العمليات التي الوهذه  

األرقام،   نقود، وينظم مستند القند ما نسخ  واحدة، وعادة  كون في دفتر متسلسل
 باألوراق الثبوتي .   وينظم مستند قند لكل عملي  ويرفق

 د. التسويات البنكية:
 لتتوافق الحسابات بنا رصند حسابه دفاترهوهي التسويات التي  عدها المحاةب في  

 دفاتر المحاةب. في دفاتر البنك بمو ب كش  البنك ورصند حساب البنك في
تكون ةندات القبض وةندات الارف المستعمل  والغنر مستعمل  عهدة علت   -2

        اندوق.أمنا ال
 ( 19مادة )
 -المالية بالسجالت اآلتية:تتمثل السجالت الواجب توافرها لدى الدائرة 

 السجالت المحاسبية: .1
يتم إمساك مجموع  ما الدفاتر التي تتماشت مع حجم العمليات التي تتم بالناد   

  النشاد الذ   مارةه متبعا في  لك إحدى الطرق المحاةبي  التي تتالءم مع  و بيع  
 -وهي: هذه العوامل 
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 و ينقسم إلت  انبنا: المقبو ات والماروفات. سجل الصندوق:أ. 
ويخاع هذا إلثبات  ميع   سجل صندوق السلفة النثرية المستعاضة:ب. 

النثري  العا ل  التي يتطلبها النشاد في الناد ، وال  ختل  هذا الدفتر   الماروفات 
ها الحرة، ويتم تعزيز هذا الاندوق في تسطنره عا نمو ج دفتر الاندوق في الم

إلما اقترب رصنده ما الافر، أو كلما احتاج إلت ماروفات  عجز رصنده عا 
 الوفاء به. 

ذا السجل إلثبات القنود المحاةبي ،   خاع ه سجل اليومية العام )المركزي(:ج. 
ي  أو  لجميع العمليات المالي ، ةواء المقندة بدفتر الاندوق او صندوق السلف  النثر 

 العمليات األيرى. 
ويخاع هذا السجل للحسابات األزم  للناد  ويتم الترحنل    سجل األستاذ العام:ت.  

في السجل النومي   دهايتم قنإلت تلك الحسابات ما واقع السجالت المركزي  التي 
 المركز .

إ ضا   كش  يبنا ممتلكات الناد  ما األصو  الثابت  مع  سجل األصول الثابتة:د.  
 منها او المستهلك كليا، وكذلك االةتهالإات السنوي . ال الت

 ( 20مادة )
لدى  محوةب  مالي نظام إدارة حال  فيالمالي    ميع السجالت  عا االةتغناء  مكا
الناد   يلتزم أن علت حساب  لكل وةنو   إامل األةتا  العام بسجل االحتفاظ مع الناد 
 آما.   مكان في بها واالحتفاظ ةليم و  صحيح  بطرق  االلكتروني  المعلومات  بتخزيا

 ( 21مادة )
 تنقسم القوائم المالية الي قسمين:  

 العمومية:. قائمة الميزانية 1
السن  المالي  لتاور المركز المالي في  لك التاريخ، تعد المنزاني  العمومي  في نها    

 وفقًا للمباد  المحاةبي  المتعارف علنها. 
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 فات:. قائمة اإليرادات والمصرو 2
يهدف التنظيم المحاةبي في األند   والهنئات الريا ي  إلت تحقنق الرقاب  الفعال   

علت نشا ها واعمالها والت تمكنا القائمنا علنها ما تحديد نتائج االعما  يال  فترة  
 المالي في نها   هذه الفترة.   مالي  معنن  ومركزها

 
 الفصل الخامس

 ادارة الموجودات النقدية 
 ( 22مادة )

يتم فتح حساب بنكي أو أإثر في البنوك المحلي  الفلسطنني  بالعمالت التي يراها   .1
مجلس اإلدارة، حسب حا   الهنئ  الريا ي  ويتم  لك بعد الموافق  الخطي  ما  

، ويجب علت الهنئ  أن تودع أموالها النقد   باةمها ويبنا النظام األةاةي  الوزارة
 سائل  لموا ه  الماروفات الدوري  والعا ل . ال للهنئ  أحكام االحتفاظ بالمبالغ

التي اشتهرت به الهنئ    االةم إاف  حسابات الهنئ  الريا ي   جب أن تكون تحت   .2
  ميع أموا  الهنئ  الريا ي  إلت هذه الحسابات.  وتورد الريا ي ، 

 
 ( 23مادة )

   يتو ب توييع أمنا الاندوق كتوييع أةاةي علت الحسابات البنكي  باإل اف  .1
 إلت توييع رئيس مجلس اإلدارة مجتمعان.  

في حال  غياب رئيس مجلس اإلدارة،  فوض رئيس مجلس اإلدارة ما ينوب عنه   .2
 للتوييع علت الحسابات البنكي  بتفويض محدد القيم . 
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 ( 24مادة )
  الوزارة قبل ا راء أ  تعديل علت األشخا  المخولنا   جب الحاو  علت موافق .1

سابات البنكي  وفي حاله التفويض ا ضًا وفق ما ورد في الفقرة بالتوييع علت الح
 (.23ن مادة )2ن
يتم إعالم البنوك في نفس النوم علت ا  تعديل  حال علت االشخا  المخولنا   .2

التواييع، ونما ج علت التواييع  صالحيات التوييع لكل فئ  ما  بالتوييع وحدود 
 الجديدة.

 ( 25مادة )
لدى البنوك الحاو  علت كشوفات حسابات وحرك   ما صالحيات أمنا الاندوق 

 التسوي  لحسابات الهنئ  الريا ي . 
 ( 26مادة )

 نظام المقبوضات النقدية 
 يتم يبض اإليرادات فقط ما قبل األشخا  المخولنا بذلك.  .1
 يتم يبض أ  أموا  نقدا و/او شيكات و/او حواالت بمو ب ةند يبض. .2
 لذلك ويوقع المعد  النمو ج حسب  القبض  ةند  نمو ج بتحرير الاندوق  أمنا  قوم  .3

 .الختم األصو  بجانب  حسب  عليه
ماادرها المختلف  تمشيا مع الحا   لتحلنلها  يتم اعتماد تانيف اإليرادات حسب   .4

 ومتابعتها. 
 ( 27مادة )

شـيكل  جب صـرفه بشـيك باةـم المسـتفند االو  او   500أ  مبلغ تزيد ييمته عا   .1
 .حوال  إلت حسابه الشخاي بالبنك

ــتندات المعززة،  .2 يرفق الشــــيك مع ةــــند الاــــرف الموقع ما الدائرة المالي ، والمســ
الهنئ  الريا ــــــي  في عملي  الشــــــراء، أو تقد م الخدم ،   للتأإد ما إتباع تعليمات 

 وعندها يتم توييع الشيك ما قبل المخولنا بالتوييع.
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 يتحمل أمنا الاندوق مسئولي  مرا ع  الوثائق المعززة للارف. .3
 ( 28ة )ماد 

 صندوق المصروفات النثرية:
و لك  بقرار ما مجلس اإلدارة موكل شخع  تارف باةم ةلفه هو عبارة عا .1

 بيع  عمل   تقتضنهاالنفقات النثري  المتكررة  ات المبالغ الاغنرة التي  تغطي 
 . لتسديد المااريف فقط الريا ي  الهنئ 

 المسئو . كون بشيك باةم الشخع  السفل صرف  .2
السلف  بمتوةط ماروفات شهر أو حسب ما  قرره مجلس اإلدارة علت    تقدر ييم  .3

 ( شيكل. 2000مرة عا )  كل تزيد فيأن ال 
 
 ( 29مادة )

 ( ما القانون.  12تتمتع الهنئات الريا ي  باالمتيازات الواردة في المادة )
 ( 30المادة )

ــرفات القانوني   ــائر التاـــــــ ــي  تملك العقار وا راء ةـــــــ ــأنها    جوز للهنئ  الريا ـــــــ بشـــــــ
 بالتنسنق مع الوزارة.

 الفصل السادس
 اإليرادات
 ( 31مادة )
 تتكون موارد الهيئة الرياضية مما يأتي: 

 اشتراإات العضوي  كما  حددها نظامها األةاةي.  -1
 اإلدارة . التبرعات والهبات والوصا ا التي  قبلها مجلس -2
 ما تخااه الوزارة للهنئ  الريا    ما موازنتها. -3
 يرادات المباريات الريا ي  واألنشط  والدعا   واإلعالن والحفالت . إ  -4
 عائدات أموالها ومشروعاتها االةتثماري .   -5
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 الفصل السابع
 إجراءات الشراء

 ( 32مادة )
 عملي  الشراء 

شيكل فتتم بالشراء المباشر بعد  1000مبلغ إ ا كانت عملي  الشراء أقل ما  .1
 موافق  أمنا الاندوق. 

شيكل فتتم بالشراء    2000وأقل ما    1000عملي  الشراء أإثر ما مبلغ  إ ا كانت   .2
 المباشر بعد موافق  أمنا الاندوق ورئيس مجلس االدارة.

شيكل فتتم عملي  الشراء باةتدراج   5000ما  التي أقلفي حال  المشتريات  .3
 أةعار.عروض 

بمناقا     شيكل فتتم عملي  الشراء  5000في حا  زيادة ييم  المشتريات عا مبلغ   .4
 الظرف المختوم و ناء علت إعالن في الاح  المحلي . 

 . األةباب  إانت  مهما فواتنر لعدة الواحدة الفاتورة بتجزئ   سمح ال .5
 ( 33مادة )

 لجن  المشتريات 
أعضاء علت األقل ويتم تعنننها بقرار ما  لجن  مشتريات مكون  ما ثالث   تشكل .1

 مجلس اإلدارة.
 يلي:   القيام بماات تتمثل صالحيات لجن  المشتري .2

 إعداد واةتدراج عروض األةعار. .أ
 فتح مظاريف عروض األةعار. .ب 
 إعداد الناقاات واإلعالن عنها في الاح  المحلي .  .ج
 فتح مظاريف المناقاات.  .د 
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ترفع لجن  المشتريات توصنتها لمجلس اإلدارة التخا  قرار البت واإلحال  في   .3
 اال اعتبر االمر مرفوض.و  اإلحال عملي  الشراء يال  اةبوع ما تاريخ 
 ( 34مادة )

  عا  ريق االلي  التالي : عنني  مواد  يتم اةتالم
 ويوقع صورتنا + أصل ما عنني  مواد  اةتالم  ةند  نمو ج بتحرير المستلم  قوم .1

 للمتبرع.   البيضاء النسخ  وتسلم الختم حسب األصو  بجانب  عليه
 تسجنلها يتولت الذ  الاندوق  أمنا إلت العنني  المواد  اةتالم ةندات   ميع تحو  .2

 .اوتوييعها وحفظه 
 نفس في مسلسل  علنها الاندوق  أمنا تأشنرة مع للسند  الثاني  الاورة تبقت .3

 . للمرا ع  الدفتر
 الفصل الثامن

 صرف الرواتب واالجور 
 ( 35مادة )

واةتيفاء  المؤيدة لها تارف النفق  المتعلق  بالرواتب واأل ور بعد إرفاق المستندات 
  الارف وفقًا إلحدى الطرق التالي : دشرو 

الرواتب  بتحويل الشيكات  علت التوييع حق أصحاب  ما وموقع للبنك مو ه إش  .1
 مباشرة. الموظفنا حسابات  إلت

 اإلدارة ما شهر  موقع لكش  اةتنادا البريد  أو البنك يال  النقد  ما الارف .2
 المستحق .  ورواتبهم أةماء الموظفنا  فيه ومسجل

 األو . للمستفند  بختم وممهور موظ  إل باةم شيك إصدار .3
النقد  المباشر ما صندوق الهنئ  الريا ي  لأل ور التي تقل عا مبلغ   الارف .4

 .شيكل 500
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 ( 36مادة )

 قوم مجلس اإلدارة بتعننا مــدير متفرغ للهنئــ  و ــأ ر ال  جــاوز مــا تقرره الجمعيــ  
 آير في المجا  الريا ي.العمومي  وال  جوز للمدير المتفرغ مزاول  أ  عمل 

 

 الفصل التاسع
 احكام ختامية 

 ( 37المادة )
 ُيلغت كل ما  خال  أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 
 ( 38المادة )

تنفنذ أحكام هذا القرار ويعمل به   –كل فيما  خاــه   –علت الجهات المختاــ  كاف  
 ما تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 منالد    2011/ 06/ 14يخ: صدر في غـزة بتار 
 هجري  1432/ر ب/13الموافق                 

 وزير الشباب والرياضة
 المدهون د. محمد إبراهيم 
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 (1)  جنموذ
 ةجل العضوي  

 االشتراك السنو   رةم القند  العنوان  المهن  تاريخ العضوي  اةم العضو  رقم العضوي  

       
       
       
       
       
       
       

 
 2نموذج رقم  

 ةند يبض        
 نقد  /شيكات      
 رقم: )    (     

 
   

 -------------المبلغ:  ----------------------التاريخ: 
 اةتلمنا ما:
ــغ  ــلـــــــ ــبـــــــ مـــــــ

 وقدره:
 ال غنر       

شـــــــــــــــيك         نقدا:
 رقم:

مســــــــــحو ا علت                 تاريخ:        
 بنك:

     
 أمنا الاندوق     
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 3نموذج رقم  
 إ ن صرف

                                   200:       /      /  فيتحريرًا 
  ارف إلت السند/ 

 :                                          ال غنر          فقط وقدره
 و لك ييم :                

 بالشيكات المو ح  بعد : -نقدا 
 ـــــــلغالمبـ

 تاريخـــه رقم الشيك
المسحوب البنك 

 شيكل  ديد  عليه 
     
     
     
     
     
 ........................................................... اإل مالي:  
 .........  عتمد    
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 4نموذج رقم  
   سند قيد  

  ةند قند   
  رقم )   (  

    خ : التاري
    

 اةم الحساب  الحساب رقم  دائا  مديا 
    
    
    
    
    
 
 

  اإلدارة  المحاةب     
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 5نموذج رقم 
 ةجل المو ودات الثابت 

 الحال    القيم  الشرائي   تاريخ الشراء  
   شيكل  ديد    

       ا هزة مكتبي أثار و 
       مكتب
       إرةي

       ةتائر
 ـــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ            االةتهالك المتراإم

 ـــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  صافي القيم  الدفتري 
       مباني ومرافق
       مبنت اإلدارة
       1مبني رقم 

 ـــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  االةتهالك المتراإم
 ـــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  الدفتري يم  صافي الق
       األدوات 
       إرة قدم
       إرة يد
       إرة ةل 

 ـــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  االةتهالك المتراإم
 ـــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــ  صافي القيم  الدفتري 

       الريا ي  األ هزة
       قا اثأ هزة رفع 
       ا هزة .....

       االةتهالك المتراإم
       صافي القيم  الدفتري 

 وزير الشباب والرياضة
 د. محمد إبراهيم المدهون 
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 م  2011( لسنة 54قرار وزير الثقافة رقم )
 بشأن نشر المصنفات ورقم اإليداع

 وزير الثقاف :
 القانون األةاةي وتعديالته، علتبعد اال الع 
 بشأن المطبوعات والنشر، 1995( لسن  9قانون رقم ) علتو عد اال الع 
 م،2011( لسن  4قرار وزير الثقاف  رقم ) علتو عد اال الع 

 و ناء علت الاالحيات المخول  لنا قانونًا،
 و ناء علت المالح  العام ،

 قررنا ما يلي:
 (1مادة )
 تعريفات

العبارات التالي  المعاني المخاـاـ  و  مات لكلل  لغا ات تطبنق أحكام هذا القرار  كون 
 لها أدناه ما لم تد  القرين  علت يالف  لك:

 وزارة الثقاف . الوزارة:
 وزير الثقاف . الوزير:

كل تأليف مبتكر في مجا  اتداب أو الفنون أو العلوم أو أ ا كان نوعه   المصــــن :
 أهمنته، أو الغرض منه. عنه أوأو  ريقه التعبنر 

ة ُنَسخ ما  لزام المؤل  أو الناشر أو الطابع  إ  اإليداع: ، لدى الوزارة   المان إيداع ِعدَّ
، وفي  لك اعتراف  ــــمني الوزارةمكتبه  واثراء   واألدبي بقاــــد توثنق اإلنتاج الفكر  

حفاظا علت حقوق الملكي  الفكري  و منســـوب إلت مؤلفه    ماـــن بأن هذا ال  لوزارةما ا
اع د فـ نـه  ـأيـذ رقمـا ل يـ  ماــــــــــــــن عنـد إيـداع الو يالف  لـك،  علتمـا لم تقم البننـ  

أو في الاـــفح  الثاني  في ظهر صـــفح   ماـــن يو ـــع في الاـــفح  األينرة ما ال
 .كان بارز في المان او في م العنوان
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ــو ا إليه، ةـــــواء كان بذكر   المؤل : الشـــــخع الذ  يبتكر أو ينشـــــر الماـــــن  منســـ
نل علت غنر  لك وينطبق اةـــــــــمه علت الماـــــــــن  أو بطريقه أيرى، إال إ ا قام الدل

ــتعار، بشـــــــرد أن ال  قوم شـــــــك في تعننا شـــــــخع  ــم المســـــ هذا التعريف علت االةـــــ
 المؤل .  
بأنواعها المختلف  وأشــكالها وال  شــمل هذا التعريف  المطبوعات  إنتاج أ هزة :المطبعة

 .اتالت الطابع  والكاتب  والناةخ 
ــرة النشــر: ــرة أو غنر مباشـ ــن  بطريق  مباشـ ــواء بنقل   هو نقل الماـ إلت الجمهور ةـ

الماــــــن   اته، أو اةــــــتخراج نســــــخ أو صــــــور منه، أو ما أ زائه  مكا قراءتها أو 
 ةماعها أو رؤيتها أو أداءها.

أو  دونت فنها الكلمات أو األشــكا  بالحروف أو الاــورنشــر كل وةــنل    المطبوعة:
ة إل ماـــــــــن  تم  باعتِه إلي عدة نســـــــــخ أو إعاد  الحفرالرةـــــــــوم أو بالضـــــــــغط أو 

  باعته.
إعداد يمس  نسخ أو أإثر ما مان  بما في  لك التاوير أو التحمنل أو  النسخ:

 التخزيا اإللكتروني الدائم أو الوقتي وأ ا ما تكون األداة المستخدم  في النسخ.
 
 (2مادة )

 تلتزم المطابع باتتي:
 موافق  الوزارة الخطي . علتعدم نشر أ  مان  إال بعد الحاو   -1
أ  مان  إال بعد حاو  المؤِل  علي رقم إيداع ما الوزارة وتقنند عدم نشر    -2

 رقم اإليداع في المان .
 الوزارة يمس نسخ ما كل مان  علت َنفق  المؤِل . متسلي  -3

 (3مادة )
ــنفات إ ــاهم  منها في نشـــــــر الماـــــ موقعها بعد  لب   علتلكترونيًا  تتكفل الوزارة مســـــ

   المسئولي  الكامل  عا  لك.المؤِل  لذلك يطيًا علي أن يتحمل المِؤل
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 (4مادة )
ــوير   ــورة إال بعد  أإثر منع منعًا باتا تاـــــ ــنفات المنشـــــ ــخ ما الماـــــ ــ  نســـــ ما يمســـــ

اإل ن الالزم لذلك ما المؤِل  أو تفويض ما قبلِه أو أحد الورث  في   علتالحاــــو  
 حا  وفاة المؤِل .

 (5مادة )
 القواننا والتشريعات الساري .القانوني  وفق  المساءل ما  خال  القرار  عرض نفسه 

 (6مادة )
بشـــــــــأن نشـــــــــر الماـــــــــنفات ورقم   2011( لســـــــــن   4يلغت قرار وزير الثقاف  رقم ) .1

 اإليداع.
 كل ما  خال  أو يتعارض مع ما ورد أعاله. يلغت .2

 (9مادة )
ــ   تنفنذ أحكام هذا القرار، و  عمل به   -إل فيما  خاــــــــــــه–علي الجهات المختاــــــــــ
 وينشر في الجريدة الرةمي . اعتبارًا ما تاريخ صدوره،

 

 م.2011صدر في مدين  غزة بتاريخ الثاما ما شهر مايو  
 هـ.1432الموافق الخامس ما  ماد  الثاني ما عام      
 

 د. محمد إبراهيم المدهون 
 وزير الثقافة 
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 م بشأن 2012قرار وزير الثقافة لسنة  
 تسجيل وتنظيم المراكز الثقافية 

 وزير الثقاف ،
 وتعديالته، 2003ال الع علت أحكام القانون االةاةي لسن  و عد ا

 الاالحيات المخول  لنا قانونا،بناًء علت 
 و ناًء علت مقتضيات المالح  العام ،

 اصدرنا القرار التالي   
 التعريفات
 ( 1المادة )

للكلمـات والعـبارات الـتالـي  المعـاني المحـددة لهـا أدـناه  النظـام  كون لغـاـ ات تطبنق هـذا 
 -ما لم تد  القرين  علت يالف  لك:

 وزارة الثقاف . الوزارة:
 وزير الثقاف . الوزير:
كل مؤةـسـ  ثقافي  تمارس الثقاف  والفنون وما إلت  لك ما المعرف  والمهارات   مركز:

أحكـام هـذا النظـام علت المراإز   الثـقافـي  التي توافق علنهـا الوزارة، ويقتاــــــــــــــر تطبنق
 في والفني فقط.التي تمارس النشاد الثقا

إنشــــــاء أو توةــــــيع أ   مؤةــــــســــــ  ثقافي  لممارةــــــ  الثقاف  العام  بأنواعها  التأســــيس:
 المختلف  وأ  نوع ما أنواع المعرف  والمهارات الثقافي  بما ينسجم وأهداف الوزارة.

 لثقافي (. الب التسجنل )صاحب المؤةس  ا المؤسس:
 مباشرة ويكون مسئوال كالمؤةس.الشخع الذ  يتولت إدارة المركز  مدير المركز:

ــة: في وزارة   -اإلدارة العـامـ  للعمـل األهلي–دائرة المراإز الثقـافـي   اـلدائرة المختصـــــــ
 الثقاف .

كل نشـاد تدريبي  قدم مادة نظري  أو عملي  في المجا  الثقافي أو   الدورة التدريبية:
 الفني.
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 شروط التأسيس
 (2المادة )

إال بعد الحاو  علت تسجنل بذلك ما  ال  جوز أل  شخع تأةيس أ  مركز -1
 الوزارة وفقًا ألحكام هذا النظام.

 -تقدم  لبات التســـــــــــــجنل إلت الدارة العام  للعمل األهلي زدائرة المراإز الثقافي   -2
في الوزارة علت النما ج المعدة لهذه الغا   وعلت  الب التسـجنل أن يرفق بطلبه 

  -ما  أتي:
 ؤةس ومدير المركز والمسئو  المالي. كل اإلدار  للمركز وأةماء الم .أ

ي ينو  العمـل علت تحقيقهـا واألنشــــــــــــــطـ  االةــــــــــــــم المقتر  للمركز واألهـداف الت .ب 
 والبرامج التي ةيمارةها.

 صورتنا شخانتنا لطالب التسجنل. .ت 
 شهادة حسا ةنر وةلوك لطالب التسجنل. .ث 
 شهادة الثانوي  العام  أو ما  عادلها لطالب. .ج
 لمقر أو اإل جار. النما ج الخاص  بملكي  ا .ح
 المكاني.ريا  ما الهنئ  المحلي   ات االيتاا   .خ
 تسديد رةوم التسجنل وفقا لما  قرره الوزير.   .د 
 المراإز الثقافي  التابع  للجمعيات الخنري  تلتزم بسداد نا  الرةوم المقررة. .ذ 
إشــــــــــ  بأةــــــــــماء الموظفنا العاملنا بالمركز ومؤهالتهم العلمي  و بيع  عملهم  .ر

 حسا ةنر وةلوك لكل منهم.وشهادة 
المؤةـسـ  الثقافي ( بتنفنذ الشـرود التي   تعهد يطي ما  الب التسـجنل )صـاحب  .ز

 تحددها الوزارة.
إ ا كان المركز تابعا إلحدى الجمعيات الخنري  فعلت  الب التســــــــجنل أن يرفق  .س

 بطلبه صورة مادق  عا شهادة تسجنل الجمعي  ما وزارة الدايلي .
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 (3المادة )
الغا   بعد التحقق ما وزارة رياــ  بالتأةــيس وفق النمو ج المو ــوع لهذه تاــدر ال

 -توافر الشرود اتتي ، والشرود المذكورة في المواد األيرى ما هذا النظام:
 أن  كون مبنت المركز صالحا ما الناحنتنا الفني  والاحي . -1
 ةب .للوزارة أن تتحقق ما صالحي  مباني المراإز الثقافي  بالطريق  المنا -2

 (4المادة )
 -دير الشرود اتتي : جب أن تتوافر في المؤةس و الم

أن  كون فلســــــطنني الجنســــــي ، وفي حال  كون المركز أ نبي  ســــــمح و قرار ما  -1
 الوزير أن  كون المؤةس غنر فلسطنني.

 أن  كون قد أتم الخامس  والعشريا ما عمره بشهادة المنالد. -2
 كون قد حكم عليه بجنا   أو  نح    أن  كون حســـــــا الســـــــنرة والســـــــلوك، وأن ال -3

 بالشرف.مخل  
 أن ال  قل مؤهله العلمي عا الثانوي  العام  أو ما  عادلها. -4

 (5المادة )
 لم ترى الوزارة يالف  لك. مدة التسجنل ةنوي  و تجدد لنفس المدة ما -1
ــس لم يلتزم  -2 ــن  األولت إ ا تبنا لها أن المؤةــــــ ــ  يال  الســــــ للوزارة إلغاء الرياــــــ

 .م المناو  علنها في هذا النظامباألحكا
 (6المادة )

 تقوم الدائرة المختا  بالمهام اتتي :
 للوزير للماادق  علنها. النظام ورفعهالتنفنذ هذا   إعداد النما ج الالزم -1
 أو رفض  لبات تسجنل المراإز الثقافي . التنسنب بقبو  -2
 ام.مخا ب  الوزارات المختا  فيما يتعلق بتنفنذ أحكام هذا النظ -3
الثقــافيــ  المتعلقــ  بقراراتهــا اإلداريــ  وأ  تعــديالت أو تلقي مراةــــــــــــــالت المراإز  -4

 تغننرات تطرأ علنها.
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 متابع  عمل المراإز الثقافي  واتخا  ما يلزم ما قرارات. -5
 (7المادة )

 جوز للمركز المريع إنشاء فروع له بموافق  الوزارة علت أن تتوافر في الفرع أحكام 
المناـــو  علنها في هذا النظام والتعليمات الاـــادرة  والتســـجنل  وشـــرود التأةـــيس

 بمو به.
 (8المادة )

  ال  جوز لشخع واحد تأةيس أإثر ما مركز ثقافي. 
 (9المادة )

 موافق  الوزارة.عند نقل المركز إلت مكان آير  جب 
 ( 10المادة )

 -تلغى رخصة المركز في أي من الحاالت التالية:
 يال  ةن  ما تاريخ صدور الريا .إ ا لم  مارس العمل  -1
وفاة المؤةــس )علت انه للورث  الحق في تجديد الرياــ  بأةــمائهم أو باةــم  -2

الطلب أ  منهم وفقا للشرود المناو  علنها في هذا القرار علت أن  قدم  
 يال  مدة ال تتجاوز الشهر ما تاريخ وفاة المؤةس.

ــت المركز -3 ــســـ ــرك  التي أةـــ ــفي  أو حل الجمعي  أو الشـــ ، علت أنه  جوز تاـــ
تحويل رياـــ  المركز باعتباره مركز مســـتقل، في حا  تم اةـــتيفاء الشـــرود 

 الواردة في هذا النظام.
 النظام أوفيإ ا ما يال  أحكام هذا يتعرض المركز للمســــــاءل  القانوني    -4

 حا   القيام بأ  عمل ما األعما  المحظورة.
 ( 11المادة )

 -ة:واجبات المسئولين عن المراكز الثقافي
 -علت مدير المركز أن  حتفظ بالسجالت التالي  التي تكون يا ع  لتدقنق الوزارة:

 الموظفنا العاملنا بالمركز ومؤهالتهم العلمي .ةجل بأةماء  -1
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ــماء كل دورة وأعمارهم ومؤهالتهم العلمي  ومدة الدورة وتاريخ بدايتها  -2 ــجل بأةــــ ةــــ
 ونهايتها.

ــماء الخريجنا ما  ميع الدورات و  -3 ــجل بأةـــــ ــهادات التي منحها كل ةـــــ يان الشـــــ
 منهم وتاريخها.

 لمركز.الملفات الخاص  بالمراةالت الرةمي  بنا الوزارة وا -4
 ةجل زيارات المسئولنا وتو نهاتهم. -5
 ةجل باألنشط  والفعاليات التي تم انجازها. -6

 ( 12المادة )
و وثائق الوزارة بأ  بيانات أ  وتزويد يلتزم مدير المركز باالحتفاظ بالسجالت والوثائق  

 أو كشوفات تطلبها وفقًا للتعليمات التي  ادرها الوزير لهذه الغا  .
 ( 13المادة )

عنــد بــدء دورة تــدريبيــ ، علت مــدير المركز أن  قــدم إلت الــدائرة المختاـــــــــــــــ  األمور 
 -التالي :

 الساعات وأ  تغننر  طرأ. وعدد نسختنا ما برنامج الدورة  -1
 في  ميع الدورات. التي يتقا اها المركز بيانًا بالرةوم -2
  دواًل بأةماء  الب كل دورة عند بدئها وعند انتهائها. -3

 ( 14المادة )
 -  جوز للمراإز أن تمنح شهادات ياص  بالمتدر نا علت أن يراعت فنها ما يلي:

 المو وعات التي درةها المتدرب. -1
 المركز.اإلشارة إلت المدة التي قضاها المتدرب في  -2
 صيغ  الشهادة. تموافق  وزارة الثقاف  عل -3
 أن تاادق الوزارة علت هذه الشهادات حسب األصو . -4
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 ( 15المادة )
ــاد ثقافي أو فني  قيمه المركز، و لك قبل    جب موافق  الوزارة يطيًا علت كل نشـــــــــــ

 إقام  النشاد بأةبوع علت األقل.
 (   16المادة )

ا كان حاصاًل وال  جوز لم  النظام شخاي حكام هذا تعتبر الريا  الاادرة وفقًا أل
 علنها تأ نرها أو التناز  عنها أو بيعها إال بموافق  الوزير. 

 ( 17المادة )
ــاعهـا وفقـًا   تلتزم المراإز الثقـافيـ  القـائمـ  عنـد نفـا  أحكـام هـذا النظـام بتوفنق أو ــــــــــــ

 ألحكامه يال  مدة ال تتجاوز شهر ما تاريخ نفا ه.
 ( 18المادة )

 لالزم  لتنفنذ أحكام هذا النظام. ادر الوزير التعليمات والقرارات ا
 ( 19المادة )

 لقراريلغت كل ما  خال  او يتعارض مع أحكام هذا ا
 ( 20المادة )

به  النظام ويعملتنفنذ أحكام هذا   -كل فيما  خاــه  -علت الجهات المختاــ  كاف  
 ما تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرةمي .

 
 منالد  .  12/1/2012صدر بمدين  غزة 

 هـ.1433صفر ما عام  18 لموافقا   
 د. محمد إبراهيم المدهون 

 وزير الثقافة 
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 م 2012( لسنة 3قرار وزير التربية والتعليم العالي رقم )
 م 2012تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام بشأن 

 وزير التر ي  والتعليم العالي
 وتعديالته،  2003  بعد اال الع علت القانون األةاةي المعد   لسن

ــانون المعـــارف نالتعليمن رقم )اال الع علت و  ــ  ( 50قـ ــديالتـــه 1933لســــــــــــــنـ م وتعـ
 المعمو  به في محافظات قطاع غزة،

م وتعـديالـته المعمو  ـبه في 1964( لســـــــــــــــن  16وعلت ـقانون التر ـي  والتعليم رقم )
 محافظات الضف ،

 ووفقًا لمقتضيات المالح  العام ،
 المخول  لنا، و ناء علت الاالحيات 

 : قررنا ما يلي
 (1مادة )

 التعليمات 
ــمت ــطنني ن هذه   تســ ــ  الثانوي  العام  الفلســ ــهادة الدراةــ التعليمات نتعليمات امتحان شــ

 .2011/2012الدراةي  العام اعتبارا ما مطلع ويعمل بها
 (2مادة )

 معاني الكلمات 
ــ  لهـا  ريـن  علت يالف دـلت الق إ ا إال كون للكلمـات الـتالـي  المعـاني المخاــــــــــــــاــــــــــــ

 - لك:
 

 .والتعليم العاليوزارة التر ي   الوزارة:
 .وزير التر ي  والتعليم العالي الوزير:
 .وكنل وزارة التر ي  والتعليم العالي الوكيل:
 .لجن  االمتحانات العام  في وزارة التر ي  والتعليم العالي اللجنة:

 الفلسطنني . م امتحان شهادة الدراة  الثانوي  العا االمتحان:
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 أو التجار  أو الشرعي. العلمي أو اإلنساني العلوم  :األكاديمي
 أو االقتااد المنزلي. الفندقي أوالاناعي  أوالزراعي  المهني:
 أوالزراعي  أو أو الشــــــــــــــرعي التجــار   أوالعلمي  أو العلوم اإلنســـــــــــــــانيــ  الفرع:

 أو االقتااد المنزلي. الفندقي أوالاناعي 
 .لالمتحان بمو ب هذه التعليمات ما  سمح له بالتقدم  المشترك:
 الفلسطنني . شهادة الدراة  الثانوي  العام  الشهادة:

 (3مادة )
 عقد االمتحان

 -:اتتيفي المباحث المقررة للا  الثاني الثانو  علت النحو  تعقد الوزارة امتحانا
حســــــــــــــب الجداو   العام الدراةــــــــــــــي لجميع الفروع في المباحث المقررةفي نها     .1

ــتثناء امتحان التدريب العملي للفروع المهني  حنث  عقد هذا 8  –1المرفق  ) ( باةـ
االمتحان في المدرةـ  وفق إ راءات وأةـس موحدة تضـعها اإلدارة العام  للتعليم 

 .المهني والتقني بالتنسنق مع اإلدارة العام  لالمتحانات 
ننا فقط في شــهر أو مبحثنا اث تكمنليًا للطلب  غنر المســتكملنا في مبحث واحد  .2

 آب ما كل عام ولكاف  الفروع. 
 

 (4مادة )
 التقدم لالمتحان

ــ  الثانوي  العام  في .1 ــهادة الدراةــ ــو  علت شــ  للمشــــترك أن ينهي متطلبات الحاــ
 مدة ال تزيد عا ةنتنا متتالنتنا. 

شــــــهادة  حق للمشــــــترك غنر المســــــتكمل في مبحث أو أإثر ما مباحث امتحان   .2
أن   2012ما المتقـدمنا لالمتحـان للمرة األولت عـام  لثـانويـ  العـامـ الـدراةــــــــــــــ  ا

 و ما المدة المحددة. 2013يتقدم به في العام 
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إ ا لم ينه المشترك متطلبات الحاو  علت شهادة الدراة  الثانوي  العام   ما  .3
ــترك 1لمحددة في الفقرة )المدة ا ( ما هذه المادة  حق له التقدم لالمتحان كمشــــــــــ
 ي أ  فرع ما فروع االمتحان. ديد وف

 (5مادة )
 الفروع()جميع  النظاميون الطلبة 

)األإاد مي الثاني الثانو     سمح بالتقدم لالمتحان في  ميع المباحث المقررة للا 
ــترك نظامي لكل  الب في والمهني(  الفروع   في  ميع  الاــــــــ  الثاني الثانو  كمشــــــ

ــناعي(أو)الحرف  للفرع ا وفي نفس الفرع الذ  يدرةـــــه، داوم  بشـــــرد أن  كون قد   لاـــ
ما أو المهني أو   األإاد ميالثانو     األو الا   إنهاءالمدة القانوني  فيه، وةبق له 

  عادله بتسلسل ونجا .

 :وتكون مدة الدوام قانونية
أل  ةــــــــــــبب ما  العام الدراةــــــــــــيفي   ( يوماً 30لم يتجاوز غياب الطالب ) إ ا .1

 األةباب.
 للغياب المشــــــــروع  العام الدراةــــــــيفي   ( يوماً 60)لم يتجاوز غياب الطالب  إ ا .2

 .)بعذر رةمي(
 (6مادة )

 الطلبة غير النظاميين )جميع الفروع(
 الثــاني الثــانو   ســــــــــــــمح بــالتقــدم لالمتحــان في  ميع المبــاحــث المقررة للاــــــــــــــ  أ. 

 -:ما كمشترك دراة  ياص  لكلوالمهني(  )األإاد مي
أو   2007/2008جا  عام  أنهت الاــ  التاةــع األةــاةــي أو ما  عادله بن .أ

 ما قبل  لك.
 .1/1/2012( ةن  في 19أنهت الا  التاةع بنجا  وعمره يزيد عا ) .ب 
 أنهت الا  األو  الثانو  بنجا . .ج
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 . نوي  العام  الفلسطنني  أو ما  عادلهاشهادة الدراة  الثا تقدم المتحان .د 
ةــــــــــــن  ما   19أو ما قبل  لك وأتم    2012المســــــــــــتوى لعام ا تاز امتحان   .ه

 .1/1/2012ه في عمر 
أو مــا قبــل  لــك  2011. نجح في امتحــان برنــامج التعليم المواز  لعــام 6 .و

 .1/1/2012( ةن  ما عمره في 19واتم )
ني  المســـمو  بها كما ورد في تغنب عا المدرةـــ  مدة تزيد عا المدة القانو  .ز

 المادة الخامس . 
 أو ما قبل  لك. 2011تقدم لالمتحان التطبيقي الشامل لعام  . 

 لثـانو  ا المبـاحـث المقررة للاــــــــــــــ  الثـاني بعض  ســــــــــــــمح بـالتقـدم لالمتحـان في . 2
 ما: كمشترك دراة  ياص  لكلوالمهني(  )األإاد مي

كمشــــــترك   2011لالمتحان عام  الراغبون في تحســــــنا معدالتهم مما تقدموا  .أ
  ديد.

شـــــــهادة المشـــــــترك غنر المســـــــتكمل في مبحث أو أإثر ما مباحث امتحان   .ب 
ــ  الثــانويــ   عليــه التقــدم في المبــاحــث التي لم  2011لعــام  العــامــ الــدراةـــــــــــــ

 ســــــــــــــتكـمل فنـها ويحق ـله التـقدم في أ  مبحـث ما المـباحـث التي نجح فنـها 
 . 2011عام 

 
 (7مادة )

 م فيها المشتركون لالمتحانالمباحث التي يتقد
و  االجد المباحث المقررة في في  ميع  لجميع فروع االمتحان  يتقدم المشتركون  أواًل:
ويكون مبحـث التر ـي   -بهـذه التعليمـات  الملحـق (  7،6،5،4،3،2،1،8)األرـقام   ات 

 للمشتركنا المسلمنا ولما  ختاره ما غنرهم. إ بارياً  اإلةالمي 
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 2011لمتطلبات النجا  أو النا ح عام  .  ســــــمح للمشــــــترك غنر المســــــتكمل 1ثانيا:
ــه ويحق له العلمي والعلوم اإلنســـــــاني  أن  غنر الفرع الذ في الفرعنا     درةـــــ

ــترك  التي نجح ــاب عالم  أ  مبحث ما المباحث المشـــــــ فنها وهي:   احتســـــــ
اإلةــــــــــــــالميـ ، اللغـ  العر يـ ، اللغـ  االنجلنزيـ ، اإلدارة واالقتاـــــــــــــــاد التر يـ  

 وتكنولو يا المعلومات.
في   2011أو النا ح عام  .  ســمح للمشــترك غنر المســتكمل لمتطلبات النجا   2    

ــاب عالم  الفروع المهني  أن   ــه ويحق له احتسـ  غنر الفرع المهني الذ  درةـ
 جح فنها وهي:أ  مبحث ما المباحث المشترك  التي ن

التر يــ  اإلةــــــــــــــالميــ  واللغــ  العر يــ  واللغــ  االنجلنزيــ : لجميع الفروع  .أ
 المهني . 

 الريا يات: لجميع الفروع المهني  عدا الفرع الاناعي. .ب 
 د المنزلي.الكيمياء: للفرعنا الزراعي واالقتاا .ج
 الفندقي واالقتااد المنزلي. واالقتااد: للفرعنااإلدارة  .د 
 ت: تكنولو يا المعلوما .ه

 للفرعنا الزراعي والاناعي والتجار . -
 للفرعنا الفندقي واالقتااد المنزلي. -
في   2011أو النا ح عام   ســـــــمح للمشـــــــترك غنر المســـــــتكمل لمتطلبات النجا    -

ــناعي أن  غنر الحرف  التي د  ــاب عالم  أ  الفرع الاـــــــ ــها ويحق له احتســـــــ رةـــــــ
 مبحث ما المباحث المشترك  التي نجح فنها.

 
 (8مادة )

 النهايات العظمى والصغرى 
 تكون النهــا ــ  العظمت والنهــا ــ  الاــــــــــــــغرى لعالمــ  كــل مبحــث ما مبــاحــث فروع

 .(8،7،6،5،4،3،2،1الجداو  )االمتحان حسب ما هو مبنا في 
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 (9مادة )
 اصة )الكفيف، األصم، مبتور اليدين، مشلول اليدين( الطلبة ذوي االحتياجات الخ

في  المتحان الذ  يتقدم للمشترك الكفيف ومبتور النديا ومشلو  النديا  عفت ا .1
الريا يات وتكنولو يا المعلومات،  مبحثي  فرع العلوم اإلنساني  والفرع الشرعي ما  

لتو يحي  الرةومات واألشكا  ااإل اب  عا األةئل  التي تتضما  إما  عفت ما  
)شريط  أن  حضر المشترك تقريرًا  بيًا ما اللجن  الطبي   في امتحان ا  مبحث.  

 .اللوائي  يؤكد  لك(
 عفت المشترك األصم ما التعبنر في اللغتنا العر ي  واالنجلنزي  والعروض في   .2

ر المشترك  )شريط  أن  حض اللغ  العر ي  وأحكام التجويد في التر ي  اإلةالمي 
 .بيًا ما اللجن  الطبي  اللوائي  يؤكد  لك(تقريرًا   

( للفرع العلمي أو التجار   1في حا  تقدم المشترك المناو  عليه في الفقرة ) .3
 أو الفروع المهني   طبق عليه ما  طبق علت باقي المشتركنا في هذه الفروع. 

و لب  الشلل   منح المشترك الكفيف ومبتور النديا ومشلو  النديا واألصم .4
دييقه وقتًا إ افيا عا الوقت المحدد لجلس   30ي في  ميع الفروع الدماغ

 االمتحان في  ميع المباحث.

 ( 10مادة )
 العالمة النهائية للمشترك 
هي العالم  التي  حاــل   2012تكون عالم  المشــترك النهائي  في كل مبحث لعام  

عالمـات  ورقـ  امتحـان واحـدة أو مجموععلنهـا في امتحـان  لـك المبحـث إ ا كـان لـه 
  األوراق إ ا كان للمبحث أإثر ما ورق  امتحان.
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 ( 11مادة )
 نتيجة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 

  عتبر المشترك:
% ما النها   العظمت في كل  50نا حًا في أ  ما الفروع إ ا حال علت  .1

 يتقدم لها.مبحث ما المباحث التي  
 % ما النها   العظمت. 50ل في مبحث أو أإثر علت  غنر مستكمل إ ا لم  حا .2
راةبًا إ ا لم  حال علت متطلبات النجا  يال  مدة أقااها ةنتان متتالنتان   .3

 ما تاريخ تقدمه لالمتحان.  
 محرومًا بسبب الغياب إ ا لم يتقدم لجميع مباحث االمتحان.   .4
س  ما تعليمات  أحد بنود المادتنا الرابع  والخاممحرومًا بسبب الغش إ ا يال    .5

  بط االمتحان. 

 ( 12مادة )
 المجموع العام للمشتركين الناجحين

 ســـتخرج المجموع العام للمشـــترك بجمع عالمات مباحث   فرع العلوم اإلنســانية: .1
التر ي  اإلةـالمي  واللغ  العر ي  واللغ  االنجلنزي  والتاريخ والريا ـيات والجغرافيا 

ــا ا المعاصــــ  ــاد والقضــ رة وعالم  أعلت مبحث ما مبحثي الثقاف  واالدارة واالقتاــ
 العلمي  وتكنولو يا المعلومات.

موع العام للمشــــــترك بجمع عالمات مباحث التر ي   ســــــتخرج المج الفرع العلمي: .2
اإلةالمي  واللغ  العر ي  واللغ  االنجلنزي  والريا يات والفنزياء والكيمياء والعلوم  

ــاتيــــ  وعالمــــ  أعلت مبحــــث ما مبحثي اإل ــاد وتكنولو يــــا الحيــ دارة واالقتاـــــــــــــــ
 المعلومات.

ــرعي: .3  ســــتخرج المجموع العام للمشــــترك بجمع عالمات مباحث اللغ    الفرع الشـ
العر ي  واللغ  االنجلنزي  والريا ــــــــــــــيات والتاريخ والقرآن الكريم وعلومه والحديث  
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النبو  الشــريف وعلومه والفقه اإلةــالمي والنظم اإلةــالمي  وعالم  أعلت مبحث 
 حثي القضا ا المعاصرة وتكنولو يا المعلومات.ما مب

ــناعي:الفروع  .4  ســـــتخرج المجموع العام للمشـــــترك بجمع  التجاري والزراعي والصـ
 عالمات  ميع المباحث التي تقدم لها.

ــترك بجمع عالمات مباحث التر ي   الفرع الفندقي: .5 ــتخرج المجموع العام للمشــ  ســ
يــ  والريــا ــــــــــــــيــات والعلوم الفنــدييــ  اإلةــــــــــــــالميــ  واللغــ  العر يــ  واللغــ  االنجلنز 

ــاـبات الفـنديـي   والـتدرـيب العملي وعالمـ  أعلت مبحـث ما مبحثي اإلدارة والحســــــــــــ
 واالقتااد وتكنولو يا المعلومات.

 سـتخرج المجموع العام للمشـترك بجمع عالمات مباحث   فرع االقتصـاد المنزلي: .6
يا ــــيات والكيمياء والرةــــم  التر ي  اإلةــــالمي  واللغ  العر ي  واللغ  االنجلنزي  والر 

ــ  والتــدريــب العملي وعالمــ  أعلت مبحــث ما المهني والعلوم المهنيــ  الخــ  اصـــــــــــــ
 مبحثي اإلدارة واالقتااد وتكنولو يا المعلومات.

 
 ( 13مادة )

 المعدل المئوي للمشتركين في الفروع المختلفة   
موعه  ســــــتخرج المعد  المئو  للمشــــــترك في أ  فرع ما فروع االمتحان بقســــــم  مج

العام علت مجموع النها ات العظمت لعالمات المباحث التي اةـــتخدمت في المجموع 
 (. 100لذلك الفرع و رب الناتج في )

 ( 14مادة )
 األوائل في الثانوية العامة 

امتحــان الثــانويــ  العــامــ  حســــــــــــــــب يتنــافس الطلبــ  المتقــدمون لجميع المبــاحــث في 
هذا التنافس المتقدمنا بهدف تحســـــنا   معدالتهم علت مراإزن األوائل ن ويســـــتثنت ما

 معدالتهم او غنر المستكملنا لمتطلبات النجا .
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 ( 15مادة )
 كشوف العالمات للطلبة المشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة

 علنها. بالعالمات التي حال المشترك النا ح كشفاً   عطت .1
 كشفاً   في  ميع المباحث   مــــــا غنر المحرومناو  عطت المشترك غنر المستكمل  .2

نلم  ســـتكمل المشـــترك متطلبات الحاـــو  علت شـــهادة الدراةـــ  عبارة    يذكر فيه
ــدم نجاحه في   ، ويمكنه……المباحث التالي   المبحث/ الثانوي  العام  بسبب عــ

ــتكما  متطلبات الحاـــــــو    عام ....في   لالمتحان  التقدم في هذه المباحث الةـــــ
 علت هذه الشهــادةن.

نها ويذكر في هذا  كشـــــــفًا بالعالمات التي حاـــــــل علالراةـــــــب  ترك عطت المـشــــــ  .3
نلم  ستكمل المشترك شرود الحاو  علت شهادة الدراة  الثانوي    عبارةالكش  
في  ميع المبـاحـث/  ـالـب   في األعوام القـادمـ  التقـدم لالمتحـان ويمكنـهالعـامـ  
  ديد.

 ( 16مادة )
 متفرقات 

القضــــــا ا التي التر ي  والتعليم العالي في   تنظر لجن  االمتحانات العام  في وزارة .1
 قراراتها في  لك نهائي  وقطعي . لم تعالجهـا هـذه التعليمات وتكون 

تعتبر قرارات وزارة التر يــ  والتعليم العــالي المتعلقــ  بــ  راءات امتحــان شــــــــــــــهــادة  .2
الدراةـ  الثانوي  العام  ونتائجه نهائي  وقطعي  وال تخضـع للطعا أمام أ  مر ع 

 ر  أو قضائي.إدا
 المرفق  بهذه التعليمات  زءا ال يتجزأ منها. لثماني اتعتبر الجداو   .3
 
   والمرفق    2012تعتبر تعليمات االمتحان التطبيقي الشامل للمدارس المهني  لعام

  مع هذه التعليمات  زءًا ال يتجزأ منها وتقرأ معها كوحدة واحدة.
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 ( 17مادة )
تنفنذ أحكام هذه التعليمات ويعمل   -فيما  خاـه كل –علت الجهات المختاـ  كاف   

 بها ما تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرةمي .
 

 م. 24/01/2012صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 هـ.1433/صفر/30الموافق:                 

 د. أسامة عطية المزيني 
 وزير التربية والتعليم العالي
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ان شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفروع المختلفةمباحث امتحجداول   
(1 دو  رقم )  

 مباحث امتحان شهادة الدراة  الثانوي  العام  
 فرع العلوم اإلنساني  

 المبحث الرقم 
النها   
 العظمت

النها   
 الاغرى 

 عدد 
 األوراق

 عدد 
 الحاع 

مدة امتحان المبحث 
 بالساعات

 إتاب ً  رقماً 

 2:30 3 1 50 100 المي التر ي  اإلة 1
ةاعتان  
 ونا 

 يمس ةاعات 5:00 5 2 75 150 اللغ  العر ي  2
 يمس ةاعات 5:00 5 2 75 150 اللغ  اإلنجلنزي  3

 2:30 3 1 50 100 التاريخ 4
ةاعتان  
 ونا 

 2:30 3 1 50 100 الريا يات 5
ةاعتان  
 ونا 

 2:30 3 1 50 100 الجغرافيا 6
ةاعتان  
 ونا 

 ةـاعتـان 2:00 2 1 50 100 االقتااد اإلدارة و  7
 ةـاعتـان 2:00 2 1 50 100 القضا ا المعاصرة 8
 ةـاعتـان 2:00 2 1 50 100 الثقاف  العلمي  9

10 
تكنولو يا 
 المعلومات

 ةـاعتـان 2:00 2 1 50 100

 

 الثاني  عشرة والثالث  عشرة.* انظر كيف  ستخرج المجموع العام والمعد  ما المادتنا 
 % ما النها   العظمت لهذه المباحث.50عالم  النجا  لجميع المباحث * 
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(2 دو  رقم )  
 مباحث امتحان شهادة الدراة  الثانوي  العام  

 الفرع العلمي

 المبحث الرقم 
النها   
 العظمت

النها   
 الاغرى 

 عدد  
 األوراق

 عدد 
الحع 
  

مدة امتحان المبحث 
 بالساعات

 إتاب ً  رقماً 

 ةاعتان ونا   2:30 3 1 50 100  ي  اإلةالمي التر  1
 يمس ةاعات 5:00 5 2 75 150 اللغ  العر ي  2
 يمس ةاعات 5:00 5 2 75 150 اللغ  اإلنجلنزي  3
 يمس ةاعات 5:00 6 2 100 200 الريا يات 4
 ةاعتان ونا   2:30 3 1 50 100 الفنزياء 5
 ةاعتان ونا   2:30 3 1 50 100 الكيمياء 6
 ةاعتان ونا   2:30 3 1 50 100 حياءاأل 7
 ةـاعتـان 2:00 2 1 50 100 اإلدارة واالقتااد 8

9 
ــا  ــيـــــ ــو ــــ ــولــــ ــنــــ ــكــــ تــــ

 المعلومات
 ةـاعتـان 2:00 2 1 50 100

 

 * انظر كيف  ستخرج المجموع العام والمعد  ما المادتنا الثاني  عشرة والثالث  عشرة.
  عظمت لهذه المباحث.% ما النها   ال50عالم  النجا  لجميع المباحث * 
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(3 دو  رقم )  
 مباحث امتحان شهادة الدراة  الثانوي  العام  

 الفرع التجار  

 المبحث الرقم 
النها   
 العظمت

النها   
 الاغرى 

 عدد 
 األوراق

 عدد 
 الحاع 

مدة امتحان المبحث 
 بالساعات

 إتاب ً  رقماً 

 ةاعتان ونا   2:30 3 1 50 100 التر ي  اإلةالمي  1
 ةاعتان ونا   2:30 3 1 50 100 للغ  العر ي ا 2
 ةاعتان ونا   2:30 3 1 50 100 اللغ  اإلنجلنزي  3
 ةاعتان ونا   2:30 3 1 50 100 الريا يات 4
 ةاعتان ونا   2.30 3 1 50 100 اإلدارة 5
 ةاعتان ونا   2.30 3 1 50 100 اإلقتااد 6
 ةاعتان ونا   2.30 3 1 50 100 المحاةب  7

8 
ــ  الــعـــلـــ  ــالــيـــــ وم الــمـــــ

 والمارفي 
 ةاعتان ونا   2.30 3 1 50 100

9 
ــو ــــــــيــــــــا   ــولـــــ ــنـــــ ــكـــــ تـــــ

 المعلومات
 ةـاعتـان 2:00 2 1 50 100

10 
ــاليـــ   التطبيقـــات المـ

 واإلداري 
 ةت ةاعات 2:30 4 1 50 100

 

 والمعد  ما المادتنا الثاني  عشرة والثالث  عشرة.* انظر كيف  ستخرج المجموع العام 
 % ما النها   العظمت لهذه المباحث.50المباحث  * عالم  النجا  لجميع
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(4 دو  رقم )  
 مباحث امتحان شهادة الدراة  الثانوي  العام  

 الفرع الشرعي 
 المبحث الرقم

النها   
 العظمت

النها   
 الاغرى 

 عدد
 األوراق

 عدد
 الحاع

 مدة امتحان المبحث بالساعات

 إتاب ً  رقماً 

 يمس ةاعات 5:00 5 2 75 150 اللغ  العر ي  1

 ةاعتان ونا  2:30 3 1 50 100 اللغ  اإلنجلنزي  2

 ةاعتان ونا  2:30 3 1 50 100 التاريخ 3

 ةاعتان ونا  2:30 3 1 50 100 الريا يات 4

 يمس ةاعات 4:00 4 2 75 150 القرآن الكريم وعلومه 5

6 
الحديث النبو  الشريف 

 وعلومه
 ةاعتان ونا  2:30 3 1 50 100

7 
الفقه اإلةالمي 

 )معامالت(
 ةـاعتـان 2:00 2 1 50 100

 ةاعتان ونا  2:30 3 1 50 100 النظم اإلةالمي  8

 ةـاعتـان 2:00 2 1 50 100 القضا ا المعاصرة 9

 ةـاعتـان 2:00 2 1 50 100 تكنولو يا المعلومات 10
 

 عشرة والثالث  عشرة. * انظر كيف  ستخرج المجموع العام والمعد  ما المادتنا الثاني 
 % ما النها   العظمت لهذه المباحث.50* عالم  النجا  لجميع المباحث 
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(5 دو  رقم )  
 مباحث امتحان شهادة الدراة  الثانوي  العام  

 الفرع الزراعي 

 المبحث الرقم 
النها   
 العظمت

النها   
 الاغرى 

 عدد 
 األوراق

 عدد 
 الحاع 

مدة امتحان المبحث 
 بالساعات

 إتاب ً  رقمًا 

 ةاعتان ونا   2:30 3 1 50 100 التر ي  اإلةالمي  1

 ةاعتان ونا   2:30 3 1 50 100 اللغ  العر ي  2

 ةاعتان ونا   2:30 3 1 50 100 اللغ  اإلنجلنزي  3

 ةاعتان ونا   2:30 3 1 50 100 الريا يات 4

 ةاعتان ونا   2:30 4 1 50 100 الكيمياء 5

6 
عــــــــلــــــــوم زراعــــــــيــــــــ  

 تي()نبا
 أر ع ةاعات 4:00 4 2 75 150

7 
عــــــــلــــــــوم زراعــــــــيــــــــ  

 )حنواني(
 أر ع ةاعات 4:00 4 2 75 150

8 
ــيــــــــا  ــولــــــــو ــــــ ــنــــــ ــكــــــ تــــــ

 المعلومات
 ةـاعتـان 2:00 2 1 25 50

 يمس عشرة ةاع  15:00 16 أ ام 3 75 150 التدريب العملي 9
 

 لث  عشرة.* انظر كيف  ستخرج المجموع العام والمعد  ما المادتنا الثاني  عشرة والثا
  % ما النها   العظمت لهذه المباحث.50* عالم  النجا  لجميع المباحث 
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(6 دو  رقم )  
 مباحث امتحان شهادة الدراة  الثانوي  العام  

الاناعي الفرع   

 المبحث  الرقم
النها   
 العظمت 

النها   
 الاغرى 

 عدد
 األوراق 

 عدد
 الحاع 

مدة امتحان المبحث 
 بالساعات

 إتاب ً  رقمًا 

 ةاعتان ونا  2:30 3 1 50 100 التر ي  اإلةالمي  1
 ةاعتان ونا  2:30 3 1 50 100 اللغ  العر ي  2
 ةاعتان ونا  2:30 3 1 50 100 اللغ  اإلنجلنزي  3
 ةاعتان ونا  2:30 4 1 50 100 الفنزياء 4
 ةاعتان ونا  2:30 4 1 50 100 الريا يات 5
 أر ع ةاعات 4:00 4 2 75 150 علم الاناع  6

 أر ع ةاعات 4:00 4 2 75 150 الرةم الاناعي 7

8 
ــا   ــيــــــ ــو ــــــ ــولــــــ ــنــــــ ــكــــــ تــــــ

 المعلومات
 ةـاعتـان 2:00 2 1 25 50

 يمس عشرة ةاع   15 16 أ ام 3 75 150 التدريب العملي 9
 

 * انظر كيف  ستخرج المجموع العام والمعد  ما المادتنا الثاني  عشرة والثالث  عشرة.
 % ما النها   العظمت لهذه المباحث.50لجميع المباحث  * عالم  النجا 
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(7 دو  رقم )  
 مباحث امتحان شهادة الدراة  الثانوي  العام  

 الفرع الفندقي 
 المبحث الرقم

النها   
 العظمت

النها   
 الاغرى 

 عدد
 األوراق

 عدد
 الحاع

 مدة امتحان المبحث بالساعات

 إتاب ً  رقمًا 

 ةاعتان ونا  2:30 3 1 50 100 ةالمي التر ي  اإل 1

 ةاعتان ونا  2:30 3 1 50 100 اللغ  العر ي  2

 ونا ةاعتان  2:30 3 1 50 100 اللغ  اإلنجلنزي  3

 ةاعتان ونا  2:30 3 1 50 100 الريا يات 4

 ةـاعتـان 2:00 2 1 50 100 تكنولو يا المعلومات 5

 اعتـانةـ 2:00 2 1 50 100 اإلدارة واالقتااد 6

 يمس ةاعات 5:00 6 2 100 200 علوم فنديي  7

 ةاعتان 2:00 2 1 50 100 حسابات فنديي  8

 يمس عشرة ةاع  15:00 16 أ ام 3 100 200 التدريب العملي 9

 * انظر كيف  ستخرج المجموع العام والمعد  ما المادتنا الثاني  عشرة والثالث  عشرة.
 % ما النها   العظمت لهذه المباحث.50* عالم  النجا  لجميع المباحث 
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(8 دو  رقم )  
 مباحث امتحان شهادة الدراة  الثانوي  العام  

االقتااد المنزلي فرع   
 المبحث الرقم

النها   
 العظمت

النها   
 الاغرى 

 عدد
 األوراق

 عدد
 الحاع

 مدة امتحان المبحث بالساعات

 إتاب ً  رقمًا 

 ةاعتان ونا  2:30 3 1 50 100 التر ي  اإلةالمي  1

 ةاعتان ونا  2:30 3 1 50 100 اللغ  العر ي  2

 ةاعتان ونا  2:30 3 1 50 100 اللغ  اإلنجلنزي  3

 ةاعتان ونا  2:30 3 1 50 100 الريا يات 4

 ةاعتان ونا  2:30 3 1 50 100 الكيمياء 5

6 
تــــــــكــــــــنــــــــولــــــــو ــــــــيـــــــا 

 المعلومات
 ةـاعتـان 2:00 2 1 50 100

 ةـاعتـان 2:00 2 1 50 100 دارة واالقتااداإل 7

 ةاعتان ونا  2:30 3 1 50 100 الرةم المهني 8

9 
الـــمـــهـــنـــيـــــــ   الـــعـــلـــوم 
 الخاص 

 أر ع ةاعات 4:00 4 2 75 150

 يمس عشرة ةاع  15:00 23 أ ام 3 75 150 التدريب العملي 10

 رة والثالث  عشرة.* انظر كيف  ستخرج المجموع العام والمعد  ما المادتنا الثاني  عش
 % ما النها   العظمت لهذه المباحث .50* عالم  النجا  لجميع المباحث 
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 م 2012( لسنة 4قرار وزير التربية والتعليم العالي رقم )
 بشأن تشكيل لجنة االمتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي 

 وزير التر ي  والتعليم العالي
 وتعديالته، 2003انون األةاةي المعد   لسن  بعد اال الع علت الق

ــانون المعـــارف اال الع علت و  ــ  50نالتعليمن رقم )قـ ــديالتـــه 1933( لســــــــــــــنـ م وتعـ
 المعمو  به في محافظات قطاع غزة،

م وتعـديالـته المعمو  ـبه في 1964( لســـــــــــــــن  16وعلت ـقانون التر ـي  والتعليم رقم )
 محافظات الضف ،

 ، 2012شهادة الدراة  الثانوي  العام  لعام واال الع علت تعليمات امتحان 
 ام ،ووفقًا لمقتضيات المالح  الع

 و ناء علت الاالحيات المخول  لنا،
 قررنا ما يلي: 

 (1مادة )
 تشكل لجنة االمتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي من كٍل من:

 رئيسًا للجن     وزير التر ي  والتعليم العالي                          .1
 نائبًا للرئيس   وكنل الوزارة                                          .2
 الوكنل المساعد للشؤون التعليمي                         عضواً  .3
 الوكنل المساعد لشؤون التعليم العالي                    عضواً  .4
 عضواً        الوكنل المساعد للشؤون اإلداري  والمالي            .5
 عضواً  مستشار الوزير للتعليم العام                             .6
 مدير عام اإلدارة العام  للقياس والتقويم واالمتحانات      عضواً  .7
 مدير عام اإلشراف والتدريب                             عضواً  .8
 ضواً مدير عام التعليم العام                                   ع .9
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 (2مادة )
غياب الرئيس  كون ا تماعها تجتمع اللجن  بدعوة ما رئيسـها أو نائبه، وفي حا   

 قانونيًا بحضور ثلثي أعضائه علت األقل وتادر قراراتها بأغلبي  الحا ريا.
 (3مادة )

ــنا أو المهتمنا للمشـــــــــــارك  في  ــاء ما المختاـــــــــ لرئيس اللجن  أن يدعو ما  شـــــــــ
 ون لهم حق التاويت.مداوالت اللجن  دون أن  ك

 
 (4مادة )

  -ية:تتولي اللجنة القيام بالمهام التال
 إقرار ما يلي:  .1

 مواصفات أوراق االمتحان.  .أ
 أةس اعتماد مراإز االمتحان. .ب 
 إغالق قاعات الثانوي  العام  التي  حدر فنها شغب واعادة فتحها. .ج
 أةس ايتيار وا عي األةئل . .د 
 أةس ايتيار رؤةاء القاعات ومساعديهم. .ه
 أةس ايتيار رؤةاء لجان ومراإز التاحيح.  .و
 العام. برنامج االمتحان  .ز

 . النظر في القضا ا التي تتعلق بسنر االمتحان واتخا  القرارات الالزم  لذلك.2
 . إقرار نتائج االمتحان والتنسنب للوزير للماادق  علنها تمهندًا إلعالنها.3
   الكفنل  بعقد االمتحان. . تتولت اللجن  تحديد اإل راءات اإلداري  والفني4
 اللجن  للجن . . أ  أمور  حنلها رئيس 5
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 (5مادة )
 تكون مدة هذه اللجن  ةن  منالد  . 

 (6مادة )
تنفنذ أحكام هذا القرار ويعمل به   -إل فيما  خاــــــه–علت الجهات المختاــــــ  كاف  

 ما تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرةمي .
 

 م.24/01/2012صدر في مدين  غزة بتاريخ: 
 .  هـ1433/صفر/30الموافق:                 

                                       د. أسامة عطية المزيني                                                                                                        
 وزير التربية والتعليم العالي
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 اللوحات اإلعالنية نظام صادر عن مجلس بلدية غزة بشأن 
 وتعديالته، 2003بعد اال الع علت أحكام القانون االةاةي لسن  

 م،1997( لسن  1علت قانون الهنئات المحلي  رقم ) اال العبعد 
 م،1935وعلت نظام بلد   غزة لسن  

 م، 1998وعلت نظام اترمات واليافطات لبلد   غزة لسن  
 م، 2005ة لسن  وعلت نظام اترمات واليافطات لبلد   غز 

 أصدر مجلس بلد   غزة النظام التالي بعد موافق  وزير الحكم المحلي: 
 (1المادة )

  طلق علت هذا النظام اةم ننظام بلد   غزة بشأن )اللوحات اإلعالني (ن
 (2المادة )

 منها قرين :  كون للكلمات والماطلحات التالي  المعني المخاع لكل 
 وزير الحكم المحلي. الوزير: (أ)
اإلعالن أو اترمـــ  أو الالفتـــ  أو اللوحـــ  المقروءة والمعـــدة   اللوحــة االعالنيــة: (ب )

إعـدادًا فنيـًا بـالكتـابـ  العـاد ـ  أو النـاقرة أو المضــــــــــــــنئـ  أ ـًا كـانـت اللغـ  أو األلوان او 
الدعا   لســـع  أو المادة المســـتخدم  في إعدادها والتي  كون الغرض منها الترويج و 

تدمي  أو حنواني  أو مادة تعليمي  أو صناع  أو حرف  أو مادة اةتهالإي     تجارة أو
 ريا ي  أو أ  ترويج أل  نشاد آير يهدف إلت تحقنق الر ح. 

اللوح  التي تو ــــــع  ــــــما حرم الشــــــارع أو علت اللوحة اإلعالنية الخاصــــة:   (ج)
اـلذ   قع فـيه المحـل أو فوق  وا هـ  المحـل أو علت أ   ـاـنب ما  واـنب البـناء

 كون الغرض منهــا توةــــــــــــــيع نطــاق الترويج  البنــاء أو في أ  موقع آير والتي
 وزيادة فعالنته. 

المشــــروع التنظيمي الهيكلي أو المفاــــل المو ــــوع لكل أو المشـــروع العمراني:  (د )
 بعض منطق  التنظيم مو ع التنفنذ وفقًا للقانون.

 مجلس بلد   غزة.  المجلس: (ه)
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 (3)المادة 
ف اةــتعماالت األرا ــي  عتبر المشــروع العمراني أةــاةــًا للتمننز بنا منا ق وأصــنا

 المختلف  في منطق  نفو  المجلس. 
 (4المادة )

ال  جوز أل  شـخع أن  ضـع  ـما منطق  نفو  بلد   غزة لوح  إعالني  في موقع 
ــ  بذلك ما المجلس ــو  علت رياـ ــًا إال بعد الحاـ ــاء أو مأهو  عامًا أو ياصـ  فضـ

 و عد ةداد الرةم المحدد في الذيل الملحق بهذا النظام. 
 (5ادة )الم

تكون مدة الرياــــــ  ةــــــن  منالد   تبدأ في األو  ما يناير وتنتهي في النوم الحاد  
 والثالثنا ما شهر د سمبر ما كل ةن  وتعتبر كسور السن  ةن  منالد   كامل . 

 (6المادة )
ــ  اللوحـ  اإلعالنـي    جوز للمجلس إ ا مـا رأ  لزومـًا ـلذـلك أن يرفض تجـدـيد رياــــــــــــ

برفض التجـديـد مســــــــــــــببـًا، وفي هـذه الحـالـ   حق للمجلس أن ويجـب أن  كون القرار 
ــاء هذا الوقت بأن  ــاحب اللوح  ب زالتها يال  وقت  حدد ويحق له بانقضـــــ  كل  صـــــ

 يزيلها علت نفق  صاحب اللوح . 
 (7المادة )

 في الموقع و المواصـفات التي  حددها ال  جوز أل  شـخع أن  ضـع لوح  إعالني  إال 
 الحق في إزال  أ   لوح  إعالني  تم و عها بخالف  لك.المجلس وللمجلس 

 (8المادة )
ــاع  أو  ــلع  أو مادة أو بضــــــ ال  جوز أن تتضــــــــما اللوح  اإلعالني  ترويجًا أل   ةــــــ

البنئ  أو تجارة لها عالق  باعتبارات الاـــــــــــــح  العام  أو الثقاف  العام  أو التعليم أو  
إال بعد   االتااالت المخاا  لترويج أ هزة   تلكالاناع  أو الزراع  أو التجارة أو  
ــو  موافق  ال ــو  علت الحاـ ــالحيات الحاـ ــ  التي أناد بها القانون صـ جه  المختاـ

 ياص  بشأن مضمون الالفت  اإلعالني .   
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 ( 9المادة )
لمجلس أن  عهد لشــــــــــركات اةــــــــــتثناء مما ورد في الذيل الملحق بهذا النظام،  جوز ل

رةــــــمي  متخاــــــاــــــ  بتنفنذ إعالني  في المواقع و الشــــــرود والمواصــــــفات التي يراها 
ــب  لذلك، و لك بطرق  ــ  لمدة ال تتجاوز  مناةـــ ــ  العام  و مو ب عقود ياصـــ المنافســـ
 ةن  واحدة قابل  للتجديد. 

 (  10المادة )
اإلرتدادات  حظر و ـــــــــــــع الالفتات اإلعالني  علت و هات أو أةـــــــــــــطح أو منا ق  

 الخاص  باألبني  واإلنشاءات التالي : 
 دور العبادة وما في حكمها.  .1
 لت ايتالف مستوياتها. المباني واإلنشاءات التعليمي  الرةمي  ع .2
 المباني واإلنشاءات الخاص  باألوقاف الخنري  والغنر مستغل  تجاريًا.  .3
 المؤةسات والدوائر الحكومي  الرةمي .  .4
 ت الجهد العالي والمنخفض وأعمدة الهات . أعمدة الكهر اء  ا .5
 إشارات ولوحات المرور الرةمي .  .6
 المواقع األثري  والتاريخي .  .7
 األشجار الحر ي  القائم  علت  انبي الطريق.  .8
 األرا ي والعقارات الخاص  بدون موافق  أصحابها.  .9

 
 (  11المادة )

ن أو  زيرة وةـــطي  أو ال  جوز و ـــع الفت  إعالني  في أ  شـــارع او  ريق أو مندا
 بناء باورة تعنق حرك  مرور السيارات أو تحجب الرؤيا حجبًا كليًا أو  زئيًا. 
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 (  12ادة )الم
تعفي اللوحات اإلعالمي  الخاصـــــــ  بالمناز  والمحالت التجاري  والاـــــــناعي  وأماإا 
ــاح  ــترد لذلك أال تزيد مســـــ  العمل األيرى والتي ال  كون الغرض منها الترويج ويشـــــ

 . 2ةم500اللوح  المو وع  عا 
 ( 13المادة )

ــو  عليه في المادة ) ــ  والمناـ ــو  علت الرياـ ــرد الحاـ ( 2مع عدم اإليال  بشـ
 ما هذا النظام  عفي ما ةداد رةوم اللوح  اإلعالني  اللوحات اتتي : 

 اللوحات اإلعالني  الحكومي  الرةمي  المؤقت  والدائم .  -1
 يني. لوحات اإلعالن  ات المضمون الد  -2

 (  14المادة )
اللوح  اإلعالني  لقاء و ــع اللوح  الرةــم المحدد في  ســتوفي المجلس ما صــاحب 

ــم إ ا كانت اللوح  اإلعالني   ــاعف  مقدار الرةـــــ  يل هذا النظام ويجوز للمجلس مضـــــ
  ات و هنا أو أإثر. 

 ( 15المادة )
ي وينشــــــــــــر في  عمل بهذا النظام اعتبارًا ما تاريخ تاــــــــــــد قه ما وزير الحكم المحل

 عارض معه. الجريدة الرةمي  ويلغت كل ما يت
 

 م 29/12/2005صدر بتاريخ: 
 د. ماجد عوني أبو رمضان

 رئيس بلدية غزة
 أصادق على إصدار هذا النظام  

 د. خالد فهد القواسمي     
 وزير الحكم المحلي      
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 الـــذيـــل 
 الرةم المقرر   الموقع الرقم 
 2شيكل لكل م 250 في المنطق  أو المحاور التجاري .  حرم الشوارع الواقع   .1
وا هات المباني التجاري  أو الســــــــكني  أو الحرفي  أو الاــــــــناعي  في   .2

 المنا ق السكني . 
 2شيكل لكل م 150

وا هـات المـباني الســــــــــــــكنـي  أو فوقهـا أو  ــــــــــــــما أ   زء منهـا في   .3
 المنا ق السكني . 

 2شيكل لكل م 150

 2شيكل لكل م 250 أو الحرفي  في المنا ق الاناعي . المباني الاناعي    .4
 2شيكل لكل م 300 المنا ق السياحي .   .5
 2شيكل لكل م 100 المنا ق الزراعي  والزراعي  المساعدة  .6
 2شيكل لكل م 300 المالعب والنواد  الريا ي  والمتنزهات العام .   .7
 شيكل لمدة شهر 150 لوح  قماشي  مؤقت  في المنا ق والمحاور التجاري    .8
 شيكل لمدة شهر  100 لوح  قماشي  مؤقت  في المنا ق األيرى   .9
 شيكل لكل متر  ولي 30 اللوح  االعالني  الخاص    .10

ــمي  ــعر الرةـ ــمي  أيرى متداول   بقًا للسـ ــم بأ   عمل  رةـ ــداد الرةـ مالحظ :  جوز ةـ
 المتداو  لدى الماارف المحلي  في تاريخ السداد. 

 
 م2005/ 12/ 29ة في صدر بمدين  غز 

 د. ماجد عوني أبو رمضان
 رئيس بلدية غزة

 أصادق على إصدار هذا النظام  
 د. خالد فهد القواسمي     
 وزير الحكم المحلي      
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 نظام صادر عن مجلس بلدية غزة بشأن تعديل نظام اللوحات االعالمية 
 م  1997( لسنة 1( من قانون الهيئات المحلية رقم )15بموجب المادة )

ــتنادًا إلت الاـــالحي  المخول  له في المادة ) ( ما قانون 15إن مجلس بلد   غزة واةـ
  -قد أصدر النظام التالي: 1997( لسن  1نئات المحلي  رقم )اله

ــأن  (:1الـمادة )  طلق علت هـذا النظـام إةــــــــــــــم النظـام المعـد  لنظـام بـلدـ   غزة بشــــــــــــ
 م. 2008اللوحات اإلعالني  لسن  

عد  الفقرة )ج( ما المادة الثاني  ما نظام بلد   غزة بشــــــــــــــأن اللوحات ت (:2المادة )
  -لتابح علت النحو التالي: 29/12/2005ريخ اإلعالني  والاادر بتا

 اللوحة اإلعالنية الخاصة: 
هي اللوح  اإلعالني  التي تو ـع علت وا ه  المحل أو أ   انب ما  وانب البناء 

ن فوق البـناء وال تكون في أ  موقع آير، والتي اـلذ   قع فـيه المحـل و حـنث ال تكو 
 فعالنته.   كون الغرض منها توةيع نطاق الترويج وزيادة

ــ  الوارد في الفقرة نجن ما المادة  (:3المادة ) يلغي تعريف اللوح  اإلعالني  الخاصــــــ
 الثاني  ما نظام بلد   غزة بشأن اللوحات اإلعالني . 

بدأ ةـــــــــريانه إعتبارًا ما تاريخ الماـــــــــادق  عليه ما  عمل بهذا النظام وي (:4المادة )
 ة الرةمي . معالي وزير الحكم المحلي وينشر في الجريد 

 
 م. 03/11/2008صدر في مدينة غزة بتاريخ 

 م. رفيق سالم مكي 
 رئيس بلدية غزة

 أصادق على إصدار هذا النظام  
 د. زياد شكري الظاظا      
 وزير الحكم المحلي      
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 عن بلدية دير البلح بشأن رسوم ترخيص الحرف والصناعاتنظام صادر 

 م2010( لسنة 3)رقم المعدل 
اال الع علت نظام بلد   دير البلح بشـــــأن رةـــــوم ترييع الحرف والاـــــناعات بعد 

م والمعمو  بــه لــدى بلــد ــ  دير البلح حــاليــًا، وعماًل 1997( لســــــــــــــنــ  2المعــد  رقم )
( 15مو ـب الفقرة )ب( ما المـادة رقم )بـالاــــــــــــــالحيـات المخولـ  لبلـد ـ  دير البلح ب

م، 1997( لســـــن   1لفلســـــطنني  رقم )وللمواد  ات العالق  ما قانون الهنئات المحلي  ا
واألوامر المتعلق  بترييع الحرف والمها والاناعات،  ت و عد اال الع علت القرارا

 فقد أصدر المجلس البلد  لبلد   دير البلح النظام التالي:
(  اةــــــــــــــم نظـام بـلدـ   دير 3 طلق علت هـذا النظـام المعـد  رقم ) : (1المااد  رقم ) 

 م.2010البلح بشأن رةوم ترييع الحرف والاناعات  لسن  
واأللفاظ  التالي  المعاني المخاا  لها أدناه ما   لعبارات  كون ل  ( :2الماد  رقم )   

 لم تد  القرين  علت غنر  لك:
 مجلس بلد   دير البلح.  المجلس: -1
 رئيس بلد   دير البلح. :الرئيس -2
 وزير الحكم المحلت. الوزير: -3
 دير البلح. المدينة: -4
ــنفة: -5 ــنعة المصــــ أ  مهن  أو حرف  أو صـــــــــنع   المهنة أو الحرفة أو الصــــ

 مدر   في الذيل الملحق بهذا النظام. 
 جوز ألحد ان يتعا ت أ   حرف  أو صــــــــنع  ماــــــــنف  فت   ال ( :3الماد  رقم )

  حمل ريا  صادرة ما البلد  . هذا النظام اال ا ا كان 
 جوز للبلد   أن تكل   الب الرياـ  بنشـر مضـمون الطلب  ( :4الماد  رقم )

ــو ها   إيداعهاحدى الاـــــــح  النومي  بغرض  في ــتاـــــ لالعتراض للمدة التي تســـــ
 الطلب اال بعد انقضاء المدة المحددة.  فيلذلك وال يتم النظر 
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 الب الرياـــــــــ  ب حضـــــــــار الموافقات   جوز للبلد   أن تكل ( : 5الماد  رقم )
المراد الالزم  ما الجهات المختاـ  حسـب  بيع  المهن  أو الاـنع  أو الحرف  

 تريياها.
الرياـ  تمنح   إلصـداربعد اةـتكما   ميع الشـرود المطلو    ( :6الماد  رقم )

البلد   صــــــاحب الطلب الرياــــــ  حســــــب النمو ج المعتمد ما قبلها وتكون فترة 
 ةن  منالد   واحدة ما تاريخ صدورها. ةريانها لمدة
الترييع   منح  فيتعتبر شـخاـي  المريع له محل اعتبار   ( :7الماد  رقم )

وعلي  فانه ال  جوز للمريع له أن يتناز  عنها أو  حولها للغنر دون الحاو  
 علت موافق  البلد   الةتادار ريا   ديدة. 

مكان ظاهر  فيالرياــــــ    جب علت المريع له أن  ضــــــع   ( :8الماد  رقم )
البلــد ــ  رؤيتهــا واال الع علت مضــــــــــــــمونهــا للتــأإــد ما  لمفتشــــــــــــــيبحنــث  مكا 

 ةريانها.
 جب علت المريع له الســـــما  لمفتشـــــي البلد   الديو  الت  ( :9لماد  رقم )ا

 فيأ  مكان صـــدرت بشـــأنه رياـــ  لتعا ي حرفه أو مهنه أو صـــنع  ماـــنف   
كام هذا النظام وشرود الريا  الاادرة األوقات المعقول  للتحقق ما تطبنق أح

 بمقتضاه.
قريا كل صـن  ما أصـناف تسـتوفت البلد   الرةـوم المبنن    ( :10الماد  رقم )

  يل هذا النظام.  فيالحرف  أو المهن  أو الانع  المانف  المبنن  
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 الذيـــــــــل المعــــــدل
 

 

 ــــــــة مسمـــــــــــــــى احلرفـــــــــــ الفقرة
ضريبة احلرفة 
 املعدلة بالشيكل

 1000   اةتراح  ةياحي  دائم  ةنوي   .1
 500 ةياحي  موةمي اةتراح    .2
 50 بسط  في ةوق البسطات لكل متر مر ع  .3
 1500 بنسنون أو فندق في منطق  ةياحي   .4
 1000 بنسنون  أو فندق  .5
 10000 بنك مركز رئيسي  .6
 7000 بنك فرع أو     .7
 5000 ني )  صراف آلي للبنك يارج مبنت البنك (بنك فرع ثا  .8
 500 وفرش ( مفرق  تجارة عام  ) احرامات  .9
 600 تجارة عام  ) يضار وفواإه(  مل    .10
 1000 تجارة عام  )ةجاد وموكنت (  مل   .11
 500 تجارة عام  )ةجاد وموكنت ( مفرق   .12
 1000 تجارة عام  )مالبس بالجمل  (  .13
 1000 ديل عقاراتتجارة عام  بيع وشراء وتب  .14
 800 تجارة عام  )يبع أيشاب(  .15
 800 األدوات والمستلزمات الكهر ائي  ن مل نتجارة عام  لبيع   .16
 400 تجارة عام  لبيع األدوات والمستلزمات الكهر ائي  ن مفرقن  .17
 1000 تجارة عام  لبيع اتالت والمعدات الاناعي    .18
 800 تجارة عام  لبيع األ هزة اإللكتروني   .19
 1000 تجارة عام  لبيع الديان   .20
 600 التمويني  ن  مل  ن تجارة عام  لبيع المواد   .21
 800 تجاره عام  ) أدوات صحي  (   .22
 800 تجاره عامه )لبيع الكراميكا والسنراميك (  .23
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 500 عام  )باقي األصناف (  ةتجار   .24
 200 تعبئ  شند  .25
 500 ثال   لحفظ الخضار والفواإه   .26
 500 م واألةماكثال   لحفظ اللحو   .27
 500 ثال   لحفظ المواد الغذائي   .28
 600  زار+  بائح ولحوم   .29
 100 حائك بسط شرائط يدو    .30
 100 حائك بسط صوف  .31
 100 حداد عر ي عاد    .32
 500 حمام تركي  .33
 200 يطاد  .34
 300 رو   أ فا    .35
 500 رو   أ فا  وحضان    .36
 200 ةباك ) محل ادوات ةباإ  (   .37
 200 يفيف  ةمكر  عاد  لمعدات  .38
 2000 ةننما أو مسر   .39
 500 ةو ر ماركت  .40
 50000 شرك   اتااالت يلوي  فرع أو    .41
 30000 شرك  اتااالت يلوي  )فرع إ افي (   .42
 1000 شرك  األوراق المالي    .43
 5000 شرك  اتااالت ثابت  ن مركز رئيسي ن  .44
 3000 شرك  اتااالت ثابت  فرع إ افي   .45
 70000 كز رئيسي نشرك  اتااالت يلوي  ن مر   .46
 4000 رئيسي نشرك  تأمنا ن مركز   .47
 3000 شرك  تأمنا نفرع إ افي ن   .48
 600 شرك  إلةتنراد وتادير الخضار والفواإه   .49
 600 شرك  إلةتنراد وتادير األ هزة الطبي   .50
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 600 شرك  إلةتنراد وتادير باقي األصناف  .51
 600 مي شرك  إلنتاج وتوزيع واةتنراد وتسويق األعما  اإلعال  .52
 500 كهروميكانيكشرك  هندة    .53
 1000 صائغ و واهر ي  .54
 2000 (مقعد1000ن ( عدد المقاعد )1صال  افرا  ) فئ  ن  .55
 1500 ( مقعد600ن ( عدد المقاعد )2صال  افرا  ) فئ  ن  .56
 1000 ( مقعد400ن ( عدد المقاعد )3صال  افرا  ) فئ  ن  .57
 500 صال  العاب أ فا    .58
 300 إوافنر ةندات ( صالون تجمنل )  .59
 200 صالون حالق  ن ر الي ن  .60
 200 صباغ  .61
 1000 صراف    .62
 400 صندلي    .63
 500 عيادة  بنب أةنان   .64
 500 مستودع ادوي  بيطري   .65
 500 عيادة  بنب بشر  ن عام ن  .66
 800 ن فأإثر ( 2عيادة  بنب بشر  ) أ باء عدد ن   .67
 600 عيادة  بنب بشر  تخااي  .68
 300 ر  عيادة  بنب بيط  .69
 600  بنب  را عيادة   .70
 150 فايورة  .71
 3000 أو ترفنهي  قري  ةياحي   .72
 200 قمسنونجي  .73
 150 إاتب عرائض  .74
 1000 إازينو ةياحي  .75
 200 إافتنريا  .76
 200 إراج لمبنت وحفظ السيارات  .77
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 500 إسارة للحجارة كبنرة   .78
 300 إسارة للحجارة صغنرة  .79
 100 ح  إشك لبيع السكاإر والحلويات والا  .80
 300 إوفي شوب إنترنت  .81
 300 متعهد أفرا  وحفالت  .82
 2000 محط  إ اع    .83
 5000 محط  إ اع  وتلفزيون أر ي    .84
األبراج علت أرض الفضاء أو -صوار  -محط  إرةا  فئ )أ( نأعمدة  .85

 أةطح المناز  ويطلق علنها نماإروةنلنن
10000 

ري  وتشمل  محط  إرةا  فئ  )ب( بدايل الشركات والمحالت التجا  .86
المنشوت أو الاحون أو اللواقط بالشركات أو المحالت لتجاري نما كرو 

 ةنلن
7000 

 800 محط  تحلي  مياه  .87
 2000 محط  تلفزيون أر ي     .88
 3000 محط  تلفزيون فضائي   .89
 2000 محط  لتعبئ  الغاز المنزلين فئ  كبنرة ن  .90
 1000 محط  لتعبئ  الغاز المنزلي ن فئ  صغنرة ن  .91
 2000 حط  محروقات ) لمب  بنزيا ( فئ  )أ ( م  .92
 1500 محط  محروقات قئه )ب(   .93
 1000 محط  وقود فئ  )ج(   .94
 250 العطور والنثريات محل لبيع  .95
 300 محل ألعاب بلياردو وأتار    .96
 300 محل ألعاب كمبنوتر  .97
 200 )تاليح ونفخ إ ارات(محل بنشر ةيارات   .98
 300 محل بيع أنابنب بوتا از بالمفرق   .99
 300 محل بيع قطع غيار تليفزيون او تاليح تلفزيون   .100
 200 محل تاليح الثال ات والغساالت  .101
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 200 محل تاليح ماإننات الخيا    .102
 150 محل تاليح وييا   أحذ     .103
 150 محل تنجند فرش بنوت  .104
 300 وكو  علت البخارمحل تنظيف مالبس   .105
 300 محل حما   أةطح مناز  ) تزفنت (  .106
 200 يا  محل ي  .107
 200 محل د كورات  .108
 200 محل شحا بطاريات ةائل   .109
 200 محل  باع  وزيرف  الكراميكا  .110
 200 محل كو  مالبس بخار  .111
 200 محل لبيع اةماك حي   .112
 250 محل لبيع األ هزة الخلوي  معرض أو  .113
 150 األ هزة الكهر ائي  المستعمل محل لبيع   .114
 150 كي محل لبيع األحذ   البالةتي معرض أو  .115
 400 محل لبيع األحذ   والمنتجات الجلد   ولوازمها  .116
 300 محل لبيع األيشاب الجديدة  .117
 200 محل لبيع األدوات الريا ي    .118
 200 محل لبيع المبندات الزراعي   .119
 300 الزراعي  والبذور واألةمدة الكيماوي  ويالفه محل لبيع األدوات   .120
 300 نابنب المياهمحل لبيع األدوات الاحي  والانني وأ  .121
 300 محل لبيع األدوات الاحي  والمنزلي   .122
 250 محل لبيع األدوات المنزلي    .123
 200 محل لبيع األدوات المنزلي  القد م   .124
 200 محل لبيع األصواف والتريكو  .125
 300 لبيع األقمش محل   .126
 100 محل لبيع األمتع  المستعمل  والقد م   .127
 300  اج  محل لبيع البراويز وتركنب الز   .128
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 200 محل لبيع البقال  بالمفرق ن بقال  ن  .129
 300 محل لبيع البالةتيك  .130
 200 معرض أو محل لبيع التح  والهدا ا  .131
 300 محل لبيع التمباك والسجائر  .132
 300 القدةي محل لبيع الحجر   .133
 200 محل لبيع الحار واألإياس  .134
 200 محل لبيع الخشب المستعمل بالمفرق   .135
 100 ضار والفواإه محل لبيع الخ  .136
 100 محل لتاليح الدرا ات الهوائي   .137
 300 محل لبيع الدرا ات الهوائي   .138
 400 محل لبيع الدوا ا وتنظيفها و يع البيض  .139
 300 محل لبيع الزهور وأدوات زين    .140
 300 محل لبيع الزيوت المعدني   مل  ومفرق   .141
 1000 محل لبيع السجائر بالجمل    .142
 400 ادمعرض محل لبيع السج  .143
 200 محل لبيع السمك المملح   .144
 200 محل لبيع الشيش ومستلزماتها  .145
 200 محل لبيع الطحل + الكبدة  .146
 200 محل لبيع الطحنن   .147
 200 محل لبيع العطارة  .148
 100 الفخار بأنواعه محل لبيع   .149
 300 محل لبيع الفض    .150
 300 محل لبيع الفالتر ومعدات لتحلي  المياه  .151
 300 ي والطاوالت البالةتيكمحل لبيع الكراة  .152
 150 محل لبيع الكرش واألحشاء  .153
 200 محل لبيع الكلس ن اشند ن  .154
 250 محل لبيع اللحوم واألةماك المجمدة  .155
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 150 والفالفل محل لبيع المر بات   .156
 500 معرض أو محل لبيع المفروشات أو المو نليا  .157
 200 محل لبيع المكسرات ) مفرق (  .158
 200 لتمويني  )  مفرق (محل لبيع المواد ا  .159
 400 محل لبيع المواد الغذائي  بالجمل    .160
 200 محل لبيع الموازيا والرفوف الحديد    .161
 150 محل لبيع المياه الاحي    .162
 200 لبيع النايلون والبرامنل البالةتيكمحل   .163
 300 محل لبيع النثريات بالجمل   .164
 200 محل لبيع النثريات بالمفرق   .165
 500 ز ا ي  بالجمل   محل لبيع الوا   .166
 150 محل لبيع أثار منزلي قد م  .167
 300 محل لبيع أ هزة اإل فائي   .168
 300 محل لبيع أ هزة  بي  مساعدة  .169
 300  بي  ومواد تجمنلمحل لبيع أ هزة   .170
 200 محل لبيع أدوات البناء بالمفرق )محل صغنر(  .171
 200 محل لبيع أدوات زين  ةيارات واإلإسسوارات  .172
 200 أدوات صند ةمك محل لبيع  .173
 500 محل لبيع أةلح  و ينرة  .174
 300 محل لبيع أةمنت بالمفرق   .175
 150 محل لبيع أشر   كاةنت  .176
 400 محل لبيع أإزوزت  ديد  .177
 250 محل لبيع إرياالت مركزي  وةتااليت  .178
 300 محل لبيع إإسسوارات األ هزة الخلوي   .179
 300 محل لبيع بطاريات  اف    .180
 300 وأدوات بناء دييق محل لبيع بويات   .181
 300 محل لبيع بيا ات وشراش   .182
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 300 محل لبيع تبا وقش  .183
 300 محل لبيع تمديدات كهر ائي   .184
 500 و حنا بالجمل محل لبيع حبوب   .185
 300 محل لبيع حبوب بالمفرق   .186
 300 محل لبيع حديد الااج و روفنالت المواةنر  .187
 300 محل لبيع حديد مستعمل  مل  ومفرق   .188
 150 لبيع حطب أو فحم  محل  .189
 300 محل لبيع حلويات شريي   .190
 300 محل لبيع حلويات عاد   وةكاإر  .191
 200 محل لبيع يردة متنوع   .192
 200 لبيع رفوف حديد محل   .193
 1500 محل لبيع ةيارات  ديدة ) معرض (   .194
 800 محل لبيع ةيارات مستعمل  ) معرض (   .195
 300 محل لبيع صابون بالجمل  فقط   .196
 200 عدة وأدوات بناء قد م   محل لبيع  .197
 500 محل لبيع عل  ودوا ا فقط  .198
 400 محل لبيع قطع عيار موتورات  .199
 300 السيارات بأنواعهامحل لبيع قطع غيار   .200
 200 محل لبيع كروت  وا  وماإننات تاوير  .201
 200 محل لبيع كل  الخيا   بالمفرق   .202
 100 محل لبيع كلو ات الز اج لقوارب الاند وادوات الاند   .203
 200 محل لبيع لعب األ فا   .204
 400 محل لبيع ماتورات  اهزة وقطع غيارها  .205
 300 محل لبيع مانيفاتورة وأ وا    .206
 300 محل لبيع مر بات صيفي  وشتوي   .207
 200 محل لبيع مستلزمات حنواني  ) أعالف وحبوب وكتاإنت (  .208
 200 تركنب الريام والمزا كو مستلزماتمحل لبيع   .209
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 500 كسرات بالجمل  ن محمع نمحل لبيع م  .210
 200 معرض أو محل لبيع مالبس أ فا   .211
 200 محل لبيع مالبس بالكنلو  .212
 300 مالبس  اهزة )معرض(محل لبيع   .213
 150 محل لبيع منتجات المخابز  .214
 300 محل لبيع منتجات النحل ولوازمه ومناهل  .215
 300 محل لبيع مواد أولي  للاناعات الغذائي   .216
 500 ع أنواع مواد بناء نبركسنمحل لبيع  مي  .217
 300 محل لبيع مواد تنظيف وتعبئ   .218
 300 محل لبيع و تاليح الدرا ات الناري    .219
 400 محل لبيع وتركنب إ ارات السيارات ) الاغنرة (  .220
 500 محل لبيع وتركنب إ ارات السيارات ) الكبنرة (  .221
 500 محل لبيع وتركنب وتجميع مااعد كهر ائي   .222
 200 ع وتاليح الساعات محل لبي  .223
 300 محل لبيع وتاليح نظارات باريات  .224
 500 محل لبيع وتوزيع اةطوانات األوكسجنا والغازات الاناعي    .225
 150 محل لبيع ورق شمع للجدران   .226
 500 محل لتأ نر السيارات  .227
 200 محل لتأ نر الكراةي  .228
 200 محل لتأ نر أدوات با ون صغنرة  .229
 700 محل لتأ نر بد  عرا س  .230
 250 محل لتجديد كلتشات وفرامل ةيارات  .231
 200 لتجميع أقفا  العاافنر محل   .232
 200 محل لتجميع تح  ونج  قد م  .233
 300 محل لتجميع لوحات إنذار  .234
 300 محل لتخزيا و يع  بس ود كورات  بس  .235
 200 محل لتاليح التليفزيون والمسجل والراديوهات و يع االةطوانات  .236



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 457  - 

 300 والحلي والمجوهراتمحل لتاليح الذهب   .237
 200 الزرافنل ويرا   المفاتيحمحل لتاليح   .238
 200 محل لتاليح ةاعات السيارات  .239
 100 محل لتاليح عدادات مياه  .240
 300 محل لتاليح ماإننات تاوير  .241
 400 محل لتاليح و يع المكيفات  .242
 150 محل لتاليح وتأ نر الدرا ات الهوائي   .243
 300 تمحل لتاليح وتجميع الثال ا  .244
 300 محل لتاليح وتجميع ترنسات الكهر اء  .245
 300 المضنئ محل لتاميم وتنفنذ اإلعالنات   .246
 300 محل لبيع الجاتوه والكيك  .247
 300 محل لتعبئ  التمر والعجوة   .248
 200 محل لتعبئ  الشا   .249
 200 محل لتكسنر اللوز   .250
 300 محل لتنجند الكراةي والكنب وفرشات السراير  .251
 200 ةياراترش محل لتنجند ف  .252
 100 محل لسا المناشنر  .253
 300 محل لايان  الطابعات واألحبار وتاوير المستندات  .254
 400 محل لايان  و يع أ هزة ةنتراالت/ أ هزة إتااالت  .255
 250 محل لطباع  أشر   + إةطوانات  .256
 250 محل لطباع  علب بالةتيك  .257
 200 محل ل  وتاليح ماتورات  .258
 200 ت الكازورشاشامحل لفحع  لمبات   .259
 400 محل لفرز األلوان   .260
 200 محل لقع ورق األلمننوم  .261
 300 محل للتنجند  .262
 150 محل للطباع  الندوي  علت المالبس  .263
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 100 محل للفا التشكنلي والترار الشعبي  .264
 200 محل مااصات يدو    .265
 250 محل منني ماركت  .266
 300 محلج صوف آلي حتت يمس  ماإننات  .267
 500 صغنر (   مخبز آلي وقرشل  )  .268
 800 مخبز آلي وقرشل  ) كبنر ( + كعك ومعجنات  .269
 100 مخبز للبنوت يدو    .270
 300 مختبر تحالنل  بي   .271
 500 مختبر لفحع الدهانات  .272
 1000 مختبر لفحع مواد البناء  .273
 500 مخر    .274
 200 مخزن لتخزيا البضائع   .275
 300 وتمليحهامخزن لتنظيف  لود المواشي   .276
 300 جلود مدبغ  لدباغ  ال  .277
 1000 مذبح دوا ا وحبش  .278
 300 مركز أشع   بي   .279
 400 مركز أشع  ويدمات  بي   .280
 300 مركز إدارة واةتثمار  .281
 300 مركز برمج  كمبنوتر  .282
 250 مركز تأهنل وتدريب الخريجنا  .283
 100 مركز تدريب مخيمات صيفي   .284
 200 مركز تعليم حالق   .285
 300 مركز تعليم دورات ةياحي   .286
 300 عليمي ومؤةس  تعليمي مركز ت  .287
 300 تعليمي مركز ثقافي أو  .288
 300 مركز يدمات كمبنوتر والكترونيات  .289
 300 مركز دراةات وأبحار  .290
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 200 مركز ريا ي  .291
 200 مركز لتعليم التليفزيون   .292
 1000 مزرع  أبقار  .293
 200 مزرع  دوا ا   .294
 400 اكوانتاج االةممزرع  لتر ي    .295
 2000 مستشفت يا    .296
 400   لاهر المعادن مسكب  .297
 300 مشحم  ةيارات  .298
 500 مشغل لتانيع وصياغ  الذهب ) مانع لتانيع الذهب (   .299
 500 مشغل لتغليف الخضار والفواإه للتادير   .300
 500 مانع  شنط  لد و الةتيك  .301
 700 مانع برابيش بالةتيك  .302
 1000 للحنواناتمانع عل    .303
 500 مانع افران غار   .304
 1000 بس صفائح معدنيه (مانع الوا  صفيح )إ  .305
 1000 مانع انترلوك وحجر  به   .306
 700 مانع أحذ   ولوازمها ومنتجات  لد     .307
 500 مانع أيشاب  .308
 600 مانع أدوات كهر ائي   .309
 400 مانع أدوات مكتبي  وقر اةي   .310
 800 )أنابنب(مانع أةطوانات غاز   .311
 1000 مانع أةكمو  .312
 700 مانع أإياس نايلون   .313
 800 نايلون وأإياس ورق  مانع أإياس  .314
 1000 مانع ألبان  .315
 500 مانع ألعاب حدائق  .316
 500 مانع ألمننوم   .317
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 1000 مانع إةفنج  .318
 2500 مانع با ون  اهز  .319
 2000 مانع بسكويت كبنر  .320
 1000 مانع بسكويت صغنر  .321
 500 يمس ماإننات  بالةتيك حتتمانع   .322
 1000 مانع بالد ) معمل بالد (  .323
 700 كهر اءمانع تابلونات   .324
 500 مانع تجهنز مطابخ ةتانلس ةتنل  .325
 500 مانع تعبئ  معجون  لي  .326
 1000 مانع تعلنب مواد غذائي  يضروات و قوليات  .327
 500 مانع تلبيس وتجديد إ ارات السيارات  .328
 300 مانع تلويا ز اج  .329
 500 مانع ثلج  .330
 800 مانع حلويات  .331
 500 مانع حلويات ةكاإر  .332
 700  مانع حمامات شمسي  .333
 500 دوالنب معدني مانع يزانات   .334
 500 مانع ينزران  .335
 2000 مانع ديان أو تمباك  .336
 1000 مانع دفاتر مدرةي   .337
 600 مانع ةحب حديد وتقطيعه  .338
 500 مانع ةلك  لي   .339
 500 نايلون مانع ةلوفان   .340
 1000 مانع شراب  .341
 700 مانع شنبس  .342
 600 مانع  وب آلي  .343
 200 مانع  وب يدو    .344
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 1500 ع عانرمان  .345
 1000 مانع عانر بندورة وتعلنب مواد غذائي    .346
 1000 مانع علب كرتون   .347
 300 مانع فاننال و اإننج باودر  .348
 300 مانع فراشي ومكانس  .349
 500 مانع فنبر  الس  .350
 1000 و يع رياممانع قع   .351
 500 مانع مارتديال  .352
 500 مانع ماإرونا  .353
 500 مانع محارم كلنكس وورق توالنت  .354
 500 انع مرا اتم  .355
 500 مانع مرغريا وةمن   .356
 500 مانع مسامنر  .357
 800 مانع مستحضرات تجمنل  .358
 500 مانع مضارب لألرز  .359
 300 مانع مفتو   .360
 2000 مانع مناهل صرف صحي   .361
 1000 مانع مو نليات  .362
 1500 مانع مياه غازي   .363
 500 مانع منالمنا  .364
 300 ماور و ائع أدوات تاوير  .365
 500 البحر  مايف علت شا ئ  .366
 400 مطاحا با و هارات ودق  وزعتر  .367
 200 مطبخ تدريبي أو  با   .368
 500 مطبخ مأإوالت شريي   .369
 600 مطبع   .370
 300 1مطحن  حبوب ماإن  عدد   .371
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 200 مطحن  ملح  .372
 300 مطعم مأإوالت شريي  ن مشاو  ن  .373
 300 مطعم مأإوالت غر ي  ن و بات ةريع  ن  .374
 700 أولت  مطعم وكوفي شوب ةياحي در    .375
 300 معرض مبيع أشتا  ومستلزمات زراعي   .376
 500 معرض مطابخ ألمننوم  .377
 500 معارة زيت تدار بالكهر اء  .378
 500 معارة ةنرج و حنن  وحالوة  .379
 200 قاب وفواإه معارة   .380
 500 معمل أةنان )مانع اةنان (  .381
 500 معمل تحميض صور وأفالم   .382
 500 معمل مزا كو  .383
 100 نايل والغرابنلمعمل يدو  لانع الم  .384
 150 معهد تعليم إشارات مرور  .385
 300 معهد  باع  ولغات  .386
 300 معهد لتعليم الكمبنوتر  .387
 1000 بأنواعهامقاولون متعهدون ألعما  البلد     .388
 300 مقهت  .389
 500 مكبس برابيش  .390
 300 مكتب اتااالت هاتفي   .391
 300 مكتب إدارة واةتثمار  .392
 500 مكتب اةتثمارات ةياحي   .393
 700 مكتب اةتثمارات عقاري   .394
 700 مكتب اةتثمارات ومقاوالت عام   .395
 300 مكتب اةتشارات إداري   .396
 300 مكتب اةتشارات مالي   .397
 500 اةتشارات هندةي مكتب   .398
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 500 مكتب اةتشارت  .399
 400 مكتب إعالم وتكنولو يا المعلومات  .400
 400 مكتب إنتاج فني وتسجنالت صوتي   .401
 200 ودايليمكتب تاإسيات يار ي   .402
 500 مكتب تأمنا  .403
 200 مكتب تجارة عام  أعشاب  بي   .404
 500 مكتب تجارة عام  اةتنراد وتادير  .405
 700 واةتثمارات ومقاوالت عام مكتب تجارة عام    .406
 500 مكتب ترييع بضائع أ نبي   .407
 500 مكتب توكنالت تجاري   .408
 300 مكتب دعا   واعالن   .409
 300 مكتب ةياح  عاد   .410
 500 ا وتخليعمكتب شح  .411
 400 مكتب شرك  التنمي  واالةتثمار  .412
 800 مكتب أو شرك  باصات  .413
 500 مكتب شرك  لألةواق الحرة  .414
 300 صحاف  واعالم مكتب   .415
 300 مكتب صيان  مباني  .416
 200 مكتب إلدارة فرق  فني    .417
 500 مكتب إلنشاء وادارة المنا ق الاناعي   .418
 400 مكتب لبيع وشراء األةهم  .419
 300 لتسجنل العالمات التجاري  و راءات اإليتراعمكتب   .420
 500 مكتب لتسويق إنتاج ماانع البالد  .421
 600 السياراتمدرة  لتعليم ييادة   .422
 400 مكتب مثما أرا ي   .423
 300 مكتب محاةب   .424
 500 مكتب محاماه  .425
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 500 مكتب شئون الحج والعمرة  .426
 500 مكتب هندة  ورةم مساح    .427
 200 مكتب  وقر اةيه  .428
 200 نتجات ولوازم مناحل م  .429
 5000 منتجع ةياحي كبنر  .430
 2000 صغنرمنتجع ةياحي   .431
 7000 منتجع ةياحي مع قاعات  .432
 500 منجرة آلي   .433
 300 منشار لقع الخشب  .434
 300 مشتل زراعي  .435
 400 نجار إفرنجي أبواب وشبابيك  .436
 100 نجار عر ي   .437
 700 نجار مو نليات إفرنجي آلي   .438
 100 نحاس أو مبيض نحاس  .439
 400 ورش  أبواب وشبابيك حديد    .440
 600 ورش  ألمننوم أبواب وشبابيك  .441
 500 ورش  صناعي     .442
 400 كهر ائي ةياراتورش    .443
 500 ورش  لتركنب وتجميع حمامات ةاونا بخار  .444
 400 ورش  لتاليح السيارات )ميكانيكي(  .445
 200 ورش  لتاليح رديتر السيارات  .446
 200 ت السياراتورش  لتاليح زمبركات وةنفرةا  .447
 300 ورش  لتاليح  لمبات ديز   .448
 300 ورش  لتاليح كر وريتر ةيارات  .449
 200 أإسجنا وكهر اءورش  لحام   .450
 300 ورش  لدهان السيارات والورنيش  .451
 300 ورش  لسمكرة السيارات  .452
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 500 ورش  لانع وتاليح صناديق ةيارات الشحا  .453
 200 ورش  لغيار زيت وفالتر ةيارات  .454
 1000   ألبان وكال  .455
 1000 وكال  بطاريات  ديدة  .456
 1000 وكال  ةجائر  .457
 1000 وكال  ةيارات  .458
 1000 مياه غازي وكال    .459
 1000 وكالء شرك   نران عالمي   .460

 

تحاـــل الرةـــوم المفرو ـــ  بمو ب هذا النظام عند العمل بهذه  ( : 11الماد  رقم )
اله التمنع عا عدمك دفع الحرف  أو الاــــــــنع  الماــــــــنف  في  يل هذا النظام وفت ح

المادة   ألحكامالرةــوم المطلو   اةــتنادًا لهذا النظام تحاــل الرةــوم المطلو   اةــتنادًا  
م فيما يتعل  1997لســـــــنه( 1الســـــــابع  والعشـــــــرون ما قانون الهنئات المحلي  رقم )

 بجبا   أموا  الهنئ  المحلي  .
ماادق  معالي وزير الحكم  يبدأ ةريان هذا النظام إعتبارًا ما  (:12الماد  رقم )

 المحلي وينشر في الجريدة الرةمي  .
 

 م2011/  1/  17صدر بتاريخ:     
 
 

 أصادق :
 م . زياد الظاظا
 وزير الكم المحلى

                                                                                                                                                                         أسعيد أحمد نصار    
 رئيس بلدية دير البلح
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 2011رسوم النظافة لسنة  بشأن  نظام صادر عن بلدية دير البلح
 1997( لسنة 1استنادًا إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم )

( ما فقرة ب )  15بمو ب المادة رقم   بالاـــــــــــــالحيات المخول  لبلد   دير البلحعمال  
أصدرت بلد   دير البلح فقد   1997ن   ( لس1قانون الهنئات المحلي  الفلسطنني  رقم )

 -النظام اتتي:
 (1مادة )

 .2011( لسن  1 طلق علت هذا النظام اةم نظام رةوم النظاف  رقم )
 (2مادة )

ــ  لها أدناه ما لم تد  القرين  علت  كون   ــاــ للكلمات واأللفاظ التالي  المعاني المخاــ
 يالف  لك.
 وزير الحكم المحلي. الوزير:
 ة الحكم المحلي.وزار  الوزارة:
 رئيس الهنئ  المحلي : بلد   دير البلح. الرئيس:
 مجلس الهنئ  المحلي . المجلس:

 وحدة الحكم المحلي في إ ار  غرافي معنا. الهيئة المحلية:
 الرةوم المقررة بمو ب هذا النظام. الرسوم:
ك المالك المســجل باةــمه العقار أو الشــخع المعروف والمتاــرف في المال المالك:
بد  إ جار لعقار أو إيراده ةـــــــواء كان باـــــــفته وكنال أو أمننا أو   يتقا ـــــــتأو الذ  
 مفو ا. 
لتخشـنب  أو المخزن أو محل تجار  أو صـناعي وكل ةـقيف  ما دار السـكا أو ا العقار:

الخشــــــــب أو القماش أو الاــــــــفيح أو األرض المســــــــتعمل  أو المتاــــــــرف بها ما البناء 
ــمل ــواء كان معمال أو كرا ا  إحد ق  أو فناء آير كما  شـ كل مكان تمارس فيه حرف  ةـ

الدوا ا ومزرع   وكل محل عمل أو مخزن  سـتعمل كورشـ  كما  شـمل الحظنرة والزريب 
 مكان  ستعمل ك ةطبل.                 وكل
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تشمل فضالت المطبخ واألوراق والقناني وحطام الز اج واألغاان وأوراق   النفايات:
واإه والخضــروات الفاةــدة والقشــور والعلب والخرق وأ  فضــالت الشــجر واألتر   والف

 أيرى ولكنها ال تشمل مواد البناء. 
 

 (3ماده )
ــاغـل عـقار توفنر وعـاء محكم اإلغالق لحفظ النـفاـ ات ب عتـ يتر  لت كـل مـاـلك أو شــــــــــــ

 وفق المواصفات التي تقرها الهنئ  المحلي .
 

 (4ماده )
 ات دايل أإياس ما النايلون معده علت كل مالك أو شـــــــــاغل عقار أن  ضـــــــــع النفا

 لهذا الغرض وان  ضع الكيس مغلقا دايل الوعاء أو الحاوي . 
 

 (5ماده )
 الرةوم

يترتب علت كل مالك أو شـــــــاغل عقار أن يدفع إلت الهنئ  المحلي  الرةـــــــوم المحددة 
 بذيل هذا النظام مقابل الخدمات التي تقدمها الهنئ  المحلي  في نقل النفا ات.

 
 (6ة )ماد 

 .1997( لسن  1يتم تحانل الرةوم وفق أحكام قانون الهنئات المحلي  رقم )
 
 (7مادة )

 حلي  و ع مارتاه مناةبا ما التعليمات لتنفنذ أحكام هذا النظام. حق للهنئ  الم
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 الذيل
 ( ما هذا النظام تسوفي الهنئ  المحلي  الرةوم التالي  شهريا. 5بمو ب المادة )

 
 لرسوم بالشيكلا العقار مسلسل

 10 دار ةكا أو شق  في عمارة .1

 عا كل الدار  20 نفس المالك دار ةكا مكون  ما شقتنا أو أإثر مسكون  ما قبل   .2
 عا كل شق   10 دار ةكا مكون  ما عدة شقق ل  جار .3
 10 المكاتب بأنواعها .4

 20 مختبر  بي .5

 100 محط  بنزيا .6

 100 بنك .7

 50 افيفرع بنك إ  .8

 100 ةننما .9

 200 مانع اةكمو .10

 100 مانع مر ريا وةمن  .11

 50 أنابنب غازمحط  تعبئ   .12

 20 بيع أنابنب غاز .13

 100 مانع ةكاإر .14

 50 محالت الجزاريا و يع الدوا ا واألةماك .15

 20 صراف .16

 50 محل وكال  ةيارات .17

 20 تعليم ييادة ةيارة .18

 500 ستشفت كبنر )عام أو يا (م .19

 250 مستشفت )وةط عام( .20

 20 مكتب مقاوالت عام  .21

 50 ورش  أإثر ما آالت قوة .22
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 100 مانع دفاتر مدرةي  .23

 50 ورش  أبواب وشبابيك حديد .24

 200 معاصر زيت تدار بالقوة .25

 100 تا ر يضروات وفواإه  مل  .26

 50 دكان يضار وفواإه .27

 20 محل بيع تمباك وةجائر .28

 20 مالح أحذ   .29

 100 مستشفت صغنر .30

 20 صباغ .31

 20 محل للبيع البقال  بالجمل  والمفرق  .32

 10 محل لبيع العطارة .33

 50 حداد عاد  .34

 100 مطعم .35

 10 حائك بسط أو ةجاد .36

 50 المشاتل الزراعي  .37

 10 ستعملمحل لبيع الخشب الم .38

 10 محل لبيع حديد مستعمل .39

 10 ماور أو بائع أدوات تاوير .40

 100 مانع فراش ومكانس .41

 10 نجار عر ي .42

 100 صاالت أفرا  .43

 10 يياد إفرنجي .44

 10 مسكب  لاهر المعادن .45

 10 محل لبيع الحلويات والسكاإر .46

 150 مبنت وزارة .47

 400 نرمجمع دوائر كب .48

 200 مجمع دوائر صغنر .49
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 100 دائرة واحدة .50

 500  امعات .51

 150 إليات متوةط  .52

 20 بيع أدوات بناء .53

 20 بيع مواد بناء .54

 100 فنادق حتت عشر غرف .55

 150 غرف  11فنادق أإثر ما  .56

 100 مانع مياه غازي  .57

 100 مانع ألموننوم .58

 20 مالبس مانع يياد .59

 50 ةو ر ماركت .60

 10 مكتب ةياح  وةفر عاد  .61

 50 مشحم  ةيارات .62

 20 آالت قوة 5ورش  أقل ما  .63

 20 ةمكرة ةيارات .64

 20 مانع روائح عطري  .65

 20 محل بيع ماتورات وقطع غيار .66

 20 منجرة آلي  .67

 100 مانع كرتون  .68

 100 مانع عل  للحنوانات .69

 50 مانع دباغ  نمدبغ ن .70

 10 بيع أ هزة كهر ائي   ديدة .71

 10 بيع أ هزة كهر ائي  قد م  .72

 10 محل بيع أدوات كهر ائي  .73

 50 مطبع  .74

 10 صائغ و واهر ي .75

 50 مانع ينزران .76



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 471  - 

 50 مانع نايلون  .77

 20 ثال ات تخزيا الخضار والفواإه .78

 20 نوممحل ورش ألمون .79

 10 تخشنب  بي يضار وفواإه .80

 10 أحذ  محل لانع و يع  .81

 10 محل لبيع األدوات الز ا ي  والفخاري  وأدوات مطبخ .82

 20 مكتب  و يع قر اةي  .83

 10 محل لبيع البقال  بالمفرق  .84

 10 محل فوا  .85

 10 محل لبيع النثريات .86

 10 مخبز للبنوت يدو   .87

 20 بز تجار  أو مخبز آليمخ .88

 10 محل لبيع السجاد .89

 10 شراب مر باتمانع مياه غازي  او  .90

 20 محل لبيع الطحنا والحبوب بالجمل  .91

 10 محل لبيع الطحنا والحبوب بالمفرق  .92

 50 مدارس .93

 10 مطحن  حبوب .94

 10 إراج عمومي لمبنت السيارات .95

 10 يياد عر ي .96

 20 محل أقمش  بالجمل  .97

 70 مستوص  (عيادة حكومي  )  .98

 30 مركز  بي يا  عيادة تخااي  .99

 20 عيادة  بنب بشر  أو أةنان .100

 20 عيادة  بنب بيطر   .101

 20 صندلي  .102
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 (8مادة )
ــيكل   عاقب كل ما يال  أ  حكم ما أحكام هذا النظام بغرام  ال تقل عا مائ  شــــ

 ا مائتنا ويمسون شيكل.     وال تزيد ع
 

 (9مادة )
 .هذا النظاميلغت كل ما يتعارض مع أحكام 

  
 ( 10مادة )

 يبدأ ةريان هذا النظام اعتبارا ما الماادق  عليه وينشر في الجريدة الرةمي .   
 

 هـ1432 ماد أير  7 :الموافقصدر بمدين  دير البلح 
  م 10/5/2011الموافق:                              

 
 

 أصادق :
 م . زياد الظاظا
 وزير الكم المحلى

                                                                                                                                                       أسعيد أحمد نصار                      
 لحرئيس بلدية دير الب
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 نظام صادر عن بلدية دير البلح
 ببلدية دير البلحالخاص  2011( لسنة 1تعرفه المياه رقم ) بشأن 

 1997( لسنة 1استنادًا إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم )
( ما  فقرة ب ) 15بمو ب المادة رقم   عمال بالاالحيات المخول  لبلد   دير البلح

أصدرت بلد   دير فقد   1997( لسن  1رقم ) الفلسطنني  المحلي قانون الهنئات 
 - البلح النظام اتتي:

 (1)مادة 
الخا  ببلد     2011( لســـن  1 طلق علت هذا النظام اةـــم )نظام تعرفه المياه رقم )

 دير البلح(. 

 
 (2مادة )

ــ  لها أدناه ما لم تد  القرين  علت  ــاــ  كون للكلمات واأللفاظ التالي  المعاني المخاــ
 الف  لك.ي

 وزير الحكم المحلي. الوزير:
 وزارة الحكم المحلي. الوزارة:
 رئيس الهنئ  المحلي : بلد   دير البلح. الرئيس:
 مجلس الهنئ  المحلي . المجلس:

 وحدة الحكم المحلي في إ ار  غرافي معنا. الهيئة المحلية:
 الرةوم المقررة بمو ب هذا النظام. الرسوم:

 نر المياه لكاف  الماادر المتعددة.توف التزويد بالمياه:
 . ميع ماادر المياه دايل نفو  بلد   دير البلح المياه:مصادر 
 مجموع  ما األنابنب المتفرع  ما األنبوب الرئيسي إلت المستخدم. الشبكة:
 الجهاز المعتمد لقياس كمي  المياه المارة عبر نقط  محددة. العداد:
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 (3مادة )
ل فللبلد   أ  مشترك عطل أو يراب  عاله غنر صالح للعمإ ا  رأ علت عداد   -1

الحق بقطع الماء عنه حتت  قوم المشـــــــترك ب صـــــــالحه لدى أ   ه  ما أصـــــــحاب 
االيتاا  أو  حضر عدادا  ديدا إن لم  كا باإلمكان إصال  العداد القد م و لك 

عاده ما قبل لجن  فني  تتولت الكشـــــــ  علت العداد علت أن تســـــــتوفت البلد   رةـــــــم إ 
 كل  عتبر إيرادًا لاندوق البلد  .تركنب العداد مبلغًا قدره يمسمائ  شي

 للبلدية الحق بقطع الماء عن المشترك ألي سبب من األسباب التالية: -2
 إ ا لم يدفع ثما الماء المتحقق عليه في وقت االةتحقاق. -أ
 لمخالفته للشئون الاحي .  -ب 
 في حال  تعطنل عداد الماء.  - ج
ــر الم  -د  ــمننات أو أ إ ا قاــ ــات أو التضــ ــترك في دفع التعويضــ ــتحق  شــ مبلغ  ســ

 عليه للبلد  . 
لرئيس البلد   أو اى لجن   عتمدها المجلس البلد  حق تقدير الكمي  المســـــتهلك  ما 
الماء التي  ظهر ان عطال قد  رأ فنها علت العداد وةــــبب عدم تســــجنل كميه الماء 

ينظر ان  سـتهلكها المشـترك في بحر  المسـتهلك  أو أدى الت تسـجنل كمي  أإثر مما
ــتركا تلك الم ــتهلك مشـــ ــب  المدة المماثل  فيما إ ا كان المســـ دة ويبنت التقدير أما بالنســـ

ــتهالإيا ــترك  ديدا وليس له اةـــــ قد م  ويبني التقدير   ت قد ما او تقديرا ا ا كان كمشـــــ
تسـب األينر علت عدد الغرف وملحقات المشـترك و ببيه العمل الذ   جر  فيه ويك

ــكله القطعي بالاــــــورة التي  قررها المجلس البلد  وفي حال  نشــــــوب  هذا التقدير شــــ
المجلس بحا  األمر إلت متاـــــــرف اللواء للفاـــــــل   بهيالف علت التقدير الذ  قام 

 فيه. 
 (4مادة )

يترـتب علت كـل مشــــــــــــــترك أن ـيدفع إلت الهنـئ  المحلـي  الرةــــــــــــــوم المحـددة ـبذـيل هـذا 
 النظام.
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 (5مادة )
 .1997( لسن  1المحلي  رقم )ل الرةوم وفق احكام قانون الهنئات يتم تحان

 
 (6مادة )

  حق للهنئ  المحلي  و ع ما تراه مناةبا ما التعليمات لتنفنذ أحكام هذا النظام.
 (7مادة )

 .هذا النظاميلغت كل ما يتعارض مع أحكام 
      (8) 

 ر في الجريدة الرةمي .   يبدأ ةريان هذا النظام اعتبارا ما الماادق  عليه وينش
 

 م. 2011/ 14/5 ين  دير البلح بتاريخ:صدر بمد 
  هـ. 1432 ماد أير   11الموافق:               

  
 

 أصادق :
 م . زياد الظاظا
 وزير الكم المحلى

                                                                                           أ. سعيد أحمد نصار                                                                                  
 رئيس بلدية دير البلح
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 الــذيــل
 -( ما هذا النظام تسوفي الهنئ  المحلي  الرةوم التالي :4بمو ب المادة )

 

" ¾اشتراك مسلسل رسوم االشتراك
 )شيكل(

اشتراك 
 ")شيكل(1

ظات مالح
 وشروط

منزلي، رسوووووم اشووووتراك  1

 مؤسسات
500 800 

 

   700 األحواش 2

  1500 800 صناعي 3

رسوم استهالك 

 مياه ثابتة
 مسلسل

" ¾اشتراك

 )شيكل(

اشتراك 

 ")شيكل(1

مالحظات 

 وشروط

   10 استهالك منزلي، مؤسسات 1

   20 استهالك أحواش 2

   30 استهالك صناعي 2.3

 سلسلم ثمن استهالك مياه
" ¾اشتراك

 )شيكل(

اشتراك 

 ")شيكل(1

مالحظات 

 وشروط

 الشريحة األولى 
+   موونووزلووي اسووووووتووهووالك

 مؤسسات
  

 

   1 3م 10 - 1 

   1.2 3م11-30 

   1.8 3م 60 – 31 

   2 3م 9999– 61 

    أحواش استهالك الشريحة الثانية 

   2  3م 40 – 1 

   3 3م 9999– 41 

    صناعي استهالك الثالثة  الشريحة

   2 كوب 50 – 1 
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   3 كوب 9999– 51 

" ¾اشتراك مسلسل . متفرقات
 )شيكل(

اشتراك 
 ")شيكل(1

مالحظات 
 وشروط

 إعوووا   رسووووووووم

 اشتراك تشغيل

 50   

 اشووتراك نقل رسووم

  نووفوو  فووي موويووواه

 العقار

 30   

 اشووتراك نقل رسووم

 آخر   عقار  إلى  مياه

 80   

 ع ا  تركيب  رسووم

 مياه

 100   

   30  ع ا  فحص رسم

   30  ع ا  صيانة رسم

 شوبكة  وصولة  رسوم

 المياه

 100   
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 كش  تصحيح األسماء
 20/04/2010المنطقة: غزة                                                                 

 م االسم الشخصي  رقم الهوية نوع المعاملة المالحظات التاريخ
الشخاي  االةم تاحيح  2010/04/20

 ما مي الت ميس 
 1 مي  ال  يالد الفراني 429596943 تاحيح موالند

 2 صبا ةائد  اةنا حلس 426298030 تسجنل وفاة متأير  2010/04/20
 3 حسا محمود محمد الننرب  427137369 تسجل مولود متأير   2010/04/20

تاحيح تاريخ المنالد ما  2010/04/20
 4 محمد احمد حسا ما ي 919025619 هوي ح تاحي 26/7/1944الت  1945

2010/04/20 
تاحيح تاريخ المنالد 

الت  26/12/1946ما 
26/12/1942 

 410031165 تاحيح هوي 
عبد اللطيف عبد الحفيظ احمد 

 5 صيام

2010/04/20 
تاحيح تاريخ المنالد ما 

م الت  1943
 م14/2/1944

 6 اةمهان محمد علت الحرتاني 917090920 تاحيح هوي 

2010/04/20 
تاحيح اةم العائ  ما  

م الت  1946
 م20/8/1944

 7 ازدهار عللي حسا ابو عاصي 922450812 تاحيح هوي 

تاحيح اةم الد ان  ما  2010/04/20
 8 انا الكسندر الكسي عاشور  411951296 تاحيح هوي  مسلم  الت مسيحي  

ما عبد تاحيح اةم االب  2010/04/20
 9 مزيا عبد محمد شملخ  928907914 موالند تاحيح الت عبد المجند

تاحيح االةم الشخاي   2010/04/20
 10 را ي  موةت صالح الشرفا 926081241 تاحيح هوي  ما راد   الت را ي 

2010/04/21 
تاحيح اةم العائل  ما  
 11 احمد ابو شهال احمد حسنا  801325804 تاحيح موالند ابو شهله الت ابو شهال 

 12 علي محمد ةالم  كالب  910836915 جنل وفاة متأيرتس  2010/04/21

تاحيح االةم الشخاي   2010/04/21
 13 وحند محمد عاام الياز ي 424284818 تاحيح موالند ما قاةم الت وحند

تاحيح االةم الشخاي   2010/04/21
 14 بر خ ةما ا اد عودة   تاحيح موالند ما ليالي الت ةما 

2010/04/21 
ما   تاحيح اةم الجد
 15 عمر ابرا يم عبد هللا ابو العمريا 936378835 تاحيح موالند العبد الت عبد هللا

تاحيح اةم العائل  ما   2010/04/21
 العطو  الت الكنالني

 16 زكي  حسا محمد الكنالني 966595159 تاحيح موالند
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2010/04/21 
تاريخ المنالد ما تاحيح 
الت  1/1/1947

12/1/1948 
 17 صالح ديب عبد القادر العرعنر  939860615 تاحيح موالند

 18 ةمنر احمد ةمنر هتهت 42938546 تسجل مولود متأير  2010/04/21

 19 ندى احمد ةمنر هتهت 42938545 تسجل مولود متأير  2010/04/21

2010/04/21 
تاحيح اةم االب ما 

 20 ما ده عبد رمضان بستان 907175830 تاحيح موالند الت عبد الكريمعبد 

تاحيح اةم العائل  ما  2010/04/21
 البل الت شحادة

 21 افنان عمر ماهر البل 422674333 تاحيح موالند

2010/04/21 
تاحيح اةم العائل  ما 

 البل الت شحادة
 22 ندى عمر ماهر البل 421851288 تاحيح موالند

2010/04/21 
تاحيح اةم العائل  ما 

 23 فا م  حندر ةالم االبل 800674822 تاحيح موالند البل الت شحادة

2010/04/21 
تاحيح تاريخ المنالد 

الت  0/0/1951ما 
15/8/1949 

 24 رمزي  محمد عنتر اةليم 966583726 تاحيح موالند

2010/04/21 
تاحيح تاريخ المنالد 

الت  1950ما 
16/5/1951 

 25 حنان حسا  اهر ابو الاادق 965920515 تاحيح هوي 

2010/04/21 
اةم العائل  ما  تاحيح

 ةليمان الت بريك 
 26 تسهنل زكي محمد ةليمان 906737945 تاحيح هوي 

تاحيح تاريخ المنالد ما  2010/04/21
 27 عناننبنل صالح عبد الرحما  970878252 تاحيح هوي  4/10/1953الت  1954

تاحيح اةم االم ما  2010/04/21
 ةلمي  الت ةعد  

 28 ابرا يم موةت تا   مريم 922686738 تاحيح موالند

2010/04/21 
تاحيح تاريخ المنالد ما 

الت  1949
26/10/1950 

 29 إامل  عبد محمد  راده 907293948 تاحيح هوي 

2010/04/21 

تاحيح اةم العائل  ما  
ابو ا  اب الت ابو د اب 
وعائل  االم ما ابو  به 

 الت ابو هنب 

 30   ابنافذ احمد يوة  ابو ا 92098153 تاحيح موالند

2010/04/21 
تاحيح اةم العائل  ما  

 31 فاتا محمد محمود ةليمان 900497934 تاحيح هوي  ةليمان الت بريك  

العائل  ما  تاحيح اةم  2010/04/21
 32 امل فتحي محمد االعوج مقداد 900330317 تاحيح هوي  االعوج مقداد الت مقداد 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 480  - 

تاحيح االةم الشخاي   2010/04/21
 33 صالح رائد يلنل االةتا  922389155 تاحيح موالند لنل ما صالح الت ي

تاحيح تاريخ المنالد ما  2010/04/21
 34 محمد حسا  اةنا المدهون  916820731 تاحيح هوي  18/3/1956الت  1954

تاحيح الجنس ما  كر   2010/04/21
 35 هناء ثروت احمد صيام 803554575 تاحيح موالند الت انثت 

ح اةم االم ما تاحي 2010/04/21
 ناد   الت نادرة

 36 عبد هللا عطي  عطا هللا اةليم 802001271 تاحيح هوي 

2010/04/21 
المنالد تاحيح تاريخ 
الت  1958

8/11/1957 
 37 باةم  ةليم ةعد  الشكر   921881660 تاحيح هوي 

2010/04/21 
تاحيح االةم الشخاي 

 38 ة ابرا يم ماطفت الافد لنند 900297847 تاحيح هوي  ما لنندة الت لنندا

2010/04/21 
تاحيح تاريخ المنالد 

الت  8/3/1994ما 
9/3/1994 

 410165682 تاحيح هوي 
ناريمان يلنل محمود عبد 

 39 الفتا 

2010/04/21 
تاحيح تاريخ المنالد 

الت  1956ما 
24/3/1957 

 40 نوا  محمود محمد الجعبر   907838148 تاحيح هوي 

اةم العائل  ما  تاحيح 2010/04/21
 انطنز الت انطنر

 41 ةعند شعبان عبد العا  انطنز 921577169 تاحيح هوي 

2010/04/21 
تاحيح اةم العائل  ما 

 42 يوة  شعبان عبد العا  انطنز 901001248 تاحيح هوي  انطنز الت انطنر

تاحيح اةم الجد ما  2010/04/21
 عبد الحج الت عبد الحي

 43 احمد عبد الحي  منل الكرد 804379097 تاحيح هوي 

2010/04/21 
العائل  ما تاحيح اةم 

 ابو صالح الت المقادم 
 44 بسام عبد هللا حسا المقادم  962405692 تاحيح هوي 

 45 حكمت ةالم حمدان ابو حانرة 902651033 تاحيح هوي   2010/05/05
 46 ديب موةت احمد اهل 931302053 تاحيح هوي   2010/05/05
 47 ةفيان توفنق ماطفت ترزهللا 926396839 تاحيح هوي   2010/05/05
 48 لنلت يوة  محمد الزهارن  963586623 تاحيح هوي   2010/05/05

 49 توفنق  دوع ديب حبنب 961359445 تاحيح هوي   2010/05/05
 50 رمزي  محمد عنتر اةليم 966583726 تاحيح موالند  2010/05/05

 51 هدا   ادهم ةالم حوةو 42969338 مولود متأيرتسجل   2010/05/05
 52 ولند محمد ولند الجر او   422108753 تسجل مولود متأير   2010/05/05
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 53 عماد محمد محمود القا ي 410049456 تاحيح هوي   2010/05/05

 54 لنلت محمد عبد هللا القاا  912811965 تاحيح هوي   2010/05/05
 55 اةام  ةامي ةعند ابو شعبان 989487145 ي تاحيح هو   2010/05/05
 56 اروى  حنت ابرا يم العا ز 801042276 تاحيح هوي   2010/05/05

 57 عدله محمد زكريا المدهون  912950821 تاحيح هوي   2010/05/05
 58 محمد كامل حسا ابو كمنل 956667919 تاحيح هوي   2010/05/05

 59 ثروت احمد صيامهناء  803554575 تاحيح هوي   2010/05/05
 60 صبريه محمد زايد العبند 916063027 تاحيح هوي   2010/05/05

 912510930 تاحيح هوي   2010/05/05
لنلت توفنق اةماعنل 

 61 القاابغلي

 62 ماطفت  بر ةالم  ابو  بر 956104210 تاحيح هوي   2010/05/05
 63 مريم ابرا يم موةت تا ه 922686738 تاحيح موالند قرار حكم 2010/05/05

إفا  عوض هللا عبد الحفيظ  924442825 تاحيح موالند  2010/05/06
 64 زقو 

 65 يضره علي ةعند غانم 922681366 تاحيح موالند  2010/05/06

ناصر الديا عبد السالم ر ب  930981253 تاحيح هوي   2010/05/06
 66 ةلمان

 67 ةعند حسا عبد الهاد  ناار 908508542 هوي تاحيح   2010/05/06

 410689962 تاحيح هوي   2010/05/06
إارولنا حسا محمد محمود 

 68 علي

 69 ولود ----محمد ةعند  936373638 تاحيح موالند  2010/05/06
 70 اشرا  حسا محمد الشيخ يوة  961125127 تسجنل وفاة متأير  2010/05/06

 71 كي  حسا محمد العطو  ز  966595159 تاحيح هوي   2010/05/06

 72  ب  هاشم شكر  محمود علي 411636962 تاحيح هوي   2010/05/06

 411041072 تاحيح هوي   2010/05/06
حليم  عاشور محمد محمود 

 73 علي

 411041080 تاحيح هوي   2010/05/06
صابريا حسا محمد محمود 

 74 علي

 75 محمد صيامزياد علي  400090171 موالندتاحيح   2010/05/06
 76 ندى ناهض احمد الاواف 424254738 تسجل مولود متأير  2010/05/06

 77 ناصر الديا عبد ر ب ةلمان 930981253 تاحيح موالند  2010/05/06
 78 ةمنر حسا اةماعنل  اةنا 928156561 تاحيح موالند  2010/05/06
 79 ود شعبان الحلوبدريه محم 801318973 تاحيح موالند قرار حكم 2010/05/06

 80 نائي أ ما عبد الرحما عياد 802982454 تاحيح موالند مرفق قرار حكم 2010/05/06
 81  مع  يوة  محمد الضفدع 804668085 تاحيح موالند مرفق قرار حكم 2010/05/06
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 82 علوان وفاء حسا محمد  904491107 تاحيح موالند  2010/05/06

 83  وليه روحي  ما  دغمش 407826361 احيح موالندت مرفق قرار حكم 2010/05/06
 84 البرديني ------ريي  حسان  927920850 تاحيح موالند  2010/05/09
 85 دينا ناار ةليمان الماللح  421469693 تاحيح موالند  2010/05/09

 86 احمد  عفر العسليآ    402271290 تاحيح موالند  2010/05/09
 87 مناورة محمد ةلمان ةرحان 951390434 والندتاحيح م  2010/05/10

 88 منت  ودة يونس النحا  961532769 تاحيح هوي   2010/05/10
 89 يد ج  ابرا يم حسا ابو ةويلم 965930829 تاحيح هوي   2010/05/10

 939860615 تاحيح هوي   2010/05/10
صالح د اب عبد القادر 

 90 العرعنر

 91 شيماء ماهر ةالم البل 404325086 يح موالندتاح قرار حكم 2010/05/10
 92 علي محمد ةالم  كالب 910836915 تسجنل وفاة متأير  2010/05/10
 93 رمزي   محمد عنتر اةليم 966583726 تاحيح هوي   2010/05/10
 94 مريم ابرا يم موةت اةليم 922686738 تاحيح هوي   2010/05/10

 95 أحالم رةمي  بر صبيح 429412133 تاحيح موالند  2010/05/10
 96 اةراء ماهر ةالم البل 803226000 تاحيح موالند  2010/05/10
 97 اةماعنل نعيم عبد هللا البل 970305561 تاحيح موالند قرار محكم  2010/05/10
 98 مروان  عقوب حسا المار   905304895 موالندتاحيح   2010/05/10
 99 منرنا محمد أحمد  بر 421744970 تاحيح موالند  2010/05/10

 100 نبنله محمد شحادة أبو القرع 900879487 تاحيح موالند  2010/05/10
 101 محمد كامل حسا مناور 901261523 تسجنل وفاة متأير  2010/05/10
 102 البراء مثقا  يونس التتر 411766645 هوي تاحيح   2010/05/10
 103 عماد محمد محمود القا ي 410049456 تاحيح هوي   2010/05/10
 104 هدى يوة  عمر الحداد 429537004 تاحيح موالند  2010/05/10

 105 وفاء كامل محمد دادر 903490936 تاحيح هوي   2010/05/11
 106 ةوةا أمنا يوة  عنان 954886032 تاحيح هوي   2010/05/11
 107 العبسيفدوه حسا أحمد  411976012 تاحيح موالند  2010/05/11
 108 ةمنر أحمد أحمد السيسي 908165699 تاحيح هوي   2010/05/11
 109 ابرا يم عا ش حسا الدعادل  914567482 تاحيح موالند قرار محكم  2010/05/11

 110 يوة  عا ش حسنا الدعادله 912083164 تاحيح موالند محكم قرار  2010/05/11
 111 اهض موةت  بر فرحاتن 901603845 تاحيح هوي   2010/05/11
 112  بر رةمي  بر صبيح 42941225 تاحيح موالند  2010/05/11
 113 زينب محمود ريان ناار 903708113 تسجنل وفاة متأير  2010/05/11
 114 عمر ابرا يم العبد أبو العمريا 936378835 تاحيح هوي   2010/05/11
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 115 د محمود مطرغز  ةعن 429652522 تاحيح موالند  2010/05/11

 116 أحمد محمد عبد هللا قاةم 900627977 تاحيح هوي   2010/05/11
 117 علي يوة   لب ابو  احون  907860530 تسجنل وفاة متأير  2010/05/11

 429595606 تاحيح موالند  2010/05/11
محمد صال  ةامي محمد 

 118 صال  ابو عاصي

 119 فت محمود حمدان أحمدماط 413387408 تاحيح هوي   2010/05/11
 120 يضره علي ةعند غانم 922681366 تاحيح هوي   2010/05/12

إفا  عوض هللا عبد الحفيظ  924442825 تاحيح هوي   2010/05/12
 121 زقو 

 961202843 تاحيح هوي  قرار حكم 2010/05/14
آما  عبد الرحما  معه 

 122 الضفدع

 123  معه يوة  محمد الضفدع 804668085 تاحيح هوي   2010/05/14
 124 يضره علي ةعند غانم 922681366 تاحيح هوي   2010/05/14
 125 زياد علي محمد صيام 400090171 تاحيح هوي   2010/05/14
 126 رييه حسان حسنا البرديني 927920850 تاحيح هوي   2010/05/14

لحفيظ إفا  عوض هللا عبد ا 924442825 تاحيح هوي   2010/05/14
 127 زقو 

 128 حرب محمد حرب المدلل 424762326 تاحيح موالند  2010/05/14

 129 دلع علي محمد الدريملي 429305667 تاحيح موالند  2010/05/14

 130  حني أ ما  حني حمدونه 429476898 تاحيح موالند  2010/05/14

 131 رفلسطنا احمد را ي عاشو  429414238 تاحيح موالند  2010/05/14

 132 حسني عمر عوض شقورة 424572287 تاحيح موالند  2010/05/14

 133 داني  تامر احمد الحاج احمد 429438369 تاحيح موالند  2010/05/14

 134 لمار اةامه حسا الباز 429492796 تاحيح موالند  2010/05/14

2010/05/17 
تاحيح تاريخ المنالد 

م الت 1962ما 
 م 7/3/1960

 135 لنلت محمد عبد هللا القاا  912811965 ي تاحيح هو 

 926875832 تاحيح موالند  2010/05/18
الكريم هاشم ر وان عبد 

 136 النخا 

 137 محمد علت محمد الطويل 424670172 تسجنل وفاة متأير  2010/05/18

2010/05/18 
تاحيح تاريخ المنالد 

الت  1937ما 
1/8/1943 

 138 اطفت حسنا الدحدو زمزم م 94837808 تاحيح هوي 

 139 فايزه فايز عند زندات 988847042 تاحيح هوي   2010/05/18
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 140 محمود فايز رمضان حسا 410555452 تاحيح هوي   2010/05/18
 141 احمد فايز رمضان حسا 410555460 تاحيح هوي   2010/05/18

 142 حمد حافظ محمد الزمار 901886010 تاحيح هوي   2010/05/18
 143 حنان ةليمان مسلم واإد 970321246 تاحيح موالند قرار حكم 2010/05/18
 144 صال  عنتر صال  دغمش 42633907 تسجل مولود متأير  2010/05/18

 145 منت ماهر عبد العزيز يوة  407746304 تاحيح موالند قرار حكم 2010/05/19
 146 فضل دويمهنور باةم  426230496 تسجل مولود متأير  2010/05/19
 147 حسا الدن  محمد محمد 421848466 تسجل مولود متأير  2010/05/19

 148 مريم اةماعنل محمد علي 973760879 تاحيح هوي   2010/05/19
 149 محمد فايز رمضان حسا 410555445 تاحيح هوي   2010/05/19
 150 ةما  فايز رمضان حسا 410555437 تاحيح هوي   2010/05/19

 151 ندى احمد ةمنر هتهت 42938545 تسجل مولود متأير  2010/05/19
 152 ةندس محمد ادريس الضفدع 804750214 تاحيح موالند قرار حكم 2010/05/19
 153 ةمنر احمد ةمنر هتهت 42938546 تسجل مولود متأير  2010/05/19

 154 احمد محمد حسا لبد 400099479 تاحيح موالند  2010/05/20

 155 بسند يالد يلنل ابو عيست 429380900 تاحيح موالند  2010/05/24

 409101730 تاحيح موالند قرار حكم 2010/05/24
احمد  اةنا/ بكر عبد هللا 

 156 حسان

 157 اةراء ماهر ةالم البل 803226000 تاحيح هوي   2010/05/24
 158 دعادلهيوة  عا ش حسنا ال 912085164 تاحيح هوي  قرار حكم 2010/05/24

 410213789 تاحيح هوي   2010/05/24
ةويا اةماعنل علي ابو 

 159 ةلطان

 160 إبتهاج عمر ةليمان ابو عبند 975276452 تاحيح هوي   2010/05/25
 161 ابرا يم عا ش حسنا الدعادله 914567482 تاحيح هوي   2010/05/25

 801913401 تاحيح موالند  2010/05/25
ا عبد  محمد ناصر الدي 
 162 السالم ةلمان 

 163 محمد شعبان شحاده السرحي 971167655 تاحيح هوي   2010/05/25

 164 محمد شعبان شحاده السرحي 971167655 تاحيح هوي   2010/05/25

 165 ةالم  عقوب ةليم مهد  911265932 تاحيح موالند  2010/05/25

 166 ابو هويد مل تمام يوة  كا 429395452 تاحيح موالند  2010/05/25
 167 محمد ر ب حسا احمند 802848044 تاحيح موالند  2010/05/25
 168 انشرا  عند احمد حبوش 930935382 تاحيح موالند  2010/05/26
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 169 بهيه احمد المتبولي ةلمان  930990460 تاحيح موالند  2010/05/26

 170 القمبز  اإرم كامل محمد ابو 804004265 تاحيح موالند  2010/05/26
 171 باةم  منل محمد  اةنا 964892848 تاحيح موالند  2010/05/26

 172 صالحه محمد احمد نوفل  910827732 تاحيح موالند  2010/05/26

احمد ناصر الديا عبد السالم  802853846 تاحيح موالند  2010/05/26
 173 ةلمان

 174 ل غانممريم حسنا عقن 925313751 تاحيح موالند  2010/05/26
 175 امل  ما  ر ب ايريس  804367746 تاحيح موالند  2010/05/26
 176 حمد ه احمد عبد الرحما يليفه  971352737 تاحيح موالند  2010/05/26
 177 فا مه رشد  فارس الخرو ي  912511839 تاحيح موالند  2010/05/26
 178 لعكلوك صالح ةليمان صالح ا 922435219 تاحيح موالند  2010/05/26
 179 ابرا يم حسا ةليم الدير   911300481 تاحيح موالند  2010/05/26

 180  مالت نار يلنل بدوان 902710383 تاحيح موالند  2010/05/26
 181 محمد فؤاد نعيم البل 803827096 تاحيح موالند قرار حكم  2010/05/26

 182 اد نعيم البلرمضان فؤ  803826684 تاحيح موالند قرار حكم  2010/05/26
 183 ةامي ابرا يم ةالم القدير   804675304 تاحيح موالند  2010/05/26

 184 ةمنره عطيه ماطفت عبند 926260332 تاحيح هوي   2010/05/28
 185 اةماعنل نعيم عبد هللا البل 970305561 تاحيح هوي   2010/05/28

 186 مه يضر الجعل وةام محمد ةال 429303969 تاحيح موالند  2010/05/28

 429501158 تاحيح موالند  2010/05/28
مسك صال  الديا أحمد  

 187 المقادمه

 188 مؤما محمد داود اللحام  429889017 تاحيح موالند  2010/05/28

 189 قاي احمد ما د علنوه 429507981 تاحيح موالند  2010/05/28
 190 مد  عوان  ةعد يوة  اح  429184484 تاحيح موالند  2010/05/28

 191 ةما ا اد عوده بر خ 421747908 تاحيح موالند  2010/05/28

 192 توفنق احمد يلنل الترك  401172572 تاحيح موالند قرار محكم   2010/05/28

 193 قاةم محمد عاام الياز ي 424284818 تاحيح موالند  2010/05/28

 194 ضان بستانما ده عبد رم 907175830 تاحيح موالند  2010/05/28

 195 مي  ال  يالد الفراني 429596943 تاحيح موالند  2010/05/28

محمد ناصر الديا عبد السالم  801913401 تاحيح هوي   2010/05/28
 196 ةلمان

 197 أنور صبحي حسنا ابو  لهوم 800845539 وفاة متأيرتسجنل   2010/05/28

 198 طره ايوب محمود الراعيع 918077934 تسجنل وفاة متأير  2010/05/28

تاج الديا  اةر عبد الحي ابو  429016751 تاحيح موالند  2010/05/28
 199 رياله
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 200 العيسو  ريماس عالء با س  429763360 تسجل مولود متأير   2010/05/28

 201 ةحر توفنق موةت الترك  927021881 تاحيح موالند  2010/05/28
 202 و حه صابر موةت موةت 916240823 يرتسجنل وفاة متأ  2010/05/31

 203 زياد محمد ابرا يم الغندور  906427257 تاحيح موالند  2010/05/31
 204 العجل نعم  موةت عوض  907705347 تاحيح موالند  2010/05/31

 205 يالد نعمان حسا ابو شعبان 921324232 تاحيح موالند  2010/05/31
 206 رنده محمود حسا ةويعد 918066937 تاحيح موالند  2010/05/31

 207 منت احمد محمد اليعقو ي 916245590 تاحيح موالند  2010/05/31
 208 محمدعدنان ابرا يم لولوةائد  931643613 تاحيح موالند  2010/05/31

 209 عبد هللا ماطفت محمد محفوظ  908161912 تاحيح موالند  2010/05/31

محمدروحي اةامه محمود   804447142 تاحيح موالند  2010/05/31
 210 الخطاب 

 211 شهنره د اب ةالم  افش  918066929 تاحيح موالند  2010/05/31
 212 زينب شوا في محمد  افش  907432421 تاحيح هوي   2010/05/31

 213 رياض محمود رياض مشتهت 429616642 تاحيح موالند  2010/05/31
 214 شهد يوة  شعبان انطنر 426480570 الندتاحيح مو  قرار محكم   2010/05/31

 215 نهاد يوة  شعبان انطنر 407082536 تاحيح موالند قرار محكم   2010/05/31

 422789503 تاحيح موالند قرار محكم   2010/05/31
عبد الرحما يوة  شعبان 

 216 انطنر 

 217 رمحمد يوة  شعبان انطن 421413808 تاحيح موالند قرار محكم   2010/05/31

 218 صخر يوة  شعبان انطنر 405226044 تاحيح موالند قرار محكم   2010/05/31

المعتام باهلل محمد يوة  ابو  426281259 تاحيح موالند  2010/05/31
 219 غلنون 

 220  هاد محمد اةماعنل الاباغ 905857348 تاحيح موالند  2010/05/31

 221 علي حسا مالححسا  420240145 تاحيح موالند  2010/05/31
 222 اإرم كامل محمد ابو القمبز  804004265 تاحيح هوي   2010/06/04

 223 ةامي ابرا يم ةالم الماللحه  804675304 تاحيح موالند  2010/06/04
 224 ريماس عالء با س العيسو   42976336 تسجل مولود متأير   2010/06/04

لديا  اةر عبد الحي ابو تاج ا 429016751 تاحيح موالند  2010/06/04
 225 رياله

 226 الراعيعطره ايوب محمود  918077934 تسجنل وفاة متأير  2010/06/04
 227 صبحي حسنا عبد هللا ابو  لهوم  917032211 تسجنل وفاة متأير   2010/06/04
 228 صبحي حسنا عبد هللا ابو  لهوم  917032211 تسجنل وفاة متأير   2010/06/04

محمد ناصر الديا عبد السالم  801913401 تاحيح هوي   2010/06/04
 229 ةلمان

 230 ةحر توفنق موةت  بر  927021881 تاحيح هوي   2010/06/04
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 231 انشرا  عند احمد حبوش 930935382 تاحيح هوي   2010/06/04

احمد ناصر الديا عبد السالم  802853846 تاحيح هوي   2010/06/04
 232 ةلمان

 233 يضر محمد درويش ابو ةريه 964934855 تاحيح هوي   2010/06/04

 234 يضر محمد درويش ابو ةريه 964934855 تاحيح هوي   2010/06/08
 235 محمد حليم عوده ةالمه 905269734 تاحيح موالند  2010/06/08
 236 ا مان ابرا يم موةت الخطنب 953834306 تاحيح هوي   2010/06/08
 237 اةيا محمود محمد الزيناتي 950295295 حيح هوي تا  2010/06/08
 238 امن  حلمي عبد الهاد  ةكر 981206758 موالندتاحيح   2010/06/08

 239 ماري  ماطفت محمد الكرد  429613375 تاحيح موالند  2010/06/08
 240  اما بشنر رامي بشنر شقورة 424487916 تاحيح موالند  2010/06/08
 241 ةونيا ةمنر محمد شكشك 903509958 تاحيح موالند  2010/06/14
 242 ريم مناور محمد أبو عطنو   901676106 تاحيح هوي   2010/06/14
 243 ةالم فايز إبرا يم العفيفي 804536449 تاحيح هوي   2010/06/14

 244 محمد عبد القادر فايق ةاق هللا 912391950 تاحيح هوي   2010/06/14
 245 االء ةعد  حسا الحا ك 909085011 تاحيح هوي   2010/06/15
 246 هني  عبد ةعند الحلو 928338136 تاحيح هوي   2010/06/15
 247 نا ف  صالح ابرا يم حجاز   970906129 تاحيح هوي   2010/06/15
 248 شروق يالد محمود البلتا ي 804552776 تاحيح موالند  2010/06/15

 249 تمام محمد درويش يل  902085422 تاحيح هوي   2010/06/15

 250 عبله محمود محمد عليان 911005650 تاحيح هوي   2010/06/15

 251 يوة  محمد حسا الزا غ 922499819 تاحيح هوي   2010/06/15
 252 عبد االله هاني احمد ر وان 804659589 تاحيح موالند قرار حكم 2010/06/15

 253 الشر اصيحر يه عوض محمد  927715433 تاحيح هوي   2010/06/15
 254 محمود موةت ابرا يم االقرع 900780719 تاحيح موالند قرار حكم 2010/06/15
 255 حنان حمدان حامد الشوا 916130966 تاحيح هوي   2010/06/15

 256 زهري  يوة  ةالم عبد الحي 921976593 تاحيح هوي   2010/06/15

 257 عا   ةليم اةماعنل العرعنر 912695731 تاحيح هوي   2010/06/15

 258 ملك مهند  واد حلس 421046939 تاحيح موالند  2010/06/15

 259 روع  محمد يالد ابو شهل  429516529 تاحيح موالند  2010/06/15

 260 ماطفت محمد ماطفت عواد 949335855 تاحيح هوي   2010/06/16

 261 نا ف ةعند دغمشنل  نب 979698917 تاحيح هوي   2010/06/17

 262  ودت كامل احمد االغا 971200415 تاحيح هوي   2010/06/17
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 29714108 تاحيح موالند  2010/06/18
حسني عبد الرحما علي 

 263 االعرج

 264 و دان يميس محمد المشهراو   424710747 تاحيح موالند  2010/06/18
 265 لمان ةالم  كحنلةاريج  804637619 تاحيح موالند  2010/06/18

 266 إامل  تامر محمد غنيم 424640035 تسجنل وفاة متأير  2010/06/18
 267 و يه محمد مشهور الوحند  429354418 تاحيح موالند  2010/06/18
 268 دعاء ماطفت عبد هللا الهبنل 804428043 تاحيح هوي   2010/06/21
 269 د محمد الخطنبةهاد محم 905526075 تاحيح هوي   2010/06/21

 908071822 تاحيح هوي   2010/06/21
انتاار محسا رمضان 

 270 السوافنر  

 271 ةمنرة محمد محمود اللهواني 919916775 تاحيح موالند  2010/06/21
 272 ر اء عمر إةماعنل الشيا  429718521 تسجل مولود متأير  2010/06/21

 273 ر اء عمر إةماعنل الشيا  429718521 تسجل مولود متأير  2010/06/21
 274 موزه أحمد مابا  الخور 420423493 تاحيح موالند قرار حكم 2010/06/23
 275 ألماظه احمد مابا  الخور 42023485 تاحيح موالند قرار حكم 2010/06/23
 276 ةالم يميس أبو شعبانإما   801189184 تاحيح موالند  2010/06/23
 277 دينا ةالم يميس أبو شعبان 801990045 والندتاحيح م  2010/06/23

 278 ريهام ةالم يميس ابو شعبان 803549112 تاحيح موالند  2010/06/23
 279 ةونيا ةمنر محمد شكشك 903509958 تاحيح هوي   2010/06/23
 280 محمود موةت ابرا يم االقرع 900780719 تاحيح هوي   2010/06/23
 281 صالح محمود حسنا بدوان 981595713 ة متأيرتسجنل وفا  2010/06/24
 282 ةليمان الزهر  زهر ةليمان  700192057 تاحيح هوي   2010/06/24

 283 قمر فوز  ديب صالح 903990380 تاحيح هوي   2010/06/25
 284 حياة محمد حسا عجور  917656241 تاحيح هوي   2010/06/25

 285 يضره يلنل حسا ابو توهه 803910645 تاحيح موالند قرار حكم  2010/06/25
 286 صالح ةليمان صالح العكلوك  922435219 تاحيح هوي   2010/06/25

 287 يالد ةليمان ةالم  ابو شحاده 410050900 تاحيح هوي   2010/06/25
 288 ابو غوش --حمد  مسعود  963588124 تاحيح موالند قرار حكم  2010/06/25

 289 حمد  مسعود محمد الغفر   963588124  تاحيح هوي  2010/06/25
 290 وةام يميس محمد الحار   900809393 تاحيح موالند  2010/06/25

 291 حمادة محمد حسا عبد العا   427320361 تسجل مولود متأير   2010/06/25
 292 روان ادهم محمد المشهراو   42978065 تسجل مولود متأير   2010/06/25

 293 ةهنل  ابرا يم محمد عبد العا   917301707 هوي  تاحيح  2010/06/28
 294 نمر ةالم اةماعنل البل  903177129 تاحيح موالند قرار حكم  2010/06/28

 295 الدير  رياض حسا صالح  953822103 تاحيح هوي   2010/06/28
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 296 حمادة شعبان عبد العا  انطنز  803861491 تاحيح موالند قرار حكم  2010/06/28

 297 محمود ةليمان عبد الفتا  حمادة 425847639 تسجل مولود متأير   2010/06/28
 298 ةعده محمد ابرا يم ابو شعنر  921198529 تاحيح هوي   2010/06/28

 299 أريج ةلمان ةالم  كحنل  804637619 تاحيح هوي   2010/06/30
 300 انطنز يالد ةعند شعبان 424403053 تاحيح موالند قرار حكم  2010/06/30

 301 عمرو ةعند شعبان انطنز 421403114 تاحيح موالند قرار حكم  2010/06/30
 302 عطر ةعند شعبان انطنز 403681653 تاحيح موالند قرار حكم  2010/06/30

 303 أحمد ةعند شعبان انطنز 400734026 تاحيح موالند قرار حكم  2010/06/30

براء مهد  عبد الكريم ابو  422728600 تاحيح موالند  2010/06/30
 304 دحروج

محمود صبر  رفعت محمد   429273279 تاحيح موالند  2010/06/30
 305 ةمارة

 306 محمود بسام عبد هللا أبو صالح 404179392 تاحيح موالند قرار حكم  2010/06/30
 307 عبنر بسام عبد هللا ابو صالح 402161574 تاحيح موالند قرار حكم  2010/06/30

 308 ابرا يم بسام عبد هللا ابو صالح 422664151 تاحيح موالند قرار حكم  2010/06/30
 309 عبد هللا ابو صالحةهنل بسام  409736220 تاحيح موالند قرار حكم  2010/06/30

 310 غدير بسام عبد هللا ابو صالح 407062827 تاحيح موالند قرار حكم  2010/06/30
 311 نورهان ةعند شعبان انطنز 407776145 موالند تاحيح قرار حكم  2010/06/30

 أسمائهم.المدون أعاله أسماء األشخاص الذين تقدموا لإلدارة العامة لألحوال المدنية لتصحيح  "

هحه خاياخ خالل    " صححيح أن يتقدم لإلدارة العامة لألحوال المدنية ااعترا على كل من له اعتراض على الت
   يوماخ من تاريخ اإلعالن. 15
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 كش  تصحيح األسماء
 20/04/2010الشمال                                                              المنطقة: 

ةرقم الهوي نوع المعاملة المالحظات التاريخ  م االسم الشخصي 

2010/04/20 
تاحيح االةم الشخاي ما 

 اشجان الت شهد
 1 اشجان محمود محمد ابو ةت  409904190 تاحيح موالند

2010/04/20 
االةم الشخاي تاحيح 

 ما كتائب الت دعاء
 400160768 تاحيح موالند

 إتائب عاد  حسا عقل
2 

2010/04/20 
تاحيح في االةم ما ملك 

 الت فر 
 429582935 موالندتاحيح 

 ملك ةمنر فتحي عبد ر ي
3 

2010/04/20 
تاحيح اةم العائل  ما 
 ناصر الت المسامح 

 912194032 تاحيح موالند
 قطيفان ناصرعطا احمد 

4 

2010/04/20 
تاحيح اةم العائل  ما 

 ايروات الت حمد
 800096786 تاحيح هوي 

اةماء موةت توفنق 
 ايروات

5 

2010/04/20 
لعائل  ما تاحيح اةم ا

 ايروات الت حمد
 901647594 تاحيح هوي 

 مازن موةت محمد ايروات
6 

2010/04/20 
تاحيح اةم العائل  ما 

 الترابناتر نا الت 
 802382358 تاحيح هوي 

 رشا ماطفت عودة تر نا
7 

2010/04/21 
تاحيح في مكان المنالد ما 

 410816136 تاحيح موالند االردن الت مار
 بو عمرةمنت هشام حسنا ا

8 

تاحيح اةم العائل  ما حسا   2010/04/21
بهجت محمود رشند حسا   900830340 تاحيح موالند يوة  الت ابو العيش

 9 يوة 

2010/04/21 
تاحيح اةم العائ  ما حسا  

 803492511 تاحيح موالند يوة  الت ابو العيش
احمد محمود رشند حسا  

 10 يوة 

 تاحيح تاريخ المنالد ما 2010/04/21
 2/11/1949الت  1950

 ةهام محمود  معه بنات  912585924 تاحيح هوي 
11 

تاحيح تاريخ المنالد ما  2010/04/21
فتحي  يميس عبد المالك ةالم   911246833 تاحيح موالند م15/5/1948م الت  1947

 12 ديب

تاحيح اةم العائل  ما حسا   2010/04/21
د محمود رشند حسا  محم 801541053 تاحيح موالند يوة  ابو د يش

 13 يوة 

تاحيح تاريخ المنالد ما  2010/04/21
 نا ف حسا ةالم  الز ند  906252739 تاحيح هوي  31/12/1952الت  1953

14 

تاحيح  نسي  االم ما  2010/04/21
 حسام ةامي د اب المار   912909512 تاحيح موالند فلسطنني  الت مار  

15 
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2010/04/21 
 تاحيح  نسي  االم ما
 فلسطنني  الت مار  

 16 ةوزان ةامي د اب المار    تاحيح موالند

2010/04/21 
تاحيح  نسي  االم ما 
 فلسطنني  الت مار  

 17 امجد ةامي د اب المار   901482182 تاحيح موالند

2010/04/21 
تاحيح  نسي  االم ما 
 فلسطنني  الت مار  

 18 حازم ةامي د اب المار   901250555 تاحيح موالند

2010/04/21 
تاحيح  نسي  االم ما 
 فلسطنني  الت مار  

 19 غاده ةامي د اب المار   912909405 موالندتاحيح 

 20 امنه محمود ةالم الننرب 969955723 تاحيح موالند  2010/04/21

2010/04/21 
تاحيح االةم الشخاي 

 ما الرا الت ريتا 
 429575061 تاحيح موالند

 الرا فارس ةليمان ابو عندة
21 

2010/04/21 
تاحيح االةم الشخاي 

 ما  ارا الت ريتاج
 22  ارا فارس ةليمان ابو عندة 429575053 تاحيح موالند

2010/04/21 
تاحيح اةم االم ما ا   

 الت امنرة
 23 بسام ةعند موةت صالح 900256306 تاحيح موالند

2010/04/21 
تاحيح اةم العائل  ما 
 الجر نر الت الدبور

 961662897 لندتاحيح موا
 ما  رمضان صالح 

 24 الجر نر

2010/04/21 
تاحيح اةم العائل  ما 

 حسا الت ةويلم
 25 يوة  محمد حسنا حسا 901277673 تاحيح هوي 

2010/04/21 

تاحيح اةم االم  منل  الت 
صبح  وتاريخ المنالد ما 

الت  1967/ 12/ 14
واةم  1966/ 12/ 14

العائل  ما الدير  الت 
 الديني

 26 تهاني احمد محمد غبايا 910802370 هوي  تاحيح

2010/04/21 
تاحيح اةم العائ  ما حسا  
الت ةويلم ومكان المنالد ما  

 بنت حانون الت  باليا
 27 صبحي محمد حسنا ةويلم 912281995 تاحيح هوي 

2010/04/21 
تاحيح اةم االب ما 

محمد الت محمد  ه والجد 
 ما محمد  ه الت محمد

 801047358 تاحيح هوي 
ةلوى محمد محمد  ه 

 28 حموده

2010/04/21 
تاحيح تاريخ المنالد ما 

 1951/ 10/ 12الت  1952
 921103735 تاحيح هوي 

محمد رمضان محمد ابو 
 29 ةمرة
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2010/04/21 
تاحيح اةم الجد ما 
 حمدق  الت احمد

 30 إامل  رمضان احمد القزاز 951654110 تاحيح موالند

 31 اةراء ر يع رمضان قرمود 42964141 د متأيرتسجل مولو   2010/04/21

2010/05/04  
تسجنل وفاة 
 متأير

 32 عبد هللا نار احمد  بنل 424276640

2010/05/05  
تسجنل وفاة 
 متأير

 33 يلنل محمد يلنل مهره 912392438

 34 محمود عالء محمود مسلم 424323004 تاحيح موالند  2010/05/05
 35  اةمنا عالء محمود مسلم 426273843 ندتاحيح موال  2010/05/05
 36 حمزة زياد را ي ابو ةعده 421896333 تسجل مولود متأير   2010/05/05

 37 محمد زياد را ي ابو ةعده 424780302 تسجل مولود متأير   2010/05/05
 38 الحي ابو ندافا م   بر عبد  916497217 تسجنل وفاة متأير  2010/05/05

 911246833 تاحيح هوي   2010/05/05
فتحي  يميس عبد المالك 

 ةالم ديب
39 

 410689947 تاحيح هوي   2010/05/05
علي حسا محمد محمود 

 40 علي

 912003480 تاحيح هوي   2010/05/05
ةامي  موةت محمود عبد 

 41 الحمند

 410587620 تاحيح هوي   2010/05/05
محمد محمود محمد حسا 

 42 علي

 43 إامل  رمضان حمتو القزاز 951654110 حيح هوي تا  2010/05/05

 928158369 تاحيح هوي   2010/05/05
زينب اةحق عبد الحمند 

 44 الفراني

 45 نعيمه  اد هللا اةعد الكفارنه 907046460 تاحيح هوي   2010/05/05
 46 اإرم حسا صال  ارا  407668771 تاحيح موالند  2010/05/05

 47 امجد اإرم حسا صال  400706917 والندتاحيح م  2010/05/05
 48 احمد اإرم حسا صال  422681403 تاحيح موالند  2010/05/05
 49 ا ما اإرم حسا صال  804451078 تاحيح موالند  2010/05/05

 50 ابرا يم زهر فا م  عبد الغني  932370950 تاحيح موالند  2010/05/05

 51 ةمنرة محمد حسنا المدهون  921049854 تاحيح موالند  2010/05/05
 52 محمد اإرم حسا صال  409806965 تاحيح موالند  2010/05/05

 900830340 تاحيح موالند  2010/05/06
بهجت محمود رشند حسا 

 يوة 
53 
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 803492511 تاحيح موالند  2010/05/06
حسا احمد محمود رشند 

 54 يوة 

 55 ب محمود عبد ر ههند  عقو  912985876 تاحيح هوي   2010/05/06
 56 رو   احمد محمد عابد 910803388 تاحيح هوي   2010/05/06

 411041098 تاحيح هوي   2010/05/06
 اةمنا حسا محمد محمود 

 57 علي

 411041098 تاحيح موالند  2010/05/06
 اةمنا حسا محمد محمود 

 58 علي

 411041080 تاحيح موالند  2010/05/06
 صابريا حسا محمود

 59 محمود علي

 60 محمد العبد يوة  هني  931215214 تاحيح موالند  2010/05/06

 801541053 تاحيح موالند  2010/05/09
محمد محمود رشند حسا 

 61 يوة 

2010/05/10  
تسجل مولود 

 متأير
429643638 

ابو محمد غاز  را ي 
 ةعده

62 

 801248329 تاحيح هوي   2010/05/10
  حننا اةماعنل صالح

 63 مالح

 64 صالح اةماعنل صالح مالح 410108831 تاحيح هوي   2010/05/10

 65 افكار ابرا يم ابرا يم زيدان 912975231 تاحيح هوي   2010/05/10
 66 صالحيوة  حاتم صال   803124536 تاحيح موالند  2010/05/10
 67  مع  أحمد أحمد حبوب 804799062 تاحيح موالند  2010/05/10

 68 ا ما أإرم حسا صال  804451078 تاحيح هوي   2010/05/11

 69 رنده  معه عبد الحمند أبو فريا  402989057 تاحيح موالند  2010/05/11
 70 يلنل يضر البراو  اللو  916103914 تاحيح هوي   2010/05/11
 71 ةالم محمد ةالم الحاو   900809732 تاحيح هوي   2010/05/11

 72 عا شه ابرا يم اةماعنل  راد 904295813 حيح هوي تا  2010/05/11
 73 معزوزه عاشور علي عند 910745504 تاحيح هوي   2010/05/11

 900830340 تاحيح هوي   2010/05/14
بهجت محمود رشند حسا 

 ابو العيش
74 

 803492511 تاحيح هوي   2010/05/14
أحمد محمود رشند حسا 

 75 يوة 

 801541053 وي تاحيح ه  2010/05/14
محمد محمود رشند حسا 

 76 يوة 
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 77 محمد ةعند محمد ولود 936373638 تاحيح هوي   2010/05/14
 78 شهد احمد حرب ابو  بل 424276749 تسجنل وفاة متأير  2010/05/18

 79 ةريه محمد ةليمان الدحدو  918073354 تاحيح هوي   2010/05/18
 80 أحمد عا   أحمد أبو ندى 914563416 تاحيح هوي   2010/05/18
 81 ةناء يلنل ما ي السرةاو   921126827 تاحيح هوي   2010/05/18

 82 ةمنره ةالمه نجنب العماو   945207678 تاحيح هوي   2010/05/18
 83 فتحي توفنق ابرا يم محسا 410318455 تاحيح هوي   2010/05/18
 84 حمد ر ب عوضميساء م 429085079 تاحيح موالند  2010/05/18

 85 ايهاب محمد ر ب عوض 403123581 تاحيح موالند  2010/05/18
 86 فوزيه ابرا يم عبد الهاد  عوده 954166955 تاحيح هوي   2010/05/19
 87 فتحيه ماطفت علي الزيا 931435226 تاحيح هوي   2010/05/19

 88 نزياندى  ارق مهد  ابو الع 429609100 تاحيح موالند  2010/05/20

 904855731 تاحيح موالند  2010/05/20
عبد اللطيف حسنا العبد 

 89 حسنا

 90 ةعد الديا  عقوب ابرا يم عقل 916272149 تاحيح موالند  2010/05/20

 91 محمود محمد ر ب عوض 400098505 تاحيح موالند  2010/05/20
 92 لحانابيسان امنا محمد ابو ا 803923895 تاحيح موالند  2010/05/20
 93 عالء الديا محمد ر ب عوض  804364024 تاحيح موالند قرار حكم 2010/05/24

 94 انشرا  عمر العبد لبد 919898759 تاحيح هوي   2010/05/25
 95  اةر محمد عيست ابو ورده 926988312 تاحيح هوي   2010/05/25
 96 محمد أحمد محمد  نبورة 925717456 تاحيح هوي   2010/05/25

 97 مريم احمد محمد  نند 915860522 تاحيح هوي   2010/05/25

 98 وصفي يلنل محمد أبو النور  912290806 تاحيح هوي   2010/05/25
 99 عطيه اإرم عطيه ابو عنده 429645039 تاحيح موالند  2010/05/25
 100 الرا فارس ةليمان ابو عنده 429575061 تاحيح موالند  2010/05/25

 101 ريناس زريعي يالد ابو عنده 429586332 تاحيح موالند  2010/05/25
 102 عنده ارا فارس ةليمان ابو  429575053 تاحيح موالند  2010/05/25
 103 عمر احمد موةت الحسومي  900218322 تاحيح موالند  2010/05/26

 104 ابرا يم د اب ابرا يم ابو صفيه 940884034 تاحيح موالند  2010/05/26
 105 شحدة علي محمد قاةم 926935313 تاحيح موالند  2010/05/26

 966230732 تاحيح موالند  2010/05/26
العزيز ابو عطاف علي عبد 

 106  راد

 107 فدوى ديب علي الفحام 964830939 تاحيح موالند  2010/05/26
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 108 محمود محمد ر ب عوض 400098505 تاحيح هوي   2010/05/28

2010/05/28  
تسجل مولود 

 متأير
424599900 

عبد الرحما ماطفت ديب 
 109 الشناد

 110 الديا محمد ر ب عوضعالء  804364024 تاحيح موالند  2010/05/28
 111 لننه عبد الما  عبد المؤما غانم 802836809 تاحيح موالند  2010/05/28
 112 اعتماد حسنا يلنل غبا 951358266 تاحيح موالند  2010/05/28
 113 ر ب ر يع يوة  دردونه 924443088 تاحيح موالند  2010/05/28

 114 هاني محمد فارس البس 42908309 تسجل مولود متأير  2010/05/28
 115 ود ع محمد يوة  حمودة 410176697 تسجنل وفاة متأير  2010/05/28
 116 فايز يلنل  ه المدهون  927195248 تاحيح موالند  2010/05/28

 117 ديب عبد هللا عيست حمادة 975227612 تسجنل وفاة متأير  2010/05/31
 118 امن  احمد محمد حمادة 975227620 متأيرتسجنل وفاة   2010/05/31
 119  مع  حاتم  معه درايبه 42949885 تسجل مولود متأير   2010/05/31

 120 لنلت يوة  ةرحان 420443269 تاحيح موالند  2010/05/31
 121 فا قه عبد الهاد  علي الايفي  957351935 تاحيح موالند  2010/05/31
 122 يالد محمد عماد الهسي 412340721 موالندتاحيح   2010/05/31

 123 عماد محمد عماد الهسي 411969264 تاحيح موالند  2010/05/31

 124 رئيسه أحمد عطيه ابو ةالم 958960254 تاحيح موالند  2010/05/31
 125 ةعاد ر ب محمد البشليكي 956099147 تاحيح موالند  2010/05/31
 126 فايزه العبد محمد ميمه  960216737 موالندتاحيح   2010/06/04
 127 محمد غاز  را ي ابو ةعده 429643638 تسجل مولود متأير   2010/06/04
 128 عالء الديا محمد ر ب عوض 804364024 تاحيح هوي   2010/06/04
 129 اعتماد حسنا يلنل غبا 951358266 تاحيح هوي   2010/06/04
 130 هاني محمد فارس البس  42908309 مولود متأير تسجل   2010/06/04
 131 فايز يلنل  ه المدهون  927195248 تاحيح هوي   2010/06/04
 132 لننه عبد الما  عبد المؤما غانم 802836809 تاحيح هوي   2010/06/04
 133 ر ب ر يع يوة  دردونه 924443088 تاحيح موالند  2010/06/04
 134 فدوى محمد ديب علي الفحام  964830939 تاحيح هوي   2010/06/04

 135 محمد وائل محمد العسلي 42958697 تسجل مولود متأير   2010/06/08

 902553114 تاحيح موالند  2010/06/08
عبد علي محمد موةت 

 136 الحاج علي

 137 فدوى ديب علي الفحام 964830939 تاحيح هوي   2010/06/08

 138 حنان ابرا يم محمد دواس 907193064 تاحيح موالند  2010/06/08
 139 محمد ابرا يم يلنل حسنا 916980642 تاحيح موالند  2010/06/08
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 921982617 تاحيح موالند  2010/06/08
عبد الهاد  محمود احمد 

 140  اةر

 424655546 ح هوي تاحي  2010/06/08
محمد وحند حسا صالح 

 141 قرمود

 142 حماد ةويلم دهشان دلدوم 933767410 تاحيح موالند  2010/06/08

 959870536 تاحيح موالند  2010/06/10
محمد ةالم مابا   ةالم 

 ريحان
143 

 144 محمد حرب نوفل حسنا علي 425910650 تسجنل وفاة متأير  2010/06/10
 145 موةت عبد احمد الزعاننا 916485139 تاحيح موالند  2010/06/14
 146 ملك ةمنر فتحي عبد ر ه 429582935 تاحيح موالند  2010/06/17

 921802419 تاحيح هوي   2010/06/17
عبد الرؤوف  يب محمد ابو 

 147 ركبه

 148 ةليمان ةالم ةالم  ابو د ه 921091336 تاحيح هوي   2010/06/17

محمود مابا   منل مابا   409891348 تاحيح موالند  2010/06/17
 149 الحلبي

 150 مبروك  محمد يلنل االعرج 975910936 تاحيح موالند  2010/06/18

 151 فا م  كامل محمود ابو عمشه 922040548 تاحيح هوي   2010/06/18

 429122963 تاحيح موالند  2010/06/18
هشام بشنر محمد  ةوةو

 152 الحوراني

 153 ةعاد ر اء محمد غانم 926850538 تاحيح موالند  2010/06/18

 154 احمد عبد الكريم ابرا يم موةت 975902784 تاحيح موالند  2010/06/18
 155 نا ف  يلنل محمود برهومه 916310329 تاحيح هوي   2010/06/21
 156 إما  عطي  عبد الغني صالح 921157475 تاحيح هوي   2010/06/21

 157 صهنب فيال مطر الشيشي  429339674 تسجل مولود متأير   2010/06/23
 158 عزيزة محمود حسا ةالم 921168951 تاحيح هوي   2010/06/23
 159 فوز  ينونس احمد حمديا 340204456 تاحيح موالند  2010/06/23

 160 فواز محمد يوة  اةعد 906196084 موالندتاحيح  قرار حكم 2010/06/23
 161 مننره فؤاد محمد القانوع 916213051 تاحيح هوي   2010/06/23
 162  سرى  الب محمود محسا 413375353 تاحيح هوي   2010/06/23

 163 ةعاد شفنق عبد الرحما زويد   929731040 تاحيح هوي   2010/06/23

 164 شيماء صبحي محمد حسا 402490395 موالندتاحيح   2010/06/24

 424635449 حيح موالندتا  2010/06/24
عبد الرحما صبحي محمد 

 165 حسا
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 920850831 تاحيح موالند  2010/06/24
احمد محمود عبد اللطيف 

 166 يضنر

 167 دعاء صبحي محمد حسا 409436250 تاحيح موالند  2010/06/24
 168 والء صبحي محمد حسا 405903568 موالندتاحيح   2010/06/24
 169 شمه محمود حسا حسنا 912292489 الندتاحيح مو   2010/06/24

 170 محمد صبحي محمد حسا 403758360 تاحيح موالند  2010/06/24
 171 نفنا صبحي محمد حسا 400822912 تاحيح موالند  2010/06/24
 172 نائل صبحي محمد حسا 804725737 تاحيح موالند  2010/06/25
 173 صبحي محمد حسار اء  803341577 تاحيح موالند  2010/06/25

 174 ر اء صبحي محمد حسا 803341577 تاحيح موالند  2010/06/25
 175 انتاار محمد يوة  بركات  944872951 تاحيح هوي   2010/06/25
 176 صبحي محمد حساأمل  803268853 تاحيح موالند  2010/06/25

 177 بال  يوة  محمد حسا 421286246 تاحيح موالند  2010/06/25
 178 ايناس يوة  محمد حسا 409883600 تاحيح موالند  2010/06/25
 179 منا  يوة  محمد حسا 403748965 تاحيح موالند  2010/06/25

 180 محمد يوة  محمد حسا 406009993 تاحيح موالند  2010/06/25
 181 حسنا يوة  محمد حسا 425875135 تاحيح موالند  2010/06/25
 182 إ مان يوة  محمد حسا 402558480 والندتاحيح م  2010/06/25

 183 حمزة عبد هللا  بريل قرمود 426138558 تسجل مولود متأير   2010/06/25
 184 أشرف محمد محمود صبيح 956096333 تاحيح هوي   2010/06/25
 185 هاد   احمد مشهور البطران 424269421 تاحيح موالند  2010/06/28

 186 احمد عبد الكريم ابرا يم موةت 975902784 لندتاحيح موا  2010/06/28

 926850538 تاحيح هوي   2010/06/28
ةعاد محمد ر ا محمد 

 187 غانم

 188 فا م  أةام  محمد درابيه 410156269 تاحيح موالند  2010/06/30

 ئهم.المدون أعاله أسماء األشخاص الذين تقدموا لإلدارة العامة لألحوال المدنية لتصحيح أسما "

هحه خاياخ خالل    " صححيح أن يتقدم لإلدارة العامة لألحوال المدنية ااعترا على كل من له اعتراض على الت
   يوماخ من تاريخ اإلعالن. 15
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 كش  تصحيح األسماء
 20/04/2010                                                     المنطقة: الوسطي       

 م االسم الشخصي رقم الهوية وع المعاملةن المالحظات التاريخ

2010/04/20 
تاحيح اةم العائل  ما 
 الاعند  الت يليف 

 400092466 تاحيح موالند
دعاء يوة  محمد 

 الاعند 
1 

2010/04/20 
تاحيح االةم 

مللك الت الشخاي ما 
 داني 

 2 ملك  حنت احمد العواوده 429408271 تاحيح موالند

2010/04/20 
س ما تاحيح الجن

 انثت الت  كر
 3 ةاهر رياض فريد مالح 905447348 تاحيح هوي 

  تاحيح موالند  2010/04/21
محمد عبد الهاد  صالح ابو 

 نار
4 

2010/04/21 
تاحيح تاريخ المنالد 

الت  1950/ 4/ 20ما 
2 /4 /1951 

 958932345 تاحيح موالند
عطي  ةالم عمنرة ابو 

 عوض
5 

2010/04/21 
م تاحيح اةم عائ  اال
ما عبد الرحما الت 

 محمد
 6 نور ةامح محمد عياش 411946858 تاحيح موالند

2010/04/21 
تاحيح اةم عائ  االم 
ما عبد الرحما الت 

 محمد
 7 ا مان ةامح محمد عياش 411946817 تاحيح موالند

2010/04/21 
تاحيح اةم عائ  االم 
ما عبد الرحما الت 

 محمد
 411946825 تاحيح موالند

ما ةامح محمد عبد الرح
 عياش

8 

2010/04/21 

تاحيح تاريخ المنالد 
الت  2001/ 4/ 25ما 
وعائل  االم  1999/ 1/ 3

ما عبد الرحما الت 
 محمد

 9 عبادة ةامح محمد عياش 411946833 تاحيح موالند

2010/04/21 
تاحيح اةم العائل  ما 
 عويلي الت ابو عويلي

 10 محمد ةويلم محمد عويلي 901437079 تاحيح موالند

2010/04/21 
تاحيح اةم العائل  ما 
 ابو نار الت ابو نانر

 900632415 تاحيح موالند
فا م  ةلمان عوض ابو 

 نار
11 
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2010/04/21 
تاحيح اةم العائل  ما 

 ابو حمد ابو دقه
 804482479 تاحيح هوي 

 ريما ابرا يم احمد ابو حمد
12 

2010/04/21 
تاحيح اةم الجد ما 
 عليان الت الغلبان

 934843186 احيح هوي ت
 ةليم اةماعنل عليان اللحام

13 

2010/04/21 
تاحيح اةم االم ما 
 صبحي  الت صبح 

 900883984 تاحيح هوي 
حمدان عبد الحي حمدان 

 ابو ر وان
14 

 15 عايدة درويش ابو شوق  923533061 تاحيح هوي   2010/05/04

 964300552 تاحيح هوي   2010/05/05
ا يوة  ةويعد محيس

 السعايده
16 

 962651246 تاحيح موالند  2010/05/05
نعيم  عليان ةليمان 

 17 القطا وه

 18 وصفي  حسا ةليم ابو بركه 405982232 تاحيح موالند قرار حكم 2010/05/05

 800415739 تاحيح موالند قرار حكم 2010/05/05
نضا  عليان عويض 

 19 الماللحه

 20 فايز رمضان محمد حسا 917641177 تاحيح هوي   2010/05/05

 21 ةما  ةالم امبارك الماللحه 800289506 تاحيح هوي   2010/05/05

 918706342 تاحيح هوي   2010/05/05
را ي  احمد عبد هللا ابو 

 22 قشالن

 23 را قه ابرا يم محمد الحاج 412272569 تاحيح موالند قرار حكم 2010/05/05

 903282283 تاحيح موالند  2010/05/05
محمد صبحي ةالم الشحر  

 24 اللولو

 919385542 تاحيح موالند  2010/05/06
ةالم  ابو عدنان براك 

 25 صرار

 802846931 تاحيح موالند  2010/05/06
اةماعنل يوة  محمد 

 26 الاعند 

 27 غاز  عمر علي البابلي 972611230 تاحيح موالند  2010/05/06

 28 بكر يوة  محمد الاعند  802066696 موالندتاحيح  قرار حكم 2010/05/06
 29 عمر محمد السند الاعند  908718190 تاحيح موالند مرفق قرار حكم 2010/05/06
 30 مجد  حسا حسا مدلل 801215427 تاحيح موالند  2010/05/06

 800486748 تاحيح موالند مرفق قرار حكم 2010/05/06
صبحي  ةعند عمنره 

 31 الماللحه

 403302631 تاحيح موالند مرفق قرار حكم 2010/05/06
بهاء الديا يوة  محمد 

 32 الاعند 
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 402129308 تاحيح موالند مرفق قرار حكم 2010/05/06
عالء الديا يوة  محمد 

 33 الاعند 

 425863602 تاحيح موالند  2010/05/09
احمد ناار ةليمان 

 34 الماللحه

 35 لننا ناار ةليمان الماللحه 409257458 تاحيح موالند  2010/05/09
 36 نوا  عبد محمد شنننو 976328138 تاحيح موالند  2010/05/09

 37 رننا محمد رشند  اةنا 940270465 تاحيح موالند  2010/05/09

 908638141 تاحيح موالند  2010/05/10
تمام صبحي محمد عبد 

 38 الرحما الجرو

 39 نعم  علي يلنل ابو عواد 900592536 تاحيح موالند  2010/05/10

 40 د م  عاام عند العديني 429637010 تاحيح موالند  2010/05/10
 41 بدر ةليمان مبارك الماللح  400541025 تاحيح موالند  2010/05/10

 903282283 تاحيح هوي   2010/05/10
محمد صبحي ةالم الشحر  

 اللولو
42 

 800415739 تاحيح هوي   2010/05/11
ا  عليان عويض نض

 43 الماللح 

 44 زكي محمد أحمد عماد 931667943 تاحيح موالند قرار حكم 2010/05/11

 429507668 تاحيح موالند  2010/05/11
اإرم مجد  محمود 

 45 القاا 

 46 يلنل محمد محمد أحمد 926574443 تاحيح موالند قرار حكم 2010/05/11
 47 إ اد حسنا ابو كرش رنند 420572687 تاحيح موالند قرار حكم 2010/05/11

 48 عمر محمد السند الاعند  908718190 تاحيح هوي   2010/05/12

 802846931 تاحيح هوي   2010/05/14
اةماعنل يوة  محمد 

 49 الاعند 

 50 بكر يوة  محمد الاعند  802066696 تاحيح هوي   2010/05/14

 800486748 تاحيح هوي   2010/05/14
ةعند عمنره  صبحيه
 51 الماللحه

 52 عمر محمد السند الاعند  908718190 تاحيح هوي   2010/05/14

 53 نعا م يالد ديب العبيط 914428826 تاحيح هوي   2010/05/18

 54 محمد د اب يلنل ريحان 955765151 تاحيح هوي   2010/05/18
 55 ةيف فايز أبوميسره محمد  423941756 تاحيح موالند  2010/05/18

 801966094 تاحيح موالند  2010/05/18
حسان عبد الحي فال  

  معان
56 
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 57 ريتاج ابرا يم ةالم ابو عمره 429448343 تسجل مولود متأير   2010/05/18
 58 صبحي ةليمان ةالم مزيد 923743371 تاحيح موالند  2010/05/19

 59 عياشا مان ةامح محمد  411946817 تاحيح موالند  2010/05/19
 60 نور ةامح محمد عياش 411946858 تاحيح موالند  2010/05/19
 61 نور ةامح محمد عياش 411946858 تاحيح موالند  2010/05/19

 411946825 تاحيح موالند  2010/05/19
عبد الرحما ةامح محمد 

 62 عياش

2010/05/19  
تسجل مولود 

 متأير
801168246 

 فايز  بر أبو ندىيتام 
63 

 64 يتام أحمد حسا العامود  803673276 تاحيح موالند  2010/05/19
 65 يتام أحمد حسا العامود  803673276 تاحيح موالند  2010/05/19

2010/05/19  
تسجنل وفاة 
 متأير

959335019 
 علي ةليمان علي أبو شقوره

66 

 67 شفنق محمد ر وانفتحي  909750341 تاحيح هوي   2010/05/19
 68 شهد نا ي عوض مسمح 405424920 تاحيح موالند قرار حكم 2010/05/20
 69 زكي محمد احمد عياد 931667943 تاحيح هوي  قرار حكم 2010/05/24

 70 يلنل محمد محمد يلنل 926574443 تاحيح هوي   2010/05/24

 958921389 تاحيح هوي   2010/05/24
عبد الحمند  ناصر حموده

 71 زمر 

 935335349 حيح هوي تا  2010/05/24
محمود  بر عبد الحفيظ 

 هدروس
72 

2010/05/25  
تسجل مولود 

 متأير
427482336 

 وةيم محمد  ابر ابو ةعند
73 

2010/05/25  
تسجل مولود 

 متأير
424611242 

 نسمه محمد  ابر ابو ةعند
74 

 75 ريتاج ابرا يم ةالم ابو عمره 429448343 تاحيح موالند  2010/05/25

 943966283 تاحيح هوي   2010/05/25
ةوةا عوض هللا عبد 

 76 الرحما الاعند 

 804333375 تاحيح موالند قرار حكم 2010/05/25
اةالم يوة  محمد 

 77 الاعند 

 804333367 تاحيح موالند قرار حكم 2010/05/25
محمود يوة  محمد 

 78 الاعند 

 79 شمه فا مه محمد فرج 909988347 تاحيح موالند  2010/05/26
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 966847576 تاحيح موالند قرار محكم  2010/05/27
اةماعنل محمد احمد ابو 

 80 ةته

 410923387 تاحيح موالند  2010/05/27
محمود اةماعنل ةليمان ابو 

 81 شوارب

 801966094 تاحيح هوي   2010/05/28
فال  حسام عبد الحي 

 82  معان

 83 مد حسنا النبرياييتام أح 803673276 تاحيح هوي   2010/05/28

 919385542 تاحيح هوي   2010/05/28
عدنان براك ةالمه ابو 

 84 صرار

 919385542 تاحيح هوي   2010/05/28
عدنان براك ةالمه ابو 

 85 صرار

 919385542 تاحيح هوي   2010/05/28
ابو عدنان براك ةالمه 

 86 صرار

 804333375 تاحيح هوي   2010/05/28
مد إةالم يوة  مح

 87 الاعند 

 804333367 تاحيح هوي   2010/05/28
محمود يوة  محمد 

 88 الاعند 

 89 انس اةماعنل ةند مكاو   429421951 تاحيح موالند  2010/05/28

 903325348 تاحيح موالند  2010/05/28
محمد عبد الكريم مالح 

  ميعان
90 

 929556330 تاحيح موالند  2010/05/28
بد منا  عبد الرحما ع

 91 الهاد  العاوور

 903480531 تاحيح موالند  2010/05/28
إامل مابا  رمضان 

 92 الحوا ر  

 925716060 تاحيح موالند  2010/05/28
عماد عبد الحمند مناور 

 93 حجو

 94 مريم داود ةعند شاهنا 901618819 تاحيح موالند  2010/05/28

 95 محمود الخطنب  صبا  محمد 957336969 تاحيح موالند  2010/05/31

 909131823 تاحيح موالند  2010/05/31
عبد السالم محمد عبد 

 96 السالم عياش

 97 غز  ةائد  ما  الخطنب 429443252 تاحيح هوي   2010/05/31

2010/05/31  
تسجنل وفاة 
 متأير

912991924 
نظمي  عبد الحافظ عبد 

 98 الحمند تمراز
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2010/05/31  
تسجنل وفاة 
 متأير

404272429 
مهران رمز  ماطفت 

 99 القاا 

 100 شعبان علي محمد المزرعاو   942620519 تسجنل وفاة متأير  2010/05/31
 101 زايدنور اةماعنل ةالمه ابو  425866852 تسجل مولود متأير   2010/05/31
 102 انس اةماعنل ةند مكاو   429421951 تاحيح موالند  2010/06/04

 903325348 والندتاحيح م  2010/06/04
محمد عبد الكريم مالح 

 103  معان

 929556330 تاحيح هوي   2010/06/04
منا  عبد الرحما عبد 

 104 الهاد  العاوور

 105 مريم داود ةعند شاهنا 901618819 تاحيح موالند قرار محكم  2010/06/04

 804333375 تاحيح هوي   2010/06/04
إةالم يوة  محمد 

 106 الاعند 

 804333367 تاحيح موالند  2010/06/04
محمود يوة  محمد 

 107 الاعند 

 966847576 تاحيح هوي   2010/06/04
اةماعنل محمد احمد ابو 

 108 ةته

 109 هديل محمود رمضان حسا 804701712 تاحيح موالند  2010/06/08
 110 هديل محمود رمضان حسنا 804701712 تاحيح هوي   2010/06/08

 903325348 تاحيح هوي   2010/06/08
محمد عبد الكريم مالح 

 111  ميعان

 804333367 تاحيح موالند  2010/06/08
محمود يوة  محمد 

 112 الاعند 

 113 أ ما أحمد محمد أبو ريا 953791373 تاحيح هوي   2010/06/08
 114 ا اد ةند ابرا يم ةعند 910735778 تاحيح هوي   2010/06/08

2010/06/14  
جنل وفاة تس

 متأير
925856825 

 حليم  ةعند محمد العطار
115 

2010/06/14  
تسجنل وفاة 
 متأير

925856825 
 حليم  ةعند محمد العطار

116 

 117 يلنل يوة  موةت ر وان 928905249 هوي تاحيح   2010/06/15
 118  سرى احمد محمد يونس 410148837 تاحيح هوي   2010/06/15

 119 وائل محمد عبد هللا يطاب 901305219 والندتاحيح م  2010/06/15

 421471111 تاحيح موالند  2010/06/15
ممدو  عاام عبد الرازق 

 120 ابو بريك
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 420570897 موالندتاحيح   2010/06/15
باةل عاام عبد الرازق ابو 

 121 بريك

 424763654 تاحيح موالند  2010/06/15
نور الهد  عاام عبد 

 122 الرازق ابو بريك

 123 رغده ةالم علي األيرس 429400153 تاحيح موالند  2010/06/15
 124 ةليمان ةالم علت االيرس 425814225 تاحيح موالند  2010/06/15

 90433266 تاحيح موالند  2010/06/15
 حنت رمضان محمد 

 125 الاعند 

 800015943 تاحيح موالند  2010/06/15
رمضان مابا  رمضان 

 126 الحوا ره

 127 لطيفه يوة  علت الاعند  943915629 تاحيح موالند قرار حكم 2010/06/15
 128 رمضان محمد الاعند  ب   800740268 تاحيح موالند قرار حكم 2010/06/15
 129 محمد رمضان محمد الاعند  909098931 تاحيح موالند قرار حكم 2010/06/15

 اماني رمضان محمد   800181604 تاحيح موالند قرار حكم 2010/06/15
 130 الاعند 

 903502169 تاحيح موالند قرار حكم 2010/06/15
 اةمنا رمضان محمد 

 131 الاعند 

 801974106 تاحيح موالند قرار حكم 2010/06/15
اةماء رمضان محمد 

 132 الاعند 

 133 فضي  ةالم  قاةم العروقي 959955527 تسجنل وفاة متأير  2010/06/18

 953558038 تاحيح موالند  2010/06/18
نبنل عبد الرحما  مع  

 134 يطاب

 800516726 تاحيح موالند قرار حكم 2010/06/18
بال  رمضان محمد 

 135 الاعند 

 965250558 تاحيح موالند  2010/06/18
عماد الديا محمد حسا 

 136 العويسي

عماد عبد الحميد منصور  925716060 تصحيح هوية  2010/06/18
 137 جوح

 138 حسن إبراهيم شعبان النمروطي  429600729 تصحيح مواليد  2010/06/21
 139 محمود زايد فوزي محمد 801177981 تصحيح مواليد  2010/06/21
 140 سهيلة سالم محمد العزايزه 967701277 تصحيح هوية  2010/06/23
 141 ندى عمران سالم قنديل 429752843 تصحيح مواليد  2010/06/23
 142 محمود محمد محمد الغرباوي  968762054 تصحيح هوية  2010/06/23

رمضان مصباح رمضان  800015943 تصحيح هوية  2010/06/23
 143 الحواجره

 144 يحيى رمضان محمد الصعيدي  90433266 تصحيح هوية قرار حكم 2010/06/23
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 145 الصعيدي  يحيى رمضان محمد 90433266 تصحيح هوية قرار حكم 2010/06/23

عبد السالم عبد السالم محمد  909131823 تصحيح هوية  2010/06/23
 146 عياش

ياسمين رمضان محمد  903502169 تصحيح هوية قرار حكم 2010/06/23
 147 الصعيدي

 148 أسماء رمضان محمد الصعيدي 801974106 تصحيح هوية قرار حكم 2010/06/23
 149 هبة رمضان محمد الصعيدي 800740268 ةتصحيح هوي قرار حكم 2010/06/23
 150 محمد رمضان محمد الصعيدي 909098931 تصحيح هوية قرار حكم 2010/06/23
 151 أماني رمضان محمد الصعيدي  800181604 تصحيح هوية قرار حكم 2010/06/23

بالل رمضان محمد  800516726 تصحيح هوية قرار حكم 2010/06/28
 الصعيدي

152 

 153 عادل سليمان محمد شلدان 939085940 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/28
 154 كاملة سلمان موسى بشير 954085585 تصحيح مواليد  2010/06/28

زينب محمد عبد الرحمن  915070940 تصحيح هوية  2010/06/28
 سدودي

155 

خضره احمد محمود ابو  945276350 تصحيح هوية  2010/06/28
 عودة

156 

 157 حسن احمد حسن حمدان 929743433 تصحيح هوية  2010/06/28

عواد محمد عزت عبد  400797965 تصحيح مواليد  2010/06/28
 الهادي

158 

 159 كريمة إبراهيم حسن بشير 952125136 تسجيل وفاة متأخر  2010/06/30

 أسمائهم.نية لتصحيح المدون أعاله أسماء األشخاص الذين تقدموا لإلدارة العامة لألحوال المد "

هحه خاياخ خالل    " صححيح أن يتقدم لإلدارة العامة لألحوال المدنية ااعترا على كل من له اعتراض على الت
   يوماخ من تاريخ اإلعالن. 15
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 كش  تصحيح األسماء
 20/04/2010                                                       المنطقة: خانيونس  

 م االسم الشخصي رقم الهوية نوع المعاملة المالحظات التاريخ

تصحيح االسم الشخصي  2010/04/20
 1 ريان نصرى محمد العقاد 425792728 تصحيح مواليد من ريان الى احمد

تصحيح االسم الشخصي  2010/04/20
فايزة عبد الوهاب عبد  402490759 حيح مواليدتص فايزة الى أروىمن 

 2 الحميد السيقلي

 3 افتخار محمد على العبادلة 932630627 تسجيل وفاة متأخر  2010/04/20

تصحيح اسم العائلة من  2010/04/20
 4 عايشة لباد حسين اصليح 928348523 تصحيح هوية اصليح الى ابو سويلم

ن تصحيح مكان الميالد م 2010/04/20
محمد فضل عبد القادر  906716584 تصحيح هوية القرارة الى خانيونس

 5 سويدان

تصحيح اسم العائة من  2010/04/20
 6 نجية زكي سرحان البشيتي 909042848 تصحيح هوية البشيتي الى ابو جارة

تصحيح اسم االم من  2010/04/20
 7 شهوان وجيها ابو زيد شاكر 957082498 تصحيح هوية وجيها الى وجيهه

تصحيح اسم االم من  2010/04/20
 8 عبد هللا سليم عطا شهوان 801866831 تصحيح هوية وجيها الى وجيهه

2010/04/20 

تصحيح تاريخ الميالد من 
الى   م 1964

م ومكان 7/11/1965
 الميالد الى دير البلح

صبحية سلمان سليمان ابو  959486549 تصحيح هوية
 9 صواوين

يح االسم الشخصي تصح 2010/04/20
 10 افنان انور احمد الجعبير 424751501 تصحيح مواليد من افنان الى تاال

2010/04/21 
تصحيح تاريخ الميالد من 

الى  5/1/1998
5/1/1999 

 11 محمود سامي سلمان قديح 404146086 تصحيح مواليد

2010/04/21 

تصحيح اسم االم في الهويه 
من يسرى الى يسر ومكان 

من خانيونس الى الميالد 
 مصر

جهاد حلمى اسماعيل  953236411 تصحيح مواليد
 12 االسطل

تصحيح االسم الشخصي   2010/04/21
ياسر حنفي عطا هللا   904226024 مواليدتصحيح  من ياسر الى يسر 

 13 االسطل 

تصحيح اسم الجد من  2010/04/21
 14 يدمحمد احمد محمد ابو ع 924732910 تصحيح مواليد محمد الى خليل

تسجل مولود   2010/04/21
نضال ناصر حسين ابو  803467471 متأخر

 15 سلطان

2010/04/21 

تصحيح اسم االم من 
وتاريخ حسين الى ُحسن 

الى  1956الميالد من 
1/8/1956 

 16 سميرة سالم خليل ابو دراز 924725161 تصحيح مواليد

تصحيح اسم العائلة من  2010/04/21
محمود يوسف محمود  922348531 تصحيح هوية ماصليح الى ابو سويل

 17 اصليح

2010/04/21 
تصحيح الجنس من انثى 

الى ذكر ومكان الميالد من 
 خانيونسغزة الى 

 18 وسام نزار محمد العقاد 900989774 تصحيح هوية
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تصحيح االسم الشخصي  2010/04/21
 19 د االغاحبيبة بدوي احم 968270124 تصحيح مواليد من حبيبة الى محبوبة

تصحيح اسم الجد من  2010/04/21
رضا رضوان صالح عطا  920750155 تصحيح هوية صالح الى ابراهيم

 20 هللا

2010/04/21 
تصحيح اسم الجد من عبد 
هللا الى محمود وتاريخ 

 6/11/1962الميالد من 
محمود عطية عبد هللا  972216236 تصحيح هوية

 21 الدالي

عبد اللطيف صبري عبد  913930418 ةتصحيح هوي  2010/05/03
 22 القادر البطه

ابراهيم محمد محمد  413317157 تصحيح هوية  2010/05/03
 23 الشاعر

رسمية خليل عبد القادر  970330130 تصحيح هوية  2010/05/05
 24 مشرف

 25 عمر عبد خليل الفرا 938566445 تصحيح مواليد  2010/05/05
 26 يسمين اسعد عبد القادر القرا 900894338 تصحيح هوية  2010/05/05

فاطمة الحج زكي عبد  972211759 تصحيح هوية  2010/05/05
 27 الرحمن عبد الغفور

 28 حاكمة محمد ابراهيم عابدين 927541326 تصحيح هوية  2010/05/05
 29 سامي محمد محمد الشاعر 413319609 تصحيح هوية  2010/05/05

ايمن يوسف حميدان ابو  955618707 هويةتصحيح   2010/05/05
 30 مصطفى

عبد هللا مصلح محمود  909200867 تصحيح هوية  2010/05/05
 31 النواجحه

 32 نور توفيق ابراهيم طعيمه 410098172 تصحيح هوية  2010/05/05

محمود يوسف محمود  928348531 تصحيح هوية قرار حكم لألب 2010/05/05
 33 اصليح

محمد كرم مصطفى  410131627 تصحيح هوية  2010/05/05
 34 الطنطاوي

 35 عمر عبد خليل الفرا 938566445 تصحيح مواليد  2010/05/06
 36 روعة عالء رمضان الزيني 427558978 تسجل مولود متأخر   2010/05/06

محمد عمر ياسين عبد  410525745 تصحيح هوية  2010/05/06
 37 الغفور

 38 عرفاتروال محمد حسن  429513013 مواليدتصحيح   2010/05/06

معزوزة حسين فرهود ابو  973587421 تسجيل وفاة متأخر  2010/05/06
 39 عوده

 40 قصي هاني زهير ابو نمر 421883786 تسجيل وفاة متأخر  2010/05/06
 41 روند عبد هللا محمد العقاد 421107368 تصحيح مواليد  2010/05/06
 42 عمر حسن عبد هللا عبد النبي 999866619 تصحيح مواليد حكم قرار 2010/05/06
 43 فاطمة يماني علي المقطرن 935105148 تصحيح مواليد  2010/05/06
 44 عماد يوسف محمود اصليح 802325522 تصحيح مواليد مرفق قرار حكم 2010/05/06

مود ابو سعيد محمد مح 411958515 تصحيح مواليد مرفق قرار حكم 2010/05/06
 45 اسحاق

 46 نفين خميس بدوي الحصري 901683813 تصحيح مواليد  2010/05/09
 47 رائد عليان جبر محمود 410043293 تصحيح مواليد  2010/05/10
 48 تحسين ابراهيم محمد اللحام 908538439 تصحيح هوية  2010/05/10
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 49 الفراناصر صبري عبد هللا  409677895 تصحيح مواليد  2010/05/10

فايز عبد الكريم حماد  410991103 تصحيح مواليد  2010/05/10
 50 زعرب

 51 كريم سامي محمد قديح 429313984 تصحيح مواليد  2010/05/10
 52 لينا محمود محمود أبو علي 424188381 تصحيح مواليد  2010/05/10

لورى احمد اسماعيل  424146843 تصحيح مواليد  2010/05/10
 53 يالبرق

 54 زكيه حسن محمد هنداوي 429106792 تصحيح مواليد  2010/05/10
 55 محمود سامي سلمان قديح 404146086 تصحيح مواليد  2010/05/11
 56 رنا ساهر محمد جامع 424210581 تصحيح مواليد  2010/05/11
 57 رنا ساهر محمد جامع 424210581 تصحيح مواليد  2010/05/11
 58 محمد مصطفى ماهر بربخ 429527476 صحيح مواليدت  2010/05/11
 59 سليم محمد سليم الحداد 801351057 تصحيح مواليد قرار محكمة 2010/05/11

لؤي محمود محمود أبو  407137082 تصحيح مواليد  2010/05/11
 60 علي

أبو  رنا محمود محمود 421022294 تصحيح مواليد  2010/05/11
 61 علي

أحمد محمود محمود أبو  426325981 تصحيح مواليد  2010/05/11
 62 علي

كميليا عبد هللا عبد الحميد  910091115 تصحيح هوية  2010/05/11
 63 ابو شماله

مقبول عبد هللا ضيف هللا  924923337 تصحيح هوية  2010/05/11
 64 أبو ديب

 65 مهند زاهر نعيم القدره 429524580 تصحيح مواليد  2010/05/11

تسجيل وفاة   2010/05/11
رقيه طاهر مصطفى  939327524 متأخر

 66 شراب

 67 يارا محمد حيدر فحجان 426133500 تصحيح مواليد  2010/05/14
 68 زهار حسن علي رضوان 426130068 تصحيح مواليد  2010/05/14

اعتماد عبد الرحيم محمد  958585671 تصحيح هوية  2010/05/14
 69 الشوربجي

يوسف جابر حسين ابو  937376135 تصحيح هوية  2010/05/14
 70 خضير

 71 فاطمه علي حسن عابدين 949305890 تصحيح هوية  2010/05/14

يوسف جابر حسين  937376135 تصحيح مواليد  2010/05/14
 72 اخضير

رماس إياد محمد ابو  429269699 تصحيح مواليد  2010/05/14
 73 كوارع

 74 تمام نور ابراهيم ابو برهم 425807468 مواليدتصحيح   2010/05/14

حفص نور ابراهيم ابو  424511269 تصحيح مواليد  2010/05/14
 75 برهم

 76 عدي لطفي عدنان الغلبان 429453525 تصحيح مواليد  2010/05/14
 77 موده احمد محمد ابو رزق 429485626 مواليدتصحيح   2010/05/14

عماد يوسف محمود  802325522 ةتصحيح هوي  2010/05/14
 78 اصليح

 79 نفين خميس بدوي صادق 901683813 تصحيح هوية  2010/05/14
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 80 فاطمه علي أحمد المصري 935105148 تصحيح هوية  2010/05/14
 81 افنان انور احمد الجعبير 424751501 تصحيح مواليد  2010/05/14
 82 محمد احمد حماد ليله 427375977 تصحيح مواليد  2010/05/14
 83 هاديه احمد تيم شكشك 427556568 تصحيح مواليد  2010/05/14

طارق عبد الحي فتحي  423823269 تصحيح مواليد  2010/05/14
 84 مرزوق البشيتي

كريم ابراهيم عبد الكريم  424754026 مواليدتصحيح   2010/05/14
 85 أبو مصطفى

 86 معتز زكريا عليان البشيتي 429215320 تصحيح مواليد  2010/05/14

عمران عنتر عامر عمران   426111340 تصحيح مواليد  2010/05/14
 87 البيومي

رامي عبد هللا سالم عايش  424213965 تصحيح مواليد  2010/05/14
 88 النجار

 89 رونزا عمار محمد كوارع 424435162 تصحيح مواليد  2010/05/14

علياء عبد الرحمن عابد  424377802 تصحيح مواليد  2010/05/14
 90 العمور

ساهر صالح سالم ابو  429319155 تصحيح مواليد  2010/05/14
 91 حطب

 92 ابو دقهدانا عمر احمد  429214760 تصحيح مواليد  2010/05/14
 93 فايز طارق محمود البيوك 424502185 تصحيح مواليد  2010/05/14
 94 يارا وحيد احمد ابو شاب 429434770 تصحيح مواليد  2010/05/14
 95 فارس مراد احمد بريكه 422748640 تصحيح مواليد  2010/05/14
 96 يارا محمد حيدر فحجان 426133500 تصحيح مواليد  2010/05/18
 97 زهار حسن علي رضوان 426130068 تصحيح مواليد  2010/05/18
 98 خالد محمد سليم الحداد 931511554 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/05/19
 99 ابراهيم هاني ابراهيم بعره 424776672 تصحيح مواليد قرار محكمة 2010/05/19
 100 اسماعيل ابراهيم بعرهلينا  429453806 تصحيح مواليد قرار محكمة 2010/05/19
 101 الهام هاني ابراهيم بعره 421338740 تصحيح مواليد قرار محكمة 2010/05/19
 102 رهام هاني ابراهيم بعره 408717726 تصحيح مواليد قرار محكمة 2010/05/19
 103 والء فريد شحده النجار 803331271 تصحيح هوية  2010/05/20
 104 نجاح محمد محمود بعره 903686061 تصحيح هوية محكمةقرار  2010/05/20
 105 مها محمد مفلح بعره 801733544 تصحيح هوية قرار حكم 2010/05/20
 106 سهام هاني ابراهيم بعره 407008531 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/05/20
 107 احمد محمود احمد حنيدق 961147410 تسجيل وفاة متأخر  2010/05/20

يوسف محمد يوسف ابو  429488711 تصحيح مواليد  2010/05/20
 108 حطب

عبد عمر حسن عبد هللا  999866619 تصحيح هوية  2010/05/24
 109 النبي

 110 سليم محمد سليم الحداد 801351057 تصحيح هوية  2010/05/24

تسجيل وفاة   2010/05/24
خديجة يوسف أحمد عبد  963340229 متأخر

 111 هللا

 112 ريان نصري محمد العقاد 425792728 تصحيح مواليد  2010/05/25

عبد  فاطمة عبد العال 962641353 تصحيح مواليد  2010/05/26
 113 العاطي البيوك
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نظيرة عبد الفتاح عبد  909713125 تصحيح مواليد  2010/05/26
 114 الفتاح يوسف

جمال عبد الناصر داود  426116539 تصحيح مواليد  2010/05/26
 115 حلمي بربخ

سجود علي خليل ابو  422207167 تصحيح مواليد  2010/05/26
 116 موسى

 117 سعاد محمد احمد حماد 422717835 تصحيح مواليد  2010/05/26
 118 جهان وليد احمد اللحام 429292535 تصحيح مواليد  2010/05/26
 119 يارا محمد حسن ابو خطي 429056377 تصحيح مواليد  2010/05/26
 120 خالد محمد سليم الحداد 931511554 تصحيح هوية  2010/05/28
 121 ف حسام احمد ابو دقهره 429107931 تصحيح مواليد  2010/05/28
 122 زياد جودت سعيد الدالي 949814941 تصحيح هوية  2010/05/31

تسجل مولود   2010/05/31
هاني فرج محمد ابو  429459589 متأخر

 123 معروف

عبيد هللا سليمان علي  963288493 تصحيح مواليد  2010/05/31
 124 شراب

تسجل مولود   2010/05/31
 125 لميس أمين محمد ابو لحية 429518680 متأخر

 126 كاميليا محمد اغنيم العقاد 938566338 تصحيح هوية  2010/05/31

نهله حسين ثابت ابو  952065985 تصحيح هوية  2010/06/04
 127 فراحنه

 128 امين ابراهيم محمد اقديح 937316131 تصحيح هوية  2010/06/04

تسجيل وفاة   2010/06/04
 129 يونس فضل محيسن القدره 927605717 متأخر

تسجيل وفاة   2010/06/04
 130 زهيه جندي حسان القدره 927605725 متأخر

تسجيل وفاة   2010/06/04
 131 نعمه عوض علي الدالي 972216220 متأخر

 132 رهف حسام احمد ابو دقه 429107931 تصحيح مواليد  2010/06/04
 133 كريم حمدان فريد االغا 426363313 تصحيح مواليد  2010/06/08

ملك محمد سليمان  429527641 تصحيح مواليد  2010/06/08
 134 السطري

 135 وفاء عطا خالد األغا 967355157 تصحيح هوية  2010/06/08

عليان عبد ربه عليان ابو  422752972 تصحيح مواليد  2010/06/08
 136 نصيره

 137 الك جهاد محمود فياضم 429615867 تصحيح مواليد  2010/06/08

حسن حماد عودة  971086814 تصحيح هوية  2010/06/08
 138 السواركه

 139 ابتسام يوسف محمود زياره 410165096 تصحيح هوية  2010/06/15
 140 قسام علي فوزي ابو حمد 424067320 تصحيح مواليد  2010/06/15
 141 م سليمان معمرابراهيم سال 901481226 تصحيح مواليد  2010/06/15
 142 ايه رائد عليان محمود 400834784 مواليدتصحيح   2010/06/17

جمالت خليل احمد  933751901 تصحيح مواليد  2010/06/18
 143 المصري

أكرم سمير عطوه ابو  949815450 تصحيح مواليد  2010/06/18
 144 ظاهر
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 145 دحالن ريتا اياد محمد 429145717 تصحيح مواليد  2010/06/18

مؤيد بحكم هللا محمد عبد  423821263 مواليدتصحيح   2010/06/18
 146 السالم البنا

اريج محمد حسن ابو  420258493 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/18
 147 فرحانه

وليم سليمان عبد الكريم  953241213 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/18
 148 بركه

 149 سليمان حافظ االغاحيدر  910415538 هويةتصحيح   2010/06/18

محمود عبد الخالق محمود  900243890 تصحيح هوية  2010/06/18
 150 االسطل

 151 آل عادل محمد األسطل 424372704 تصحيح مواليد  2010/06/23
 152 شريفة عباس محمد االغا 905495529 تصحيح هوية  2010/06/23

ابراهيم خليل ابراهيم  901313890 تصحيح هوية  2010/06/23
 البراغيتي

153 

 154 فلاير رمضان سالمة االغا 413038902 تصحيح هوية  2010/06/23

عفاف محمد احمد ابو  959316076 تصحيح هوية  2010/06/23
 اسماعيل

155 

رائد اسحاق محمود  931440218 تصحيح هوية  2010/06/23
 الجبري

156 

 157 سهام سليمان احمد الحولي 944050350 تصحيح هوية  2010/06/23

ابراهيم سالم سليمان  901481226 تصحيح هوية  2010/06/23
 158 ابومعمر

محمد عبد المجيد علي  909717233 تصحيح هوية  2010/06/24
 159 شعت

 160 فاطمة يوسف خليل شعت 960030641 تصحيح هوية  2010/06/24

ابراهيم حمدان زرعي  973589336 تصحيح هوية  2010/06/25
 161 شراب

 162 نهيلة يحيه حسين االسطل 930682547 تصحيح هوية  2010/06/25
 163 نظمي حمدان سالم اقديح 906626080 تصحيح مواليد  2010/06/28
 164 سليم يوسف سالم طه 963793567 تصحيح مواليد  2010/06/28

م سمير عطوه أبو أكر 949815450 تصحيح هوية قرار حكم 2010/06/30
 165 ظاهر

 المدون أعاله أسماء األشخاص الذين تقدموا لإلدارة العامة لألحوال المدنية لتصحيح أسمائهم. "

هحه خاياخ خالل    " صححيح أن يتقدم لإلدارة العامة لألحوال المدنية ااعترا على كل من له اعتراض على الت
   يوماخ من تاريخ اإلعالن. 15
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 اءكش  تصحيح األسم
 20/04/2010                                                        المنطقة: رفح      

 م االسم الشخصي رقم الهوية نوع المعاملة المالحظات التاريخ

تصحيح اسم العائلة من  2010/04/20
 1 زياد ابراهيم محمود عبد النبي 909365660 صحيح مواليدت عبد النبي الى ابو هالل

2010/04/20 
تصحيح االسم الشخصي 

من محمد عبد هللا الى 
 محمد

 429379191 تصحيح مواليد
 محمد جمال محمد البطران

2 

تصحيح اسم العائلة من  2010/04/20
 3 عماد كامل ابراهيم يوسف 400659579 تصحيح مواليد يوسف الى الحج يوسف

تصحيح اسم الجد من  2010/04/20
 4 ياسمين سامي نعمان ماضي 408657377 تصحيح مواليد نعمان الى نعمان

تصحيح اسم الجد من  2010/04/20
 5 محمد سامي نعمان ماضي 403800634 تصحيح مواليد نعمان الى نعمات

تصحيح اسم الجد من  2010/04/20
 6 مهند سامي نعمان ماضي 424015386 تصحيح مواليد نعمان الى نعمات

الجد من تصحيح اسم  2010/04/20
 7 محمود سامي نعمان ماضي 401194188 تصحيح مواليد نعمان الى نعمات

تصحيح اسم الجد من  2010/04/20
 8 بالل سامي نعمان ماضي 803193150 تصحيح مواليد نعمان الى نعمات

تصحيح اسم الجد من  2010/04/20
 9 باسل  سامي نعمان ماضي 40001827 صحيح مواليدت نعمان الى نعمات

تصحيح اسم الجد من  2010/04/20
 10 لمى  سامي نعمان ماضي 422361436 تصحيح مواليد نعمان الى نعمات

تسجل مولود   2010/04/20
 11 محمد مصلح عواد ارميالت 42955976 متأخر

تسجل مولود   2010/04/20
 12 القططي ملك طالل زياد 426440764 متأخر

الشخصي تصحيح االسم  2010/04/20
 13 ايمان يوسف حسين عابد 429378367 تصحيح مواليد من ايمان الى بيسان

تصحيح االسم الشخصي  2010/04/20
 14 سويلم يحيى سويلم شلوف 429281389 تصحيح مواليد من سويلم الى حمزة

تصحيح اسم العائلة من  2010/04/20
 15 هالل زنونروحي محمد  426436655 ح مواليدتصحي روحي الى عيسى

تصحيح االسم الشخصي  2010/04/20
 16 يوسف عالء عدنان خلف 429379464 تصحيح مواليد من عدنان الى يوسف

تصحيح اسم العائلة من  2010/04/20
 17 سليمان خضر غنيم اللوالحة 901288928 تصحيح هوية اللوالحة الى اللولحي

2010/04/20 

ح اسم العائلة من تصحي
سليمان الى سلطان  ابو 

وتاريخ الميالد الى 
10/5/1966 

 965121858 تصحيح هوية

 احمد على سليمان ابو سليمان

18 

2010/04/21 
تصحيح تاريخ الميالد 

الى  3/7/1956من 
3/8/1956 

 940191158 تصحيح هوية
 حمد مرزوق رزق ماضي 

19 

تصحيح جنسية االم من  2010/04/21
عبددد هللا حسددددددام عبددد الفتدداح  404119851 تصحيح مواليد نية الى مصريةفلسطي

 20 العويس
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2010/04/21 

تصحيح االسم 
الشخصي من وداد الى 

أمينه وتاريخ الميالد من 
الى  1/1/1930

ومكان  15/4/1934
الميالد من رفح الى 

 مصر

 21 وداد مصطفى حميد زعرب 903840122 تصحيح مواليد

اسم االم من تصحيح  2010/04/21
 22 حماد احمد حماد النحال 900266057 تصحيح مواليد سميرة الى سميحة

2010/04/21 
تصحيح تاريخ الميالد 

الى  11/2/1965من 
11/2/1969 

 909410292 تصحيح هوية
 محمد خليل محمد السيد

23 

2010/04/21 
تصحيح تاريخ الميالد 

الى  1972من 
1/6/1972 

 904047769 تصحيح هوية
 عبد الجليل عيسىنه احمد ام

24 

تسجيل وفاة   2010/05/05
 25 محمود محمد يوسف الشريف 924420516 متأخر

 26 نجات احمد مصطفى النواجحه 900143140 تصحيح هوية  2010/05/05
 27 زياد ابراهيم محمود عبد النبي 909365660 تصحيح هوية  2010/05/05
 28 سعاد محمود حمدان عبد العال 913620738 تصحيح هوية قرار حكم 2010/05/05
 29 مريم سليمان موسى شيخ العيد 914305396 تصحيح هوية  2010/05/05

ريما توفيق عبد الحافظ  412239329 تصحيح مواليد  2010/05/06
 30 النواجحه

غادة توفيق عبد الحافظ ابو  411975790 تصحيح مواليد  2010/05/06
 31 رزق

 32 نهى فؤاد رزق ابو رمضان 911571784 يح مواليدتصح  2010/05/06
 33 االء ياسر سعيد برهوم 804481646 تصحيح مواليد  2010/05/10
 34 عبير بسام سالم أبو شباب 429524390 تصحيح مواليد  2010/05/10
 35 المغربيياسر عبد هللا موسى  919206961 تصحيح مواليد قرار محكمة 2010/05/10
 36 بيروت سليمان عيد العرجان 426297009 تصحيح مواليد  2010/05/11
 37 بغداد سلمان عيد العرجان 426296992 تصحيح مواليد  2010/05/11
 38 عبد القادر علي علي السالميين 424731164 تصحيح مواليد قرار محكمة 2010/05/11
 39 ميينعدي علي علي السال 407785179 مواليدتصحيح  قرار محكمة 2010/05/11
 40 بالل سامي نعمان ماضي 803193150 تصحيح هوية  2010/05/11

لولو عبد المعطي عبد الحافظ  422737957 تصحيح مواليد  2010/05/14
 41 حموده

 42 تاله محمد حسن صالحه 429627052 تصحيح مواليد  2010/05/14
 43  المغربيأنس حسام عبد هللا 400191573 تصحيح هوية قرار حكم 2010/05/18
 44 عايده محمد موسى المغربي 900244864 تصحيح هوية  2010/05/18
 45 صبحيه حمدان سليم حجازي 902780139 تصحيح هوية  2010/05/18
 46 فايز سالمه مبارك أبو حمد 928650845 تصحيح هوية  2010/05/18
 47 عائده عمر صالح عيسى 929346047 هويةتصحيح   2010/05/18

عبد هللا محمد عبد الرحمن  916953417 تصحيح هوية  2010/05/18
 48 القطروس

 49 لبنى احمد اسماعيل النجار 429069560 تصحيح مواليد  2010/05/18
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عبددد هللا محمددد عبددد الرحمن  916953417 تصحيح مواليد  2010/05/18
 50 القطروس

تسجيل وفاة   2010/05/18
الم مسدددلم وصدددفيه عبد السددد  923778328 متأخر

 51 الخطيب

صددددالح محمد منصددددور ابو  920436847 تصحيح مواليد  2010/05/18
 52 معمر

تصحيح   2010/05/19
 53 انس حسام عبد هللا المغربي  400191573 مواليد 

تصحيح  قرار محكمة  2010/05/19
 54 ساره حسام عبد هللا المغربي  404158305 مواليد 

تصحيح   2010/05/19
سدددددنددس حسدددددام عبدد هللا  400640975 مواليد 

 55 المغربي

 56 صهيب حسام عبد هللا المغربي 429320641 تصحيح مواليد قرار محكمة 2010/05/19
 57 روان حسام عبد هللا المغربي 421249731 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/05/19
 58 محمد حسام عبد هللا المغربي 424455699 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/05/19
 59 عبد هللا حسام عبد هللا المغربي 409114188 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/05/19
 60 هللا المغربيمريم حسام عبد  407007715 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/05/19
 61 سريا محمد محمد ابو عياده 900962366 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/05/19
 62 علي عصام محمد الشريف 400100145 تصحيح مواليد  2010/05/19

تسجيل وفاة   2010/05/19
 63 صالح زيدان نمر زايد 903761310 متأخر

 64 اعويض عوده عوايده الماللحه 960128197 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/05/20
 65 احمد سعيد محمد برهوم 905196507 تصحيح مواليد  2010/05/20
 66 عطاف سعيد محمد برهوم 900496480 تصحيح مواليد  2010/05/20
 67 سميه سعيد محمد برهوم 962070751 تصحيح مواليد  2010/05/20
 68 سميه سعيد محمد برهوم 962070751 تصحيح مواليد  2010/05/20
 69 وليد سعيد محمد برهوم 901330951 تصحيح مواليد  2010/05/20
 70 محمد برهوم وفاء سعيد 800552242 تصحيح مواليد  2010/05/20
 71 فوزي سعيد محمد برهوم 918251034 تصحيح مواليد  2010/05/20
 72 سماهر سعيد محمد برهوم 926728155 تصحيح مواليد  2010/05/20

تسجيل وفاة   2010/05/20
ايمددان جمعدده عبددد الجليددل   408120087 متأخر

 73 القصاص

 ابو صباح حسن عبد هللا 909226862 تصحيح هوية  2010/05/20
 74 جاموس

 75 محمد سعيد محمد برهوم 918251042 تصحيح مواليد  2010/05/20
 76 أنس محمد سعيد برهوم 400958179 مواليدتصحيح   2010/05/20
 77 عالء الدين محمد سعيد برهوم 405171638 تصحيح مواليد  2010/05/20
 78 يد برهومعماد الدين محمد سع 402949051 تصحيح مواليد  2010/05/20
 79 أحمد محمد سعيد برهوم 400958112 تصحيح مواليد  2010/05/20
 80 محمد عبد هللا / جمال محمد البطران  429379191 مواليدتصحيح   2010/05/25

صدددالح محمود منصدددور ابو  920436847 تصحيح هوية  2010/05/28
 81 عمر

ده  اعدددويدددض عدددوده عدددوايددد  960128197 تصحيح هوية  2010/05/28
 82 الماللحه
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 83 أماني جهاد خليل قشطه 400620241 تصحيح مواليد  2010/05/28
 84 هبة هللا جهاد خليل قشطه 800214488 تصحيح مواليد  2010/05/28
 85 نسرين جهاد خليل قشطه 905312559 تصحيح مواليد  2010/05/28

تسجيل وفاة   2010/05/28
 86 قشطهحمده ابراهيم زيني  917921025 متأخر

 87 فوزيه فرح حمدان برهوم 918251026 تصحيح هوية  2010/05/28
 88 ختام يحيي عطية أبو شعر 429116486 تصحيح مواليد  2010/05/28

خميس حسن عبد الهادي أبو  903777274 تصحيح مواليد  2010/05/28
 89 زيد

تسجل مولود   2010/05/31
 90 ادسليم زكي سليم ابو جر 426359006 متأخر

اميره عبددد الرحمن طددالددب   403109200 تصحيح مواليد  2010/06/04
 91 الزطمه

بسدددددمده عبدد الرحمن طدالدب   408714582 تصحيح مواليد  2010/06/04
 92 الزطمه

تسجيل وفاة   2010/06/04
 93 محمد سليمان فايق طباسي 426181152 متأخر

 94 برهوم فوزيه فرح حمدان 918251026 تصحيح هوية  2010/06/04
 95 ختام يحيي عطيه ابو شعر 429116486 تصحيح مواليد  2010/06/04

خميس حسن عبد الهادي ابو  903777274 تصحيح هوية  2010/06/04
 96 زيد

 97 اسراء علي علي السالميين 409697802 تصحيح مواليد قرار محكمة 2010/06/08
 98 سن سالم ابو غيثعبد هللا ح 405170331 تصحيح مواليد  2010/06/08
 99 حليمه حسن حسين ابو جزر 953761665 تصحيح هوية  2010/06/08

عبد هللا سلمان عبد هللا ابو  934907148 تصحيح هوية  2010/06/08
 100 سنيمه

 101 مهند محمد سليم قشطة 400600243 تصحيح مواليد  2010/06/08
 102 المصريعودة هللا    محمد أمين 405118803 تصحيح مواليد  2010/06/10
 103 نادر أمين عودة هللا المصري 403742000 تصحيح مواليد  2010/06/10
 104 رشا أمين عودة هللا المصري 400686028 تصحيح مواليد  2010/06/10

سامية أمين عودت هللا  420487605 تصحيح مواليد  2010/06/10
 105 المصري

 106 أمين عودة هللا المصريزكي  804390359 تصحيح مواليد  2010/06/10

عبد الرحمن أمين عودت هللا  424302438 تصحيح مواليد  2010/06/10
 107 المصري

عطا هللا أمين عودة هللا  408723138 تصحيح مواليد  2010/06/10
 108 المصري

 109 ياسمين خالد حجازي حجازي 900856519 تصحيح مواليد  2010/06/10
 110 سليم سالمه سليم البحابصة 919396259 حيح هويةتص  2010/06/10

تسجل مولود   2010/06/15
 111 نور الدين حمادة احمد النحال 429199280 متأخر

 112 يعقوب احمد موسى شيخ العيد 407180553 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/15
 113 العيد احمد موسى شيخ رغده 404174948 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/15
 114 رندا احمد موسى شيخ العيد 400749750 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/15
 115 رحاب احمد موسى شيخ العيد 400749768 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/15
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 116 علي احمد موسى شيخ العيد 402124432 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/15

علم الدين احمد موسى شيخ  405925785 مواليدتصحيح  قرار حكم 2010/06/15
 117 العيد

 118 مجد احمد موسى شيخ العيد 405859489 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/15
 119 محمود احمد موسى شيخ العيد 409021201 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/15
 120 شيخ العيدعماد احمد موسى  403044373 مواليدتصحيح  قرار حكم 2010/06/15
 121 اريج احمد موسى شيخ العيد 404555583 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/15
 122 وائل موسى سالمان خديجة 700205933 تصحيح هوية  2010/06/18
 123 عالء توفيق محمد السالوي 800207078 تصحيح مواليد  2010/06/18
 124 محمد منصور عزيزة حسين 908680614 تصحيح هوية  2010/06/18

صابرة محمود محمد شيخ  910127877 تصحيح هوية  2010/06/18
 125 العيد

 126 حال تيسير عبد هللا المغربي 426297206 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/21
 127 تيسير عبد هللا المغربيفرح  420487985 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/21
 128 محمود تيسير عبد هللا المغربي 404547671 ح مواليدتصحي قرار حكم 2010/06/21
 129 باسل تيسير عبد هللا المغربي 407074020 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/21
 130 المغربيمهند تيسير عبد هللا  407983873 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/21
 131 رهومرشاد سعيد محمد ب 962070769 تصحيح مواليد  2010/06/21
 132 آيات محمد موسى عراده 429553928 تصحيح مواليد  2010/06/23

ابراهيم عبد الرحمن طالب  804537629 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/25
 133 الزطمة

 134 خالد محمد ابراهيم الزاملي 900903709 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/25

محمود عبد الرحمن طالب  800808396 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/25
 135 الزطمة

 136 عالء توفيق محمد السالوي 800207078 تصحيح هوية  2010/06/30
 137 هبة فوزي نبهان شلوف 421018854 تصحيح مواليد قرار حكم 2010/06/30
 138 نور زكريا محمد زعرب 426293700 تصحيح مواليد  2010/06/30

 شخاص الذين تقدموا لإلدارة العامة لألحوال المدنية لتصحيح أسمائهم.المدون أعاله أسماء األ "

هحه خاياخ خالل    " صححيح أن يتقدم لإلدارة العامة لألحوال المدنية ااعترا على كل من له اعتراض على الت
 تاريخ اإلعالن.  يوماخ من  15

  

 

 
 

 
 
 



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 517  - 

 صحيح األسماءكش  ت
 26/07/2010                                                      المنطقة: غزة     

 التاريخ لمالحظاتا نوع المعاملة رقم الهوية االسم الشخصي م
 2010/07/26  تاحيح موالند 409899234 نغم عبد الكريم يميس العرابند 1
 2010/07/26  تاحيح موالند 409899234 نغم عبد الكريم يميس العرابند 2
 2010/07/26  تاحيح هوي  931659858 نظميه حسا ماطفت الهنا 3
 2010/07/26  تاحيح هوي  931659858 نظميه حسا ماطفت الهنا 4
 2010/07/26  تاحيح هوي  930856323 محضيه يوة  ابو القنبز 5
 2010/07/26  تاحيح موالند 922706940 محمد ةالم مطلق ابو القنبز 6
 2010/07/28  تاحيح هوي  931714026 ةندة زكريا علوان هللا مسلم 7

 2010/07/28  تاحيح هوي  410014377 ماطفت محمد محمود العواوده 8

 2010/07/29  تسجل مولود متأير 429030810 محمد ابرا يم عبد الكريم ابو غبا 9
 2010/07/29  متأيرتسجل مولود  42983455 ةها الدريملي 10
 2010/07/29  تسجل مولود متأير 425844768 ملك حسا علي ابو عيشه 11
 2010/07/30  تاحيح موالند 801452079 إ مان فايز ظريف البل 12

 2010/07/30  تاحيح موالند 976658484 ةمنر حسني ارةالن احمد 13
 2010/08/02  تاحيح موالند 426336327 د ما شاد   ما  الخور 14

 2010/08/03  تاحيح موالند 907400139 فتحي يوة  يلنل الجعبنر 15
 2010/08/03  تاحيح موالند 802894675 شاد  يوة  محمد العر ي 16
 2010/08/04  تاحيح هوي  410057400 زكيه صال  صالح النا ور 17
 2010/08/04  تاحيح هوي  967459264 ةامي يوة  محمد اةماعنل 18

19 
ــر ا لديا عبد الســـــــــــــالم  علت ناصـــــــــــ

 ةلمان
 2010/08/04  تاحيح هوي  800146946

 2010/08/05  تاحيح هوي  930955638 عثمان حسا محمد هنيه 20
 2010/08/05  تاحيح هوي  927390781 ا اس عبد هللا د اب الرزاينه 21

 2010/08/05  تاحيح موالند 427435276  نه زياد محمود التلمس 22

 2010/08/05  تاحيح موالند 425833597 الغزالي ةا ده حافظ عمر 23

 2010/08/05  تاحيح موالند 415385947 فاد  اةامه بدر البيطار 24

 2010/08/05  تاحيح موالند 959760745 اةام  عوض عبد هللا شحادة 25

 2010/08/05  تاحيح موالند 959760745 اةام  عوض عبد هللا شحاده 26

 2010/08/05  تاحيح موالند 404544827 ادةشيماء اةام  عوض شح 27

 2010/08/05  تاحيح موالند 403017551 محمد اةام  عوض شحادة 28
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 2010/08/05  تاحيح موالند 407979228 عز الديا اةامه عوض شحادة 29

 2010/08/05  تاحيح موالند 405894197 ةابرا يم اةام  عوض شحاد 30

 2010/08/06  تاحيح موالند 424486900 أما  حسا مابا  ةليمان 31
 2010/08/06  تاحيح موالند 906512657 شنريا بسام حامد  اةنا 32

 2010/08/06  تاحيح موالند 942385949 إما  محمد حسا حسنا 33

 2010/08/06  تاحيح موالند 912085255 امنه محمد حسنا الدعادله 34

 2010/08/06  يح موالندتاح 912085354 عايده شعبان حسنا الدعادله 35

 2010/08/06  تاحيح موالند 802530667 عا ش يوة  عا ش الدعادله 36
 2010/08/06  تاحيح موالند 904383587 نهاد صبحي راشد عبد النبي  37

 2010/08/06  موالندتاحيح  940878341 انتاار احمد محمد العباد  38

 2010/08/09  هوي تاحيح  804585636 احمد اةماعنل نعيم البل 39
 2010/08/09  تاحيح موالند 421239617 معا  ابرا يم عا ش الدعادله 40
 2010/08/09  تاحيح موالند 408029502 ندى ابرا يم عا ش الدعادله 41
 2010/08/09  تاحيح موالند 802530667 عا ش يوة  عا ش الدعادله 42
 2010/08/09  موالند تاحيح 404759391  به ابرا يم عا ش الدعادله 43
 2010/08/09  تاحيح موالند 400979548 اةراء يوة  عا ش الدعادله 44
 2010/08/09  تاحيح موالند 421164302 نسمه يوة  عا ش الدعادله 45
 2010/08/09  تاحيح موالند 407722248 ةاره يوة  عا ش الدعادله 46
 2010/08/09  موالندتاحيح  425934569  نت ابرا يم عا ش الدعادله 47
 2010/08/09  تاحيح موالند 929550952 نعم  محمود محمد الجعل 48
 2010/08/09  تاحيح موالند 929550952 نعم  محمود محمد الجعل 49
 2010/08/09  تاحيح موالند 429715477 ريماس رامي  ال  الخطنب 50
 2010/08/09  تاحيح موالند 426243317 شيماء اةماعنل نعيم شحاده 51
 2010/08/09  تاحيح موالند 420406563 مؤما اةماعنل نعيم البل 52

 2010/08/09  تاحيح موالند 400791596 محمود اةماعنل نعيم شحاده 53
 2010/08/10  تاحيح موالند 901980862 ةمنرة احمد محمود الزيناتي 54
 2010/08/10  تاحيح موالند 424496578 مي  هاد يلنل ابو عمر 55
 2010/08/11  تاحيح موالند 429224629  به زاهر ةعد  كحنل 56
 2010/08/11  متأير وفاة تسجل  974850521 ر يحه محمد يلنل البنا 57
 2010/08/16  تاحيح هوي  926155375 احمد محمد رحيمزينب  58
 2010/08/16  تاحيح هوي  900305004 محمد يميس محمد البو و 59
 2010/08/16  تاحيح هوي  936921675 د عوض الجياريتام عب 60
 2010/08/16  تاحيح هوي  906336292 إ مان عبد هللا عبد الحمند شاهنا 61
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 2010/08/16  تاحيح هوي  945880565 الحمند الحومعزوزة محمد عبد  62
 2010/08/16  تاحيح هوي  909081150 محمد محمود اةعد الدده 63
 2010/08/16  تاحيح هوي  922850995 ود المبيضةمنر حاتم محم 64
 2010/08/16  تاحيح هوي  923987986 ةحاب محمود محمد شراب 65
 2010/08/16  تاحيح هوي  906870365 ةامح احمد شمس العمامي 66
 2010/08/16  تاحيح هوي  906190269 ةهام اةماعنل ةليمان داود 67
 2010/08/16  تاحيح هوي  908050255 نعيم  عبد الجبار ابرا يم عبند 68
 2010/08/20  تاحيح موالند 971195797 نهنل محمد فؤاد ديب  اةنا 69
 2010/08/20  تاحيح موالند 903360535 عيست أبو علوش نعيمه حلمت 70
 2010/08/20  تاحيح موالند 803576693 محمد ابرا يم عا ش الدعادله 71
 2010/08/20  تاحيح هوي  922865837 هزكيه عبد هللا علت أبو صبر  72
 2010/08/20  تاحيح هوي  967660473 وفاء عبد الرحما علت داوهند 73
 2010/08/20  تاحيح هوي  803374297 يوة  باةم محمد داوهند 74
 2010/08/20  تاحيح هوي  802976985 بسمه يوة  عا ش الدعادله 75
 2010/08/20  تاحيح هوي  410314728 ةمنر محمد حسا أبو ةمعان 76
 2010/08/20  تاحيح هوي  803834431 محمود يوة  عا ش الدعادله 77
 2010/08/20  تاحيح هوي  922193040 محمد مسلم اةر حسا  78
 2010/08/20  تاحيح هوي  907865448 فا مه حسنا محمد بارود 79
 2010/08/20  تاحيح هوي  958797359 احمد محمد عبد الرحما را ت 80

81 
ــل   ــاعنــ ــد الرحما اةــــــــــــــمــ ابرا يم عبــ

 المسحا
 2010/08/20  تاحيح هوي  921423513

 2010/08/23  متأير وفاة تسجل  911960854 احمد صيامفاير محمود  82
 2010/08/23  تاحيح موالند 429601255 عمرو هشام كما  فروان  83
 2010/08/23  تاحيح موالند 429223365 ةندس صبحي موةت ابو الشباب 84
 2010/08/23  تاحيح موالند 939887600 ابتسام اةماعنل ماطفت ابو العون  85
 2010/08/23  تاحيح موالند 412371965  اةر عند حسا ابو لبا 86
 2010/08/23  تاحيح موالند 424135408 علي احمد علي البيار   87
 2010/08/23  تاحيح موالند 424135408 علي احمد علي البيار   88
 2010/08/23  تاحيح موالند 410134340 محمود ةعند صقر فنون  89
 2010/08/23  تاحيح هوي  802450924 نا ف الظاظا نهان بشنر  90
 2010/08/23  تاحيح هوي  962450748 يوة  محمد محمد أصرف 91
 2010/08/23  تاحيح هوي  803904606 محمد ةعد رويضي الماللحه 92
 2010/08/23  تاحيح هوي  800299547 عد رويضي الر اويارويضي ة 93
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 2010/08/23  تاحيح هوي  802904458 الماللحهعلي ةعند رويضي  94
 2010/08/23  تاحيح هوي  918060765 ةعاد راغب حسا حرتاني 95
 2010/08/23  تاحيح هوي  921232047 محمد درويش محمد الباشا 96
 2010/08/25  متأير وفاة تسجل  907860142 بعلوش  ةعاد عبد الغني ابرا يم 97
 2010/08/25  تاحيح موالند 429768203 فرجلون  محمود محمد  98
 2010/08/25  تاحيح موالند 803904606 محمد ةعد رويضي الر اويا 99
 2010/08/25  تاحيح موالند 420419707 موةت محمود موةت األقرع 100
 2010/08/25  تاحيح موالند 408099778 قرعأةماء محمود موةت األ 101
 2010/08/26   410105506 احمد ولند يلنل العنله 102
 2010/08/26   916356462 هناء محمود ابرا يم  الب 103
 2010/08/31  تسجل مولود متأير 424510873 ةامي محمد نار ابو لبا 104
 2010/08/31  لود متأيرتسجل مو  929166895 إ مان نمر أحمد نمر العجله 105
 2010/08/31  تاحيح هوي  410161426 أحمد شعبان اةعد الغوله 106
 2010/08/31  تاحيح هوي  911248656 فاتنه  منل محمد ةليمان 107
 2010/08/31  تاحيح هوي  921976346 محمود صالح ةليم بدو   108
 2010/08/31  تاحيح هوي  908170152 علياء ةالم علي بدو   109
 2010/08/31  تاحيح هوي  901659490  لوعفاف  لب زكر   110
 2010/08/31  تاحيح موالند 429691918 رغد رامي شاإر السنداو   111
 2010/08/31  تاحيح هوي  954990768 ريا أحمد عبد الواحد نجمي 112
 2010/09/01  تاحيح هوي  910745827 عبنر فاروق علي الفار 113
 2010/09/01  تاحيح هوي  908441843 محمود ماطفت العمايمجد   114
 2010/09/01  تاحيح هوي  926953357 ةناء ةليم شكنب الغره 115
 2010/09/01  تاحيح هوي  926953357 ةناء ةليم شكنب الغره 116
 2010/09/03  تاحيح هوي  957401169 فريا  محمد ةالم المسحا  117
 2010/09/03  تاحيح هوي  901980862 زيناتيةمنرة احمد مححود ال 118
 2010/09/14  تاحيح موالند 412339855 وفاء محمود عبد الهاد  البرعي 119
 2010/09/14  متأير وفاة تسجل  920830833 عبد المنعم ةعد  ابو نحل 120
 2010/09/14  تاحيح هوي  939878526 صفيه مقبل محمد الخيسي 121
 2010/09/14  تاحيح هوي  804732535 د يونسبراءة ةامي محم 122
 2010/09/14  بطاق  تعريف اولت 700023239 يوة  محمود ابو كوش 123
 2010/09/17  تاحيح موالند 421384082 هديل يميس محمد فتحي المار   124
 2010/09/17  تاحيح موالند 429475460 راما محمد هاشم كحنل 125
 2010/09/17  تسجل مولود متأير 421151127 مي  منل  معه  اةنا 126
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 2010/09/17  تسجل مولود متأير 426383063 ملك اةماعنل ماهر بردع 127
 2010/09/17  تاحيح هوي  804408466 وةام فريد حسا  و ح 128
 2010/09/17  تاحيح هوي  907341937  واد حسا محمود بكر 129
 2010/09/20  موالندتاحيح  901659490 عفاف  لب زكر   لو 130
 2010/09/20  تاحيح موالند 421450362 حكيم عمر مسعودابو عمره 131
 2010/09/20  تاحيح هوي  802931238  منله ةعد رويضي الر اويا 132
 2010/09/23  تاحيح موالند 804732535 براءه ةامي محمد يونس 133
 2010/09/23  رتسجل مولود متأي 427457437 فراس محمد نار السلك 134
 2010/09/23  متأير وفاة تسجل  957087422 فا مه عودة محمد االةطل 135
 2010/09/23  تاحيح موالند 421414962 فاد  عبد الرحما  واد نعيم  بريل 136
 2010/09/23  تسجل مولود متأير 422515692 محمد عماد ةعند اةدود   137
 2010/09/24  احيح هوي ت 400507067 لننا ماهر ةالم شحاده 138
 2010/09/24  تاحيح هوي  410318596 عماد محمود عبدو الفرا 139
 2010/09/24  تاحيح هوي  905850483 ةناء ةعد درويش ابو العفيفي 140
 2010/09/24  تاحيح هوي  966380628 أحمد محمد را ي نوفليه 141
 2010/09/24  تاحيح هوي  907491138 ر ا  ايوب ماطفت ةالم 142
 2010/09/24  تاحيح هوي  922090469 صبحي  محمد نمر الخرو ي 143
 2010/09/24  تاحيح هوي  921986089 يوة  ابرا يم اةماعنل ابو لنله 144
 2010/09/24  تاحيح هوي  971062922 يلنل ماطفت ابو بكر ز يه 145
 2010/09/24  تاحيح هوي  900339482 اةمهان نهاد حسا  افش 146
 2010/09/24  تاحيح هوي  930811849 تيسنر د اب يوة  المغني 147
 2010/09/24  تاحيح هوي  801814542 احمد محمد نجنب احمد ابو عمر 148
 2010/09/24  تاحيح هوي  410105258 ماطفت ةعند  اهرماعب  149
 2010/09/24  تاحيح هوي  919483032 نار مسعود حسنا عياد 150
 2010/09/30  تاحيح هوي  939893350   ةعد  محمد ةكرصبا 151
 2010/09/30  تاحيح هوي  901315143 مها عبد هللا ةالم الحاوى  152
 2010/09/30  تاحيح هوي  946244126 ابو عودهرةميه عبد العزيز علت  153
 2010/09/30  تاحيح هوي  919264820 زكيه ابرا يم عبد الهاد  مطر 154
 2010/09/30  تاحيح هوي  905902243 ةعند عبد ر ه شحادة باةم  155
 2010/09/30  تاحيح هوي  804536753 ايال  معنا العبد كسكنا 156
 2010/09/30  تاحيح هوي  803509728 علي شاإر ابو عجوه شلبيه 157
 2010/09/30  تاحيح هوي  800443335 محمود رياض حسا  موس 158
 2010/09/30  تسجل مولود متأير 429718539 لشيا آ ه عمر اةماعنل ا 159
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 2010/10/05  تاحيح هوي  918031287 محمود يميس موةت  البلتا ي 160
 2010/10/05  تاحيح هوي  410065031 ابرا يم علي محمد الزهار 161

 2010/10/05  تاحيح هوي  917586448 شهناز عبد الحليم توفنق العيسو   162

 2010/10/05  تاحيح هوي  951112648 اطفت ابو عمرهعاد  محمد م 163

 2010/10/05  تاحيح موالند 804787117 ماعب ابرا يم محمد صيام 164

 2010/10/05  تاحيح هوي  917187015 يضره توفنق عبد الهاد  حمد 165

 2010/10/08  تاحيح هوي  900979881 رغده يوة  فرحان يوة  166
 2010/10/08  تاحيح موالند 429789191 يمإنز  محمد شحادة ةل 167

 2010/10/08  تاحيح هوي  901355412 ا مان فتحي محمد ابو العوف 168

 2010/10/08  تاحيح موالند 429789191 إنز  محمد شحادة ةليم 169

 2010/10/08  تاحيح هوي  931361141 ماطفت يلنل ماطفت مقداد 170

 2010/10/08  تاحيح هوي  429789191 د م  محمد شحاده ةليم 171

 2010/10/08  تاحيح هوي  804588879 شيماء غسان عبدالقادر الترتور   172

 2010/10/08  تاحيح هوي  922180237 علي عبد القادر ر وان   ند ه 173

 2010/10/08  تاحيح موالند 400029880 نور ةعد الديا فاروق البكر   174

 2010/10/11  تاحيح هوي  410144406 ةوندس يوة  حسنا الخالد   175

 2010/10/11  تاحيح هوي  903681088 منت يلنل عيست درا ي 176

 2010/10/12  تاحيح موالند 803681253  سمنا ما د ةليمان حسنا 177

 2010/10/12  تاحيح هوي  902551159 إما  عبد المجند محمد ابو كمنل 178

 2010/10/13  تاحيح هوي  803681253  سمنا ما د ةليمان حسننا 179

 2010/10/13  هوي تاحيح  410144406 ةوندس يوة  حسنا الخالد   180

 2010/10/15  تاحيح موالند 400815965 اةماء ةعد الديا احمد الريس 181

 2010/10/15  تاحيح موالند 400815965 اةماء ةعد الديا احمد الريس 182

 2010/10/15  متأير وفاة تسجل  403734874 شذا العبد محمد الهباش 183

 2010/10/15  تاحيح هوي  410151195 منذر صبحي حسنا الغرابلي 184

 2010/10/15  تاحيح هوي  902257633 نبنل  عبد حسنا ابو العمريا 185

 2010/10/15  تسجل مولود متأير 426305843 إما  حازم كما  ناار 186

 2010/10/15  تاحيح موالند 427560131 إنده اةماعنل يونس الافد   187

 2010/10/15  تاحيح هوي  802257576 يول  ةليمان حسا الر اويا 188

 2010/10/15  تاحيح موالند 429769730 مالك رويضي ةعد الماللحه 189

 2010/10/15  تاحيح هوي  987692019 غادة زياد محمد لبد 190

 2010/10/15  تاحيح هوي  985390665 فضل اةماعنل حسا قزاعر 191

 2010/10/15  تاحيح هوي  900339482 اةمهان نهاد حسنا  افش 192
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 2010/10/15  تاحيح هوي  960915437 ملي انطون يلنل ترز   193

 2010/10/15  تاحيح هوي  902430560 رو   حمد  بكنر الياز ي 194

 2010/10/16  متأير وفاة تسجل  424441301 رؤى امجد رافع حلس 195

 2010/10/16  تاحيح موالند 410081517 الجبار يلنل درا يغنداء عبد  196

 2010/10/20  تاحيح هوي  964907141 عبد الحفيظ علي عبد الشيخ يلنل 197

 2010/10/20  تاحيح هوي  966391237 لميس محمود نجنب ما ي 198

 2010/10/20  تاحيح هوي  966391237 لميس محمود نجنب ما ي 199

 2010/10/20  تاحيح هوي  939887725 نايف ةلمان الرياشيحياة  200

 2010/10/20  تاحيح هوي  801358763 ةميه يميس محمود مطر 201

 2010/10/20  تاحيح هوي  424739704 تاال هنثم احمد ابو ةكران 202

 2010/10/20  تاحيح هوي  803630391 مروه عدنان عاد  البطش 203

 2010/10/24  تاحيح هوي  410531719 موةت ناد هرار محمود اب 204

 2010/10/24  تاحيح هوي  911370237 دال  اةحق حامد البردويل 205

 2010/10/24  تاحيح موالند 429037955 تاال اشرف مننر الكباريتي 206

 2010/10/24  تاحيح هوي  802943274 يالد ةعد ةالم البل 207

 2010/10/24  تاحيح موالند 412256463 صابر االعرجما ةامر عبد الرح 208

 2010/10/24  موالندتاحيح  408543734 ةعد   ةعند فريد ابو وردة 209

 2010/10/24  تاحيح هوي  803904606 محمد ةعد رويضي الر اويا 210

 2010/10/24  متأير وفاة تسجل  941655623 هد ه محمود السند ابو  هل 211

 2010/10/24  تسجنل وفاة متأير 802933465 محمد العبد ابو عارةامر  212

 2010/10/24  تسجنل وفاة متأير 968235416  حنت محمد يلنل المشهراو   213

 2010/10/26  تاحيح موالند 429917677 رشا نبنل ةميح ابو ندى 214

 2010/10/26  تاحيح موالند 906706833  به حسنا احمد حموده 215

 2010/10/26  تاحيح هوي  906663927 ا محمد  ابر ةعند شحادةرن 216

 2010/10/26  تاحيح هوي  412622987 شادى عوض هللا ةالمه حامد 217

 2010/10/26  تاحيح هوي  906706833  به حسنا احمد حموده 218

 2010/10/28  تاحيح هوي  801080169 ا مان حسنا ةالم الماللحه 219

 2010/10/28  تاحيح هوي  801080169 ةالم الماللحها مان حسنا  220

 2010/10/29  تاحيح موالند 404596215 رحاب نمر ةالم شحاده 221

 2010/10/29  تاحيح موالند 405991860 محمد نمر ةالم البل 222

 2010/10/29  تاحيح موالند 407849140 نفنا نمر ةالم شحادة 223

 2010/10/29  تاحيح موالند 426232120 ةعند نمر ةالم شحادة 224

 2010/10/29  تاحيح موالند 409307717 براء نمر ةالم البل 225
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 2010/10/29  تاحيح موالند 422510263 ماطفت نمر ةالم شحادة 226

 2010/10/31  تاحيح موالند 400090783 هناد  رفنق شحادة اشاصي 227

 2010/10/31  موالند تاحيح 400090783 هناد  رفنق شحادة اشاصي 228

 2010/11/01  تاحيح هوي  410152870 دعاء يضر يوة  ابو ةعدة 229

 2010/11/03  تاحيح هوي  400822458 فا مه راةم يلنل البردويل 230

 2010/11/03  تاحيح هوي  400822458 فا مه راةم يلنل البردويل 231

 2010/11/03  تاحيح هوي  801322702 ةها عمر عبد بحر 232

 2010/11/03  تاحيح هوي  427560131 إنده اةماعنل يونس الافد   233

 2010/11/08  تاحيح موالند 800713067 عبد هللا فتحي يوة  الجعبنر 234

 2010/11/08  تاحيح هوي  926080540 صالح شعبان عبد العا  انطنز 235

 2010/11/08  أيرمت وفاة تسجل  407971464 زكريا ةالمه اةماعنل ابو  وق  236

 2010/11/08  تسجل مولود متأير 422427245 ريماس فريد فوز  فتو  237

 2010/11/08  تاحيح هوي   413122813  هاد محمد عبد اللطيف ةليم 238

 2010/11/08  تسجل مولود متأير 424710853 نسريا فريد فوز  فتو  239

 2010/11/08  تاحيح هوي  400022190 محمد بكر حمدان شملخ 240

 2010/11/09  تاحيح هوي  803227750 شريا فتحي يوة  العر ي 241

 2010/11/09  تاحيح هوي  803227750 شريا فتحي يوة  العر ي 242

 2010/11/09  تاحيح هوي  800228496 نجالء فتحي يوة  العر ي 243

 2010/11/09  تاحيح هوي  800228496 نجالء فتحي يوة  العر ي 244

 2010/11/09  تاحيح هوي  802346106 يتام فتحي يوة  العر ي 245

 2010/11/09  تاحيح هوي  927655159  بر  منل شكرى الشر اصي 246

 2010/11/09  تاحيح هوي  927655159  بر  منل شكرى الشر اصي 247

 2010/11/09  تاحيح هوي  906337332 مدهلل عوض اةماعنل العر ي 248

 2010/11/09  تاحيح هوي  906337332 وض اةماعنل العر يمدهلل ع 249

 2010/11/10  تاحيح موالند 411071426 فتحي عبد الفتا  الحنفي مخيمر 250

 2010/11/10  تاحيح موالند 400090783 هناد  رفنق شحادة انشاصي 251

 2010/11/11  تاحيح موالند 429794902 شفنق محمد شقنق ةكر 252

 2010/11/11  تاحيح هوي  924921620 ت ماطفت عفانهمنا  رأف 253

 2010/11/11  تسجل مولود متأير 42920476  اةر عمار  اةر االغا 254

 2010/11/11  تاحيح موالند 923997571 فرحات اةماعنل عرفاتعالء  255

 2010/11/11  تاحيح هوي  402995427  اةمنا حسا عايد بهار 256

 2010/11/11  تاحيح هوي  400913331 اراحمد حسا عايد به 257

 2010/11/11  تاحيح هوي  801569351 عال غانم نمر الحداد 258
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 2010/11/11  تسجل مولود متأير 430257485  هاد ةامي الحداد 259

 2010/11/11  تسجل مولود متأير 430257493 الرا ةامي الحداد 260

 2010/11/22  تاحيح هوي  955790449 نجله رزق عبد هللا السوةي 261

 2010/11/22  تاحيح هوي  804596302 ةهاد محمد عطيه ابو يوصه 262

 2010/11/22  تاحيح هوي  400091518 نور ةمنر حلمي عياد 263

 2010/11/22  متأير وفاة تسجل  923095319 فا مه ر ب احمد دهشان 264

 2010/11/22  تأيرم وفاة تسجل  926326562 ميسر ر ب احمد الدهشان 265

 2010/11/22  تاحيح موالند 429984263 لمار ممدو  ةالم شيخه 266

 2010/11/22  تاحيح موالند 804327773 شريا عبد الرزاق صبحي العرعنر 267

 2010/11/22  تاحيح موالند 927252247 محمود يوة  اةماعنل دلو  268

 2010/11/22  موالندتاحيح  927252247 محمود يوة  اةماعنل دلو  269

 2010/11/22  تاحيح موالند 804455764 د انا عدنان عطا هللا العجرمي 270

 2010/11/22  تاحيح موالند 804455764 د انا عدنان عطا هللا العجرمي 271

 2010/11/24  تاحيح موالند 803769926 ر ا عامر رشند  عرور 272

   ح موالندتاحي 803769926 ر ا عامر رشند  عرور 273
 2010/11/24  تاحيح موالند 410150460 احمد مابا   معه الجمله 274

 2010/11/24  تاحيح موالند 928357656 ةمنر مراد حسا القوقا 275

 2010/11/24  تاحيح هوي  803227750 شنريا فتحي يوة  العر ي 276

 2010/11/24  تاحيح هوي  800228496 نجالء فتحي يوة  العر ي 277

 2010/11/24  تاحيح هوي  802346106 يتام فتحي يوة  العر ي 278

 2010/11/24  تاحيح موالند 400761086 شيماء بال  محمد الرمالو   279

 2010/11/24  تاحيح موالند 429869654 ليان نائل محمود الهليس 280

 2010/11/24  تاحيح موالند 907135651 ريتا  يميس علي االةود 281

 2010/11/24  تاحيح هوي  907135651 ةمنر حسني علي الديني 282

 2010/11/24  متأير وفاة تسجل  424036457 مهند مناور محمد المار   283

 2010/11/26  تاحيح موالند 429969009 رغد حامد محي الديا حرز هللا 284

 2010/11/26  تاحيح موالند 429969009 رغد حامد محي الديا حرز هللا 285

 2010/11/26  تاحيح موالند 424138626 ام  هللا رمضان صال  را ح 286

 2010/11/26  تاحيح موالند 429606643 هال ا اس عبد هللا غريب 287

 2010/11/26  تاحيح موالند 421359787 عبد هللا ا اس عبد هللا غريب 288

 2010/11/26  تاحيح موالند 422387357 دلع ا اس عبد هللا غريب 289

 2010/11/26  تاحيح موالند 409099140 غريبزينه ا اس عبد هللا  290

 2010/11/29  تاحيح موالند 429985641 لؤ  عماد  معه عاشور 291
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 2010/11/29  تاحيح موالند 400001640 ا مان زياد محمد عياد 292

 2010/11/29  تاحيح موالند 424081438 فاد  ا ما حسا النجار 293

 2010/11/30  تاحيح موالند 430242404 اندرا ةامي محمد عابدة 294

 2010/11/30  تاحيح موالند 430242404 ةاندرا ةامي محمد عابد 295

 2010/11/30  تاحيح موالند 927730176 ةمنر يونس يوة  داود 296

 2010/12/02  تاحيح موالند 407844877 عد  نعيم يلنل حلس 297

 2010/12/02  متأير وفاة تسجل  424074425 عوض محمد مروان عطيه 298

 2010/12/02  تاحيح هوي  923539159 فايزه ماطفي احمد ابو عمرة 299

 2010/12/02  تاحيح هوي  803886282  معه احمد  معه ابو عباد   300

 2010/12/07  تاحيح هوي  950207951 عمران  محمد حسنا ابو  بل 301

 2010/12/07  تاحيح هوي  801830571  ابرةهت ابرا يم محمد  302

 2010/12/07  تاحيح موالند 927650275 اماني يميس بدو  غزا  303

 2010/12/09  متأير وفاة تسجل  916330814 ةعند حسا علت ابو حسننا 304

 2010/12/09  تاحيح موالند 429985641 قاي عماد  معه عاشور 305

 2010/12/09  تاحيح موالند 426420261 بوليالمتحمزه محمد ناصر الديا  306

 2010/12/09  تاحيح موالند 426420261 حمزه محمد ناصر الديا المتبولي 307

 2010/12/09  تاحيح هوي  803388982 ةحر محمد احمد ةلمان 308

 2010/12/09  تاحيح هوي  803388982 ةحر محمد احمد ةلمان 309

 2010/12/09  تاحيح هوي  901354811 ت ةمنر ماطفت عبد الرحما ةبن 310

 2010/12/13  تاحيح موالند 430239970 محمد عمار محمد بكرون  311

 2010/12/13  تاحيح موالند 804310902 عبنر مسعد احمد ابو عيست 312

 2010/12/13  تاحيح هوي  949880314 محمد ةعند حسنا الدا ه 313

 2010/12/13  تاحيح هوي  928095827 محمد هاشم صال  الغاليني 314

 2010/12/13  تاحيح هوي  424710697 ناصر الديا علي ناصر الديا المتبولي  315

 2010/12/13  تاحيح موالند 429039423 محمد علي ناصر الديا المتبولي 316

 2010/12/13  موالندتاحيح  409517992 شهد علي ناصر الديا المتبولي 317

 2010/12/14  تاحيح موالند 424257475 البل ةجود ا اد فؤاد 318

 2010/12/16  تاحيح موالند 429832710 زيا الديا عامر هشام حمنده 319

 2010/12/16  تاحيح موالند 427141437 فا م  الزهراء عامر هشام حمنده 320

 2010/12/16  تاحيح هوي  954846275 حنان علي عبد الحليم بركات 321

 2010/12/16  تاحيح هوي  916361439 محمد ابو ريالهةعند محمد  322

 2010/12/16  تاحيح هوي  912282530 ةليمان عبد المالك محمد ابو يوص  323

 2010/12/16  تاحيح هوي  920846235 فا م  حسنا شحادة فرينه 324
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 2010/12/20  تاحيح هوي  930495445  ومانصابر ةعند ابرا يم  325

 2010/12/20  تاحيح موالند 400672606 نر حمد  الشر اصي اةمنا تيس 326

 2010/12/22  تاحيح هوي  911241248 فا مه صالح محمد الشنت  327

 2010/12/22  تاحيح هوي  930991138 ر يحه حسا شحادة اللبان 328

 2010/12/23  تاحيح هوي  804669315 هللاةهام علي حسا حسب  329

 2010/12/23  تاحيح هوي  803920164 انامنه فهمي عطا بست 330

 2010/12/23  تاحيح هوي  803920164 امنه فهمي عطا بستان 331

 2010/12/23  تاحيح هوي  917705188 ةاميه يلنل يالد داود 332

 2010/12/23  تاحيح هوي  918898149 حنان محمد عبد الرحما عوض 333

 2010/12/23  تاحيح هوي  928917418 عا شه محمد عوض ابو هد شه 334

 2010/12/23  تاحيح هوي  800689283 إما  ماطفت يلنل مقداد 335

 2010/12/23  تاحيح موالند 400951422 نسريا احمد شحده شملخ 336

 2010/12/23  تاحيح موالند 908161482 ناد ه احمد يوة  حمادة 337

 2010/12/23  تاحيح موالند 400595575 هديل  منل ديب بكرون  338

 2010/12/23  تاحيح هوي  967675539 حماد حسنا احمد ابو شر 339

 2010/12/23  تاحيح موالند 404326258 ا ه اةامه محمد ابو ةلطان 340

 2010/12/23  تاحيح هوي  928917418 عا ش  محمد عوض مقداد 341

 2010/12/24  تاحيح هوي  800689283 إما  ماطفت يلنل مقداد 342

 2010/12/26  تاحيح هوي  912851136 يضره حسا حسنا مسامح 343

 2010/12/26  متأير وفاة تسجل  983279928 ةري  حمد يلنل الشمالي 344

 2010/12/27  تاحيح هوي  400590246 ورود عامر يونس التتر 345

 2010/12/27  تاحيح موالند 959815812 عبد محمد محمد الدوس 346

 2010/12/27  تاحيح موالند 906941034 لكريم كنالني عطي  ال  عبد ا 347

 2010/12/27  متأير وفاة تسجل  959815812 عبد محمد محمود الدوس 348

 2010/12/30  متأير وفاة تسجل  927041129 مهنانظنره عبد هللا محمد  349

 2011/01/03  تاحيح هوي  922010269 يول  يلنل علي مشتهي 350

 2011/01/03  تاحيح هوي  965130149 حمد يوة  حمتوصبا  م 351

 2011/01/03  تاحيح هوي  928095827 محمد هاشم صال  الغاليني 352

 2011/01/03  تاحيح هوي  902055730 صال  مابا  يوة  يل  353

 2011/01/03  تاحيح هوي  800605883 يضر ماهر يضر ةلمت 354

 2011/01/03  تاحيح هوي  912392610 زهنر رمضان محمود مشتهت 355

 تاحيح هوي  912392610 زهنر رمضان محمود مشتهت 356
تاحيح تغنر 

 السن 
2011/01/03 
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 2011/01/04  تاحيح هوي  802816280 حسام ةويلم ةالم الماللحه 357

 2011/01/04  تاحيح هوي  917435927 لبنبه هاشم حسنا حداد 358

 2011/01/04  تاحيح هوي  915305460 مفنده محمد حسا نار 359

360 
ــعده   ــان محمد ةـــ مؤزر محمد رمضـــ

 الحا
 2011/01/04  تاحيح هوي  800330482

361 
عبـــــد الرحما محمـــــد  عاــــــــــــــمـــــت 

 الرنتيسي
923625230 

 2011/01/04  تاحيح هوي  

 2011/01/04  تاحيح هوي  804502615 رامي  ما  كامل امسلم 362

 2011/01/06  تاحيح موالند 410665863 رفا احمد محمود العروقي 363

 2011/01/06  تاحيح موالند 803486695 ةيمون احمد ابرا يم المسحا  364

 2011/01/06  تاحيح موالند 422736173 نظمي  محمد ةعد هللا ابو نحل 365

 2011/01/06  متأير وفاة تسجل  409099033 ناصر يلنل ناصر العامود   366

 2011/01/06  متأير وفاة تسجل  410672901 رحما اللحاممريم محمد عبد ال 367

 2011/01/06  تاحيح هوي  901970533 ابرا يم ر وان ابرا يم اشتنو   368

 2011/01/06  تاحيح هوي  901970533 ابرا يم ر وان ابرا يم اشتنو   369

 2011/01/06  تاحيح هوي  804787117 ماعب ابرا يم محمد صيام 370

 2011/01/06  تاحيح هوي  400715629 باهلل وائل  لب صالح معتام 371

 2011/01/06  تاحيح هوي  804542546 وةام غاز  محمد غنام 372

 2011/01/06  تاحيح هوي  906873153 صبا  ابرا يم محمد صدر 373

 2011/01/09  تسجل مولود متأير 427455449 عدى ابرا يم ةامت الطويل 374

 2011/01/10  تاحيح هوي  802816280 ةالم الماللحهحسام ةويلم  375

 2011/01/10  متأير وفاة تسجل  930986013 محمد ابرا يم داود حمادة 376

 2011/01/10  متأير وفاة تسجل  905925116 علت محمد ماطفت النخال  377

 2011/01/10  متأير وفاة تسجل  928337013 عطا حامد صالح اقطيفان 378

 2011/01/10  متأير وفاة تسجل  900547787 ر عبد الخالق حسا بشنرتام 379

 2011/01/10  متأير وفاة تسجل  906246632 عاد  محمد محمد النجار 380

 2011/01/10  تسجل مولود متأير 901651133 رنده حسنا اةعد الزرد 381

 2011/01/10  تسجل مولود متأير 803374297 يوة  باةم محمد الدواهند 382

 2011/01/10  تسجل مولود متأير 422490367 حسا ابو عون ةاهر محمد  383

 2011/01/10  تسجل مولود متأير 410533160 انس نبنل محمد شيخه 384

 2011/01/10  تسجل مولود متأير 431287507 صخر احمد محمد شمالي 385

 2011/01/10  متأير وفاة تسجل  92104161 محمود ةعند أحمد المدهون  386

 2011/01/10  تسجل مولود متأير 410046981 ةامح عاد  محمد شراب 387
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 2011/01/10  متأير وفاة تسجل  910876317 صبحي محمود عوض الشرافي 388

 2011/01/10  تسجل مولود متأير 400107645 اصاله عالء فايق الحلو 389

 2011/01/10  متأير وفاة تسجل  975862715 عطي  احمد  معه بدو   390

 2011/01/10  متأير وفاة تسجل  926326554 زلفي هاشم علي الدهشان 391

 2011/01/10  متأير وفاة تسجل  913310116 اةماعنل محمد احمد محيسا 392

 2011/01/13  تاحيح موالند 429575954 مخطوف مارزن حندر الشوا 393

 2011/01/13  الندمو تاحيح  955786231 وائل محمود عمر الياز ي 394

 2011/01/16  تاحيح هوي  400262283 مي نعيم ا ويد صالح بهلو  395

 2011/01/16  تاحيح موالند 401036173 محمد اإرم اةماعنل احمند 396

 2011/01/16  تاحيح هوي  917017733 مريم عبد المعطي حسا حمدان 397

 2011/01/16  موالندتاحيح  600761052 محمد ناار محمد صيام 398

 2011/01/16  تاحيح هوي  913031852 عاد  عبد الفتا  احمد ابو صرار 399

 2011/01/16  تاحيح موالند 421055385 عز الديا علت حندر البل 400

 2011/01/16  تاحيح موالند 407844315  حنت علت حندر البل 401

 2011/01/16  تاحيح موالند 421860321 ا ات علت حندر البل 402

 2011/01/16  تاحيح موالند 409036480 ا ه علت حندر البل 403

 2011/01/16  تاحيح موالند 405409954 منرفت ما د محمد ابو زيد 404

 2011/01/16  تاحيح هوي  921305553 عبد هللا  الب محمد الشغنو ي 405

 2011/01/16  تاحيح موالند 422491704 دعاء اشرف محمود شقورة 406

 2011/01/16  تاحيح موالند 429858350 ريماس ا ما عطا الحناو   407

 2011/01/18 موافق  لجن  تاحيح هوي  943941385 عبد العزيز عبد العا ي عبد الرحيم   408

 2011/01/18 قرار حكم موالندتاحيح  404278368 صفي  وةيم عبد الحمند الساعي 409

 2011/01/23 قرار لجنه احيح موالندت 971587738 نعيم محمد حسا زقوت 410

 2011/01/23 قرار لجنه تاحيح هوي  804822419 عهود حمزه محمود الشو كي 411

 2011/01/23 قرار لجنه تاحيح موالند 804723641 وداد ةفيان عيست السكني 412

 2011/01/23 قرار حكم تاحيح موالند 800476491 محمد الضفدعنادر يوة   413

 2011/01/23 قرار حكم تاحيح موالند 803650803 يوة  محمد الضفدعمحمد  414

 2011/01/23  تاحيح موالند 800413171 عالم ناصر الديا العبد ةلمان 415

 2011/01/23 لجنهقرار  متأير وفاة تسجل  936575612 علي ابرا يم علي مابح 416

 2011/01/23 قرار لجنه متأير وفاة تسجل  953841152 احالم حسا محمد الرفاعي 417

 2011/01/24 قرار لجنه تاحيح هوي  926155920  منله عبد هللا عبد السالم  اةنا 418

 2011/01/24 قرار لجنه تاحيح هوي  902885144 عبد هللا اةعد يلنل الدلو 419

 2011/01/24 قرار لجنه تاحيح موالند 803895887 انتاار محمد احمد ابو غلنون  420
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 2011/01/24 قرار لجنه تاحيح موالند 431261973  جه عبد هللا عطيه  ودهيد 421

 2011/01/24 قرار لجنه تاحيح موالند 804667699 زينب عمر ةعد ابو لنل  422

 2011/01/25 قرار حكم تاحيح موالند 409048006 محمد كرم رائد رشاد شملخ 423

 2011/01/26 قرار لجنه ندتاحيح موال 400226759 إامل  ما  كامل امسلم 424

 2011/01/27 قرار لجنه متأير وفاة تسجل  802126417 ةاره  منل عز الديا البورنو 425

 2011/01/27 قرار لجنه تاحيح موالند 971587738 نعيم محمد حسا زقوت 426

 2011/01/27 قرار لجنه تسجل مولود متأير 425879855 مسلم أةعد مسلم أبو شوقه 427

 2011/01/27 قرار لجنه متأير وفاة تسجل  412621385 نره عيست ابرا يم العكلوكةم 428

 2011/01/27 قرار لجنه موالندتاحيح  804999126 صابريا يالد يوة  العاصي 429

 2011/01/27 قرار لجنه تاحيح موالند 429505456 امنرة عبد الرحما عبد هللا دلو  430

 2011/01/27 قرار لجنه تاحيح موالند 422491704 دعاء اشرف محمود شقوره 431

 2011/01/27 قرار لجنه متأير وفاة تسجل  911306934 محمد توفنق محمد الدير   432

 2011/01/30 قرار لجنه تاحيح هوي  966583866 حنان يلنل اةماعنل يور 433

 2011/01/30 قرار حكم تاحيح موالند 406163428 لؤا مهران محمد علوش 434

435 
ايال  ابرا يم عبــــــد الرحما ابو  

 صو  
 2011/01/30 قرار لجنه تاحيح موالند 400821575

436 
ــد  ــا  عبـ ــد ابو  ماــــــــــــــبـ الكريم محمـ

 عيست
 2011/01/30 قرار لجنه تاحيح هوي  914029707

 2011/01/30 قرار لجنه متأير وفاة تسجل  400794673 ا ه يالد عوض السحباني 437

 2011/01/31 قرار لجنه تاحيح موالند 429799653 م شعفودندى مراد عبد الحكي 438

 2011/01/31 قرار لجنه تاحيح هوي  400262283 مي نعيم ا ويد صالح بهلو  439

 2011/01/31 قرار لجنه تاحيح هوي  918316035 زينب عطيه يلنل عياد 440

441 
ــادر   ــد القـــ ــد عبـــ ــادر محمـــ ــد القـــ عبـــ

 شعشاعه
 2011/02/01 لجنهقرار  تاحيح هوي  903156016

 2011/02/01 قرار لجنه تاحيح موالند 429505456 امنره عبد الرحما عبد هللا دلو  442

 2011/02/01 قرار لجنه تسجل مولود متأير 431285295 نشوى ةليم ةالم  حلس 443

 2011/02/01 قرار لجنه متأير وفاة تسجل  950474932 ماطفت عطا ةعند الحلو 444

 2011/02/01 قرار لجنه متأير وفاة تسجل  936575612  يم علي مابحعلي ابرا  445

 2011/02/03 قرار حكم تاحيح هوي  951391077 احمد محمد الحاج محمدعطاف  446

 2011/02/03 قرار لجنه تاحيح موالند 909908303 ةليمه علي محمد حسان 447

 2011/02/03 جنهقرار ل تاحيح هوي  927650267 هشام يميس محمد الحار   448

 2011/02/03 قرار حكم موالندتاحيح  421384082 هديل يميس محمد فتحي المار   449

 2011/02/07 قرار لجنه تاحيح موالند 917430365 نرمان عبد علي اصمامه 450
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451 
عبد ا هلل الحســـــا ايهاب حســـــا ابو  

 شعب
 2011/02/07 قرار لجنه تاحيح موالند 425894045

 2011/02/07 قرار لجنه تاحيح هوي  902885144 اةعد يلنل الدلو عبد هللا 452

 2011/02/09 قرار لجنه تاحيح هوي  410118681 حسام محمود ابرا يم  ه 453

 2011/02/09 قرار لجنه تاحيح هوي  923315444 ةهام فايز ابرا يم بسيسو 454

 2011/02/13 نهقرار لج تاحيح هوي  427597661 فر  عمنره ةعند الماللحه 455

 2011/02/13 قرار لجنه تاحيح موالند 427597646 الماللحهمر  عمنره ةعند  456

 2011/02/13 قرار لجنه تاحيح موالند 422672840 شروق عمنره ةعند الماللحه 457

 2011/02/13 قرار لجنه تاحيح موالند 403775257 شيماء عمنره ةعند الماللحه 458

 2011/02/13 قرار لجنه موالندتاحيح  408466340 الماللحه فدوى عمنره ةعند 459

 2011/02/13 قرار لجنه تاحيح موالند 405963133 تامر عمنره ةعند الماللحه 460

 2011/02/13 قرار حكم تاحيح هوي  801742214 الهام عدنان شعبان كعبر 461

 2011/02/13 نهقرار لج تاحيح هوي  927268920 اإرم اةماعنل ابرا يم حمند 462

 2011/02/14 قرار لجنه تاحيح موالند 804354371 االء حسام نظنر فارس 463

 2011/02/20 قرار لجنه تاحيح موالند 402516983 احمد محمد عبد شملخ 464

 2011/02/20 قرار لجنه تاحيح موالند 407755016 ناديا محمد عبد شملخ 465

 2011/02/20 قرار لجنه موالندتاحيح  426402426 عبد هللا محمد عبد شملخ 466

 2011/02/20 قرار لجنه تاحيح موالند 424364107 تسنيم محمد عبد شملخ 467

 2011/02/20 قرار لجنه تاحيح موالند 404542193 اةام  محمد عبد شملخ 468

 2011/02/21 قرار لجنه تاحيح هوي  955786231 وائل محمود عمر الياز ي 469

 2011/02/21 قرار حكم تاحيح هوي  901334938 محمد شريميه محمد عط 470

 2011/02/21 قرار لجنه تاحيح هوي  912255122 ةعد   فارس محمد صيام 471

 2011/02/21 قرار لجنه تاحيح هوي  800032658 محمد محمد محمد ارحيم 472

 2011/02/21 قرار لجنه تاحيح موالند 400811451 فوزي  رياض يونس دادر 473

 2011/02/21 قرار لجنه تاحيح هوي  912835642 نافذ احمد محمود السموني 474

 2011/02/24 قرار لجنه تاحيح هوي  410013908 عبد الهاد  محمد حسنا ابو عبند 475

 2011/02/24 قرار لجنه تاحيح هوي  911220648 ةهام محمود رمضان النحا  476

 2011/02/24 قرار لجنه تاحيح هوي  412354771 قاةمعدنان يلنل محمد  477

 2011/02/24 قرار لجنه تاحيح هوي  412624983 ا مان زهنر ابرا يم درويش 478

 2011/02/24  تاحيح موالند 803805589 حمزة مننر ر ب راشد 479

 2011/02/24 قرار لجنه تاحيح هوي  903179778  به عبد القادر فوز  العماي 480

 2011/02/28 قرار لجنه تاحيح هوي  946570728 اشور يويطرميسر محمد ع 481

 2011/02/28 قرار حكم تاحيح هوي  926970948 عفاف هاشم مشتهت 482
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 2011/02/28 قرار لجنه تاحيح هوي  400558227 االء محمد مابا  اةليمان 483

 2011/03/01 قرار لجنه تاحيح موالند 431333129 براءة غاز  حسا ابو عمو 484

 2011/03/01 قرار لجنه تاحيح موالند 431772391 رميساء احمد حسا ابو عوده 485

 2011/03/01 قرار لجنه تاحيح موالند 926651886 غادة احمد عبد المعطي ايلنل 486

 2011/03/01 حكمقرار  تاحيح موالند 421121682 نور امجد ةليمان ابو  لف  487

 2011/03/01 قرار حكم  939897229 ظريفه ةلمان حسونه الرفاتي 488

 2011/03/02 قرار لجنه تاحيح هوي  960227650 موةت محمد يوة  مسلم 489

 2011/03/02 قرار لجنه تاحيح هوي  927348607 دال  محمد حسا علي النباهنا 490

 2011/03/02 قرار لجنه تاحيح موالند 400909354 انوار  اةنا محمد  ودة 491

 2011/03/04 قرار لجنه تاحيح هوي  922520838 اعنل عثمان الثالثننيزهنر اةم 492

 2011/03/04 قرار حكم تاحيح موالند 927836932 آمنه  منل ةالم أبو نوا ي 493

 2011/03/06 قرار لجنه متأير وفاة تسجل  412448995 فتحي يالد محمود ابو شنب 494

 2011/03/06 قرار لجنه متأير وفاة سجل ت 956520720 امونه عبد هللا حسا الفراني 495

 2011/03/07 قرار حكم تاحيح موالند 400965133 ريماس  اةر صالح فرج 496

 2011/03/07  تاحيح موالند 424498822 ةناء مازن ةعند ابو مطر 497

 2011/03/07 قرار لجنه متأير وفاة تسجل  903335420 ابرا يم أبو عارصبحيه  بر  498

 2011/03/08 قرار لجنه تاحيح موالند 429244908 ا اد زكريا االفرنجي انجي 499

 2011/03/08 قرار حكم تاحيح هوي  901644294 عمر احمد محمد ةالم 500

 2011/03/08 قرار لجنه هوي تاحيح  900263377 عبد هللا ةعند مالح ابو عمره 501

 2011/03/09 ر لجنهقرا تاحيح موالند 426331575 ملك ماهر ةعند حرارة 502

 2011/03/09 قرار لجنه تاحيح هوي  927650283 هاله يميس بدو  عريف 503

 2011/03/09 قرار حكم تاحيح موالند 901644294 عمر احمد محمد ةالم 504

 2011/03/09 قرار لجنه تاحيح هوي  905842332 حسا ماطفت عبد عجور 505

 2011/03/10 قرار لجنه تسجل مولود متأير 801518663 محمود عمر محمود ابو شنب 506

 2011/03/11 قرار حكم تاحيح موالند 908344138 وائل السند احمد ابو رياله 507

 2011/03/11 قرار لجنه تاحيح هوي  400844965 ةما  احمد ةعند الهر او   508

 2011/03/16 قرار لجنه تاحيح هوي  904334679 هاني  منل توفنق شبنر 509

 2011/03/16 قرار لجنه تاحيح هوي  931664783 ةهاد ةليمان شر ي ةكر 510

 2011/03/16 قرار لجنه تاحيح هوي  901975250 فايزه ةليم حسنا ابو رياله 511

 2011/03/16 قرار لجنه تاحيح هوي  411048903 المزينييتام احمد عبد هللا  512

 2011/03/16 قرار لجنه ي تاحيح هو  949813125  ما  ود ع عيست الحشوه 513

 2011/03/16 قرار لجنه تاحيح هوي  930935960 حسا احمد عوده شملخ 514

 2011/03/20 قرار لجنه تاحيح موالند 422732578 نور الزمان نافذ حسا ابو هاني 515
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 2011/03/20 قرار لجنه تاحيح هوي  926155417 محمد محمد احمد ارحيم 516

 2011/03/20 قرار لجنه تاحيح موالند 424094985 ن السقافكري  احمد رمضا 517

 2011/03/20 قرار لجنه تاحيح موالند 431301274 ريماس زهنر عبد هللا السرةك 518

 2011/03/20 قرار لجنه تاحيح هوي  921878237 فا مه علي محمود فرج 519

 2011/03/20 قرار حكم تاحيح موالند 927450643 يلنل محمد محمد ابو رياله 520

 2011/03/23 قرار لجنه متأير وفاة تسجل  960873313 عبد ر ه ةالم عبد داود 521

 2011/03/23 لجنهقرار  تاحيح هوي  910735257 فريا  ابرا يم محمد عطيه  ابر 522

 2011/03/23 قرار لجنه تاحيح هوي  410082283 عمر محمد عمر الدباغ 523

 2011/03/23 قرار لجنه تاحيح موالند 902708437 اعماد زهند ديب الحرازي 524

 2011/03/23 قرار لجنه تاحيح هوي  801220963 رغده اةعود محمود الكفارنه 525

 2011/03/23 قرار لجنه تاحيح هوي  930990452 المدبولي ةلمانمريم احمد  526

 2011/03/23 قرار لجنه تاحيح هوي  922496237  منله محمود حسنا القرم 527

 2011/03/28 قرار لجنه تاحيح موالند 429693856 إريم ابرا يم  ما  نسمان 528

 2011/03/28 قرار لجنه موالندتاحيح  403259377 عبد الرحما احمد عبدو نار 529

 2011/03/28 قرار لجنه تاحيح هوي  803797224 محمد حسنا محمد علي عبد ر ه 530

 2011/03/28 قرار لجنه موالندتاحيح  804705234 عثمان محمد محمود عاعو  531

 2011/03/29  تاحيح هوي  913742821 رحاب محمد حسنا نويجع 532

 2011/03/29  تاحيح هوي  926011842 حسا محمود حسنا نويجع 533

 2011/03/29  تاحيح هوي  964603013 حسنا محمد احمد ابو رياله 534

 2011/03/29  تاحيح هوي  410591358 فا مه محمود شعبان الكاش  535

 2011/03/29  تاحيح هوي  400571485 محمد عبد الرازق ود ع الشوا 536

 2011/03/30 حكمقرار  موالندتاحيح  802611962 الكريم ةعد ةالم شحادةعبد  537

 2011/03/30 قرار لجنه موالندتاحيح  920832144 ةناء نعيم زيادة الغو  538

 2011/03/30 قرار لجنه تاحيح هوي  912421856 ثمان العقاديالد محمد ع 539

 2011/03/30 قرار لجنه هوي تاحيح  910965219 انعام محمد عثمان حبنب 540

 المدون أعاله أسماء األشخاص الذين تقدموا لإلدارة العامة لألحوال المدنية لتصحيح أسمائهم. "

صححيح أن يتقدم لإلد " هحه خاياخ خالل   على كل من له اعتراض على الت ارة العامة لألحوال المدنية ااعترا
   يوماخ من تاريخ اإلعالن. 15
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 ءكش  تصحيح األسما
 26/07/2010المنطقة: خانيونس                                                           

عاملةنوع الم رقم الهوية االسم الشخصي م.  التاريخ لمالحظاتا 

  تاحيح هوي  903616357 َعال عبد الفتا  احمد االةطل 1
 

2010/07/26 
 

 2010/07/26  تاحيح هوي  903616357 َعال عبد الفتا  احمد االةطل 2
 2010/07/26  تاحيح هوي  959310756 ابرا يم يلنل محمد ابو ظريفه 3
 2010/07/26  حيح هوي تا 924791759 محمد ماطفت محمد االةطل 4
 2010/07/27  تاحيح موالند 410047377 عوده عواد عوده ابو مضيف 5
 2010/07/27  تاحيح موالند 410047377 عوده عواد عوده ابو مضيف 6
 2010/07/27  تاحيح هوي  410047377 عوده عواد عوده ابو مضيف 7
 2010/07/27  تاحيح هوي  929658359 محسا بديد حافظ فارس 8
 2010/07/28  تاحيح هوي  929760239 نجيه احمندان أحمد العقاد 9

 2010/07/28  موالندتاحيح  429662976 ةجت فهد موةت النجار 10
 2010/07/28  تاحيح موالند 963288493 عبند هللا ةليمان علت شراب 11
 2010/07/29  تسجل مولود متأير  424587699 عاهد محمد احمد العقاد 12

 2010/07/30  تسجنل وفاة متأير 915540710 صفيه مرزوق احمد قد ح 13
 2010/07/30  تاحيح هوي  924498579 مريم درويش عا ش األةطل 14
 2010/08/03  تاحيح هوي  900192618 تغريد محمود حسا مقلد 15
 2010/08/03  تاحيح موالند 429149461 صبا  ابرا يم حامد ابو بكره 16
 2010/08/05  تاحيح موالند 803583533 عبد هللا محمد العقادنائل  17

 2010/08/05  تاحيح هوي  909417396 نهله احمد عبد  عبد النبي 18

 2010/08/05  تاحيح هوي  803698190  يماء تيسنر اةماعنل النجار 19

 2010/08/05  تاحيح هوي  900156043 اةماعنل محمد ابرا يم الفسفوس 20
 2010/08/05  تسجل مولود متأير  427476502 احمد فتحي صافيملك  21
 2010/08/06  تاحيح هوي  410047377 عوده عواد عوده ابو مضيف 22
 2010/08/06  تاحيح موالند 802721977 ةلمان محمد مرزوق زعرب 23
 2010/08/06  تاحيح موالند 803690650 نداء ابرا يم ةليمان يشان 24
 2010/08/06  هوي تاحيح  803690650 ةليمان يشان نداء ابرا يم 25
 2010/08/06  تاحيح موالند 429672561 الفتيهعبد العزيز صابر  لنل ابو  26
 2010/08/13  تاحيح موالند 905388609 صابريا ةعدوه حسنا ةلوت 27
 2010/08/13  تاحيح موالند 429661986 ريما ا ما حسنا حمش 28
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 2010/08/13  تاحيح موالند 429319064 السميع عبد الغفور ننان  حنت عبد  29
 2010/08/13  تاحيح موالند 424432441 ابو عودهاالء حاتم حسا  30
 2010/08/13  تاحيح موالند 422214437  نان احمد علي ابو  زر 31
 2010/08/13  تاحيح موالند 422643775 محمد احمد محمد غنيم 32
 2010/08/13  تاحيح موالند 427382262 عودهنور حاتم حسا ابو  33
 2010/08/16  تاحيح هوي  800087736 عودهميساء ابرا يم ماطفت ابو  34
 2010/08/16  تاحيح هوي  963340641 فخرى محمد يلنل  واده 35
 2010/08/20  تاحيح موالند 903168284 زياد ابرا يم عبد القادر القرا 36
 2010/08/20  تاحيح موالند 429673528 مربراء أحمد محمد أبو  37
 2010/08/20  تاحيح هوي  412302549 أحمد محمد اةماعنل  عمه 38
 2010/08/20  تاحيح هوي  412302549 أحمد محمد اةماعنل  عمه 39
 2010/08/20  تاحيح هوي  801211301 ابتهاج محمود عليان شاهنا 40
 2010/08/20  تاحيح هوي  907793731 إرامه حسنا أحمد ابو صعلوك 41
 2010/08/24  تاحيح موالند 400917886 تغريد عسان محمد صقر 42
 2010/08/25  تسجنل وفاة متأير 97527081 عبد محمد رويشد ابو عرام 43
 2010/08/25  تسجنل وفاة متأير 97527081 عبد محمد رويشد ابو عرام 44
 2010/08/25  موالند تاحيح 803692995 رننا غسان محمد صقر 45
 2010/08/27  تاحيح موالند 967095860 صفاء علي  اهر شراب 46
 2010/08/27  تاحيح موالند 967095878 هناء علي  اهر شراب 47
 2010/08/27  تاحيح موالند 938562204 اعتماد علي محمد ابو ةرا 48
 2010/08/31  تاحيح هوي  953286184 فريد محمد نبهان ابو عكر 49
 2010/08/31  تاحيح هوي  942086273 ةامي حمد مرزق ابو بكره 50
 2010/08/31  تاحيح موالند 424590750 ديب ةليم ديب العريان 51
 2010/08/31  تاحيح موالند 429518574 ريماس علت ر ا  ابو معمر 52
 2010/08/31  تاحيح موالند 900508672 ةوزان عمر نمر الحاننينعرفهن 53
 2010/09/01  تاحيح هوي  931562037 السواركهمحمد حسا حماد  54
 2010/09/01  تاحيح هوي  931562037 محمد حسا حماد السواركه 55
 2010/09/01  تسجل مولود متأير  409690989  به حسام محمد شعت 56
 2010/09/01  تسجل مولود متأير  409690989  به حسام محمد شعت 57
 2010/09/03  تاحيح موالند 403714009 صقراصر أحمد ابو محمد عبد الن 58
 2010/09/03  تاحيح موالند 401854831 ةحر عبد الناصر أحمد ابو صقر 59
 2010/09/03  تاحيح موالند 400107975 أحمد عبد الناصر أحمد ابو صقر 60
 2010/09/14  تاحيح موالند 932085442 حسا حماد السواركه 61
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 2010/09/14  تاحيح موالند 932085442 حماد السواركه إما  حسا 62
 2010/09/14  تاحيح موالند 931562029 حسنا حسا حماد السواركه 63
 2010/09/14  تاحيح موالند 931577282 ةلوى عبد الخالق محمود االةطل 64
 2010/09/14  تاحيح موالند 931577282 ةلوى عبد الخالق محمود االةطل 65
 2010/09/14  هوي  اولت 955333836 ابرا يم عطيه موةت محمد 66
 2010/09/14  هوي تاحيح  955333836 محمد ابرا يم عطيه موةت 67
 2010/09/14  تاحيح هوي  931577282 ةلوى عبد الخالق محمد االةطل 68
 2010/09/15  متأير وفاةتسجل  938791423 يضره محمد محمد فياض 69
 2010/09/17  تاحيح موالند 429730021 ماطفت ابو عرام محني الديا عبد 70
 2010/09/17  تاحيح موالند 421632332 ابرار احمد عوض حمدان 71
 2010/09/20  تاحيح موالند 429727480 ةراج اردوغان عالء محمود ابو  را 72
 2010/09/20  تاحيح هوي  931562037 محمد حسا حماد السواركه 73
 2010/09/21  تسجنل وفاة متأير 937672921 ناصر رشوانامنه فارس  74
 2010/09/21  تاحيح موالند 429665169 شهاب الديا محمد ابرا يم الغلبان 75
 2010/09/22  تسجل مولود متأير  42948095 لميس محمد اةماعلنل معمر 76
 2010/09/22  تاحيح هوي  700021215 اةماعنل ابو نمرعبنر عبد اللطيف  77
 2010/09/22  تاحيح هوي  700021215 عبنر عبد اللطيف اةماعنل ابو نمر 78
 2010/09/22  تاحيح موالند 400525739 احمد ا ما محمد ابو عرفات 79
 2010/09/23  تاحيح موالند 931562029 حسنا حسا حماد ابو الفنته 80
 2010/09/23  تسجنل وفاة متأير 924357221 تمام ةلمان مالح ابو شماله 81
 2010/09/23  تاحيح موالند 960889632 امنه شحاده  بر الجعكنر 82
 2010/09/24  تاحيح موالند 930055371 اةماعنل  الب ةليمان عرفات 83
 2010/09/24  تاحيح موالند 804615185 نهاد بدو  اةماعنل القواةمه 84
 2010/09/24  تاحيح موالند 429746563 عبد المؤما لؤ  محمد عواد 85
 2010/09/24  تاحيح موالند 429818339 بان  ابرا يم فوز  العقاد 86
 2010/09/24  تاحيح موالند 429745979 لوريا باةم ةعد اللحام 87
 2010/09/24  تاحيح موالند 403043417 محمد  ال  محمود تمراز 88
 2010/09/24  تاحيح موالند 424198901 براء احمد عبد الحليم ابو الريش 89
 2010/09/24  تاحيح موالند 407145002 احمد  ال  محمود تمراز 90
 2010/09/24  تاحيح موالند 422650622  اةر عرفات زكريا احمد النجار 91
 2010/09/24  هوي تاحيح  410058168 نا ف علي علي الجبور 92
 2010/09/24  تسجل مولود متأير  427377577 حال احمد نبنل شوالي 93
 2010/09/24  متأير  وفاة تسجل  407947555 عبنر محمد حماد ابو يونس 94
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 2010/09/27  تاحيح هوي  410709588  ارق محمد آمنا ر ب عواد 95
 2010/09/27  موالندتاحيح  40517655 يناس حسا ةالم ابو عوده 96
 2010/09/27  موالندتاحيح  401151865 محمود حسا ةالم ابو عوده 97
 2010/09/27  موالندتاحيح  400106308 انسام حسا ةالم ابو عوده 98
 2010/09/27  تاحيح هوي  802070037 اةالم حسا ةالم كوارع 99
 2010/09/27  تاحيح هوي  909076432 علي حسا ةالم كوارع 100
 2010/09/27  تاحيح هوي  801863374 يوة  حسا ةالم كوارع 101
حمد ابو عودهفا مه اةماعنل م 102  2010/09/27  تاحيح هوي  901957761 
 2010/09/27  تاحيح هوي  801363532 عمر حسا ةالم كوارع 103
 2010/09/27  تاحيح هوي  901487371 محمد حسا ةالم كوارع 104
 2010/09/27  تاحيح هوي  802806455 حسا كما  محمد عقنل 105
 2010/09/27  ح هوي تاحي 804436822 نور كما  محمد عقنل 106
 2010/09/27  تاحيح هوي  932211287 إما  محمد حسا عقنل 107
 2010/09/27  تاحيح هوي  803643956 محمد كما  محمد عقنل 108
 2010/09/30  تاحيح هوي  410503361 عودة محمد االغاولند  109
 2010/09/30  تاحيح هوي  901500595 ةميح زكت محمد األغا 110
 2010/09/30  تاحيح موالند 429918493 ريماء حماد ةليمان ابو منديل 111
 2010/09/30  تاحيح موالند 424032993 االء عمر محمد االةطل 112
 2010/09/30  تاحيح موالند 949307359 العبادل عدنان علي  113
 2010/09/30  تاحيح موالند 949307375 عالء الديا ةليمان علي العبادله 114
 2010/09/30  تسجل مولود متأير  426483665 عزات علي عزات ابو دقه 115
 2010/09/30  تاحيح هوي  804007912 حسا يلنل محمد ابو ظريفه 116
 2010/09/30  تاحيح هوي  804498004 لطفي محمد ابو حجاز  دعاء  117
 2010/09/30  تاحيح هوي  803185214 اةماء لطفي محمد ابو حجاز   118
 2010/10/05  تاحيح موالند 400664975  اةمنا هاشم ر ب يل  119
 2010/10/05  تاحيح هوي  949301741 ز نده  معه لولت العقاد 120
 2010/10/05  تاحيح هوي  929396448 مطر ابو عبندتحيه عبدو  121
 2010/10/05  تاحيح هوي  413318783  ه عبد الرحما محمود بعلوشه 122
 2010/10/08  تاحيح هوي  410073670 اد محمود الخطنبمحمد ا  123

 2010/10/08  تاحيح هوي  906750583 عالء يونس يوة   حجو  124
 2010/10/08  تاحيح هوي  900671223 شراباإرم ةليم  سحق  125
 2010/10/08  تاحيح موالند 804713477 والء صال  عبد القادر الغزاو   126
 2010/10/08  تاحيح هوي  410213136 بو ةتهنا ف احمد نا ف ا 127
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 2010/10/08  تاحيح هوي  429672728 يزن اشرف احمد  عقوب 128
 2010/10/08  تاحيح موالند 422444570 ابو الطنوراةماعنل ابرا يم محمد  129
 2010/10/08  تاحيح هوي  801291360 محمود عا   حسني عامر 130
 2010/10/08  تاحيح هوي  412295354 فا مه ةالم حسا المار   131
 2010/10/11  تاحيح هوي  929396448 تحيه عبدو مطر ابو عبند 132
 2010/10/12  تاحيح موالند 429730070 آالء زياد نور الديا اعميش 133
 2010/10/13  تاحيح هوي  424502045 وةيم الديا ماهر صبحي ما ي 134
 2010/10/13  تاحيح موالند 429730070 االء زياد نور الديا اعميش 135
 2010/10/15  تاحيح موالند 429739519 لنث أمنا ةليمان ابو يونس 136
 2010/10/15  تاحيح موالند 429819378 زيا الديا رفعت مرزوق الهندى 137
 2010/10/15  تاحيح موالند 421632332 ابرار احمد عوض حمدان 138
 2010/10/15  تاحيح هوي  900611914 احمد ةعند محمد عبد هللا 139
 2010/10/15  تاحيح هوي  803103498 ناريمان  حنت و يه شعت 140
 2010/10/20  تاحيح موالند 800313496 معتز مسعد محمد ةالم 141
 2010/10/20  تاحيح موالند 409689882 شيماء كما  احمد كلوةه 142
 2010/10/20  هوي  تاحيح 933760761 زياد محمد ةالم صادق 143
 2010/10/20  تاحيح موالند 901471078 عمر كامل حسا ابو عاصي 144
 2010/10/20  تاحيح موالند 968956748 لنلت محمود احمد شراب 145
 2010/10/20  تاحيح موالند 410053011 يالد محمود حسا  بش 146
 2010/10/20  تاحيح موالند 414823831 اةماعنل احمد اةماعنل النجار 147
 2010/10/20  موالندتاحيح  800086712 رةمي زياد عبد المنعم احمد 148
 2010/10/20  تاحيح موالند 960889731 نهله محمد شحاده العراو   149
 2010/10/20  تسجنل وفاة متأير 424224202 معا  محمد و يه ابو بطننا 150
 2010/10/20  ح موالندتاحي 904226024  اةر حنفت عطا هللا االةطل 151
 2010/10/24  تاحيح هوي  801147794 هناد  نا ف محمود عمران 152
 2010/10/24  تاحيح هوي  410094338 فاد  عاد  عبد العزيز عميش 153
 2010/10/24  تاحيح هوي  800198558 مها رمضان موةت ابو العمريا 154
 2010/10/24  موالند تاحيح 429660392 عفراء ولند ود ع ابو لحيه 155
 2010/10/24  تاحيح هوي  929396448 عبندتحيه عبدو مطر ابو  156
 2010/10/26  تاحيح هوي  410578181 أ ا احمد حسني ابو يوة  157
 2010/10/26  تاحيح هوي  914701503 نجوى علت موةت البشنتي 158
 2010/10/28  يرتسجنل وفاة متأ 974306409 هناء فضل ةالله ابو  عيمه 159
 2010/10/28  تاحيح هوي  940725823 ابو يا رةاميه مرزوق  مسلم  160
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 2010/11/01  تاحيح موالند 906707385 ةامح مسعد محمد ةالم 161
 2010/11/01  تاحيح موالند 429511181 نورهان محمد حندر كالب 162
 2010/11/01  يرتسجنل وفاة متأ 935787028 زان  محمد يلنل ابو قبالن 163
 2010/11/01  تاحيح هوي  800575912 محمد حامد النجارعبد الستار  164
 2010/11/01  تاحيح موالند 802354050 ناد ه مسعد محمد ةالم 165
 2010/11/01  تاحيح موالند 800670010 عزة مسعد محمد ةالم 166
 2010/11/03  تاحيح هوي  802146688 زكيه نار ةعند الخطنب 167
 2010/11/03  تاحيح هوي  801390840 المار  ابرا يم نبنل ةليم  168
 2010/11/03  تاحيح هوي  955780614 هال  نبنل ةليم المار   169
 2010/11/03  تاحيح هوي  900765611 وةيم نبنل ةليم المار   170
 2010/11/03  تسجنل وفاة متأير 964334924 فا م  يلنل احمد الدغم  171
 2010/11/08  تسجل مولود متأير  424509768 يزن محمد  ال  شراب 172
 2010/11/08  تاحيح هوي  403728421 توفنق احمد عبد الغفور القرا 173
 2010/11/11  تاحيح هوي  910472083 فتحيه عبد ر ه محمد ابوزرقه 174
 2010/11/11  تاحيح هوي  972090526  ازيه محمد احمد الدغمه 175
 2010/11/11  تاحيح هوي  947066437 محمد عياده حموده اللحام 176
 2010/11/11  تاحيح موالند 401235916 هاشم حفع هاشم االةطل 177
 2010/11/11  تسجل مولود متأير  429801950 حلمي ةعند حلمي العبادله 178
 2010/11/11  تاحيح موالند 402955215  اةمنا حفع هاشم االةطل 179
 2010/11/11  تاحيح موالند 409456555 فر  حفع هاشم االةطل 180
 2010/11/11  تاحيح موالند 803332626 حندر زكريا فضل االغا 181
 2010/11/11  تاحيح موالند 800046179  حنت زكريا فضل االغا 182
 2010/11/11  تاحيح موالند 429059249 أةند ةار  عبد الناصر ابو دقه 183
 2010/11/11  تاحيح موالند 421446352 حفع هاشم االةطلمحمد  184
 2010/11/22  تاحيح موالند 900946104 بسام نبنل ةليم المارى  185
 2010/11/22  تاحيح موالند 803882653 ماهر نبنل ةليم المارى  186
 2010/11/22  تاحيح موالند 802808238 توفنق نبنل ةليم المارى  187
 2010/11/22  تاحيح موالند 802146548 يم المارى اةماء نبنل ةل 188
 2010/11/22  تاحيح موالند 421345836 ا مان  سرى محمد ابو زيد 189
 2010/11/22  تاحيح موالند 407805738 محمد  سرى محمد ابو زيد 190
 2010/11/22  موالندتاحيح  424183986 اةراء  سرى محمد ابو زيد 191
 2010/11/22  تاحيح موالند 804478873 بو وردهمنت محمد  ابر ا 192
 2010/11/22  تاحيح موالند 402946693 احمد  سرى محمد ابو زيد 193
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 2010/11/22  تاحيح هوي  410088470 هالء محمد عبد هللا العقاد 194
 2010/11/22  متأيرتسجنل وفاة  0 محمد حسنا اةماعنل الشاعر 195
 2010/11/22  تاحيح موالند 700211212 عاو  احمد شحاده موةت الفق 196
 2010/11/22  تاحيح هوي  410061329 ا ما نا ي علي االةطل 197
 2010/11/24  تاحيح هوي  907787139 يلد ه عبد المجند ةليمان االغا 198
 2010/11/24  تاحيح موالند 700421258 ا ه حسنا عبد هللا ابو ماطفي 199
 2010/11/26  تاحيح هوي  804700102 رقب به فتحي مر ي ال 200
 2010/11/26  تاحيح موالند 804373249 اةماء نافذ محمد ابو عبدو 201
 2010/11/29  تاحيح موالند 424026706 ةعد ه رفنق ناصر ابو ماطفت 202
 2010/11/29  تاحيح موالند 801752122 االعرجمحمد دهشان هاشم  203
 2010/11/30  تاحيح موالند 429979917 د ح يما  ال  ابرا يم اق 204
 2010/11/30  تاحيح موالند 906728050 محمد كما  عثمان العبادله 205
 2010/11/30  تاحيح موالند 95350150 حسا محمد ةليمان االشقر 206
 2010/11/30  تاحيح موالند 802808238 ةليم المار  توفنق نبنل  207
 2010/12/02  تاحيح موالند 400084174 حانمحمد عيست ةرحان ابو ةر  208
 2010/12/02  تاحيح موالند 802037895 ريما نا ي علي شراب 209
 2010/12/02  تاحيح موالند 801466871 مؤيد نا ي علي شراب 210
 2010/12/02  تاحيح موالند 800273732 شرابعلي نا ي علي  211
 2010/12/02  والندتاحيح م 926659178 لننا نا ي علي شراب 212
 2010/12/02  تاحيح موالند 801466996 مهند نا ي علي شراب 213
 2010/12/02  تاحيح موالند 401258819 ةجت نا ي علي شراب 214
 2010/12/02  تاحيح موالند 803664317 هديل نا ي علي شراب 215
 2010/12/02  تاحيح موالند 803664317 هديل نا ي علي شراب 216
 2010/12/02  تاحيح موالند 802786251 محمد نا ي علي شراب 217
 2010/12/02  تاحيح موالند 403707714 اةنل نا ي علي شراب 218
 2010/12/02  موالندتاحيح  406075275  حي نا ي علي شراب 219
 2010/12/02  تاحيح موالند 409751096 اقات نا ي علي شراب 220
 2010/12/02  تاحيح موالند 400718037 ل زعربيالد ولند ةلمان  بن 221
 2010/12/02  تاحيح موالند 931688063 فايزه ةالم عبد المولي الدرد سي 222
 2010/12/05  تاحيح موالند 930495445 صابر ةعند ابرا يم زقوت 223
 2010/12/07  تاحيح هوي  945251338 زهنر يوة  علت االغا 224
 2010/12/07  تسجنل وفاة متأير 967371428 وق بشرى عمر ةعند زقز  225
 2010/12/08  تاحيح موالند 935045740 ةامي الشيخ حسا حمدان العقاد 226



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 541  - 

 2010/12/08  تسجل مولود متأير  42929514 ةيف  وده فايز بركه 227
 2010/12/08  تسجل مولود متأير  42929514 ةيف  وده فايز بركه 228
 2010/12/09  تاحيح موالند 429100167 و ريدهميسره وائل حسا اب 229
 2010/12/09  تاحيح موالند 400780813 محمود عيست ةرحان ابو ةرحان 230
 2010/12/13  تسجنل وفاة متأير 945570125 ابو دقهزينه ةالم ناصر  231
 2010/12/13  تاحيح موالند 424374940 رننا حامد صبر  ابو عوده 232
 2010/12/13  تاحيح موالند 427377361 مد صبر  ابو عودهمنه هللا حا 233
 2010/12/13  تاحيح موالند 408434710 محمد حامد صبر  ابو عوده 234
 2010/12/13  تاحيح موالند 407141357 صابريا حامد صبر  ابو عوده 235
 2010/12/13  تسجل مولود متأير  424755742 أمل بهجب ابو عند 236
 2010/12/13  تاحيح هوي  901501981 ةلمي السواركه هند محمد 237
 2010/12/16  تاحيح موالند 410916498 اةالم ةليمان احمد ابو حطب 238
 2010/12/19  تاحيح هوي  959315243 ماهر احمد محمود ابو صبحه 239
 2010/12/20  تاحيح موالند 908957020 احمد حماد محمد ابو عوده 240
 2010/12/20  تاحيح موالند 400557484 يوة  ابو ةويلم عمرو محمود 241
 2010/12/20  موالندتاحيح  402479653 عيست محمود يوة  ابو ةويلم 242
 2010/12/20  تاحيح موالند 413110990 نور محمد محمود ابو ةبله 243
 2010/12/23  تاحيح موالند 944444579 نا ي علي محمد حجاج 244
 2010/12/23  تاحيح هوي  953900792 عبد الرحما عرافهفريد محمود  245
 2010/12/23  تسجنل وفاة متأير 952095925 محمد موةت ابو  عيمه مرزوقه 246
 2010/12/30  تاحيح هوي  933775082 ا ما نار ةالم المار   247
 2011/01/03  تاحيح موالند 426248373 احمد نافذ عواد النجار 248
 2011/01/03  تاحيح موالند 804704039 ان ابرا يم قد حلبنت ةليم 249
 2011/01/03  تسجل مولود متأير  422453654 ريم راتب مالحي الطبجي 250
 2011/01/04  تاحيح هوي  801888785 فا مه محمد ابرا يم موةت 251
 2011/01/04  تاحيح موالند 424502136 فراس حمد  شحده زعرب 252
 2011/01/04  تاحيح موالند 412395923 ده زعربمحمد حمد  شح 253
 2011/01/04  تاحيح هوي  410227755 عبد الغني ابرا يم ابو نانرهرهام  254
 2011/01/05  تاحيح موالند 426323903 ما د محمد  هاد النوا حه 255
 2011/01/06  تسجل مولود متأير  431358067 أمنرة اشرف يوة  ابو لطيفه 256
 2011/01/06  متأير تسجل مولود  431358067 رة اشرف يوة  ابو لطيفهأمن 257
 2011/01/06  تسجل مولود متأير  422453662 أمل راتب مالحت الطبجي 258
 2011/01/06  تاحيح هوي  400159133 يلنل عماد يلنل الغلبان 259
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 2011/01/09  تاحيح هوي  901350140 بال  عبد هللا عودة شبنر 260
 2011/01/09  تاحيح هوي  802882761 اةماء عماد يلنل ابو صعلوك 261
 2011/01/09  تسجنل وفاة متأير 421330093 راغب ماعب راغب شراب 262
 2011/01/10  تاحيح هوي  958888380 فراس ولند حسا الفالو ت 263
 2011/01/10  تاحيح موالند 402484091 أ ه نزار ةالم ةحلو  264
 2011/01/10  هوي تاحيح  916954977 لم ةليم الشامينبنل ةا 265
 2011/01/10  تاحيح موالند 925542847 يوة  محمد حسا الغلبان 266
 2011/01/10  تسجنل وفاة متأير 955306022 حامدة محمد محمد ابو عمر 267
 2011/01/11  تسجل مولود متأير  422756007 بتو  شريف موةت الغلبان 268
 2011/01/13  تاحيح هوي  700021215 بد اللطيف اةماعنل ابو نمرعبنر ع 269
 2011/01/16  تسجل مولود متأير  42905768 زينه عالء كامل العقاد 270
 2011/01/16  تسجنل وفاة متأير 422652693 موةت ةيف محمد ابو حدايد 271
 2011/01/16  تسجنل وفاة متأير 968861021 تركيه عليان ةليمان المغر ي 272
 2011/01/16  تاحيح موالند 431358092 وا د محمد عبد الرحما ابو الحشيك 273
 2011/01/17  تاحيح هوي  918752577 ةرار  احمد حمدان عوده 274
 2011/01/17  تاحيح موالند 429313125 نور برهم عبد هللا ابو ماطفت 275
 2011/01/17  ير تسجل مولود متأ 431352418 فاتا عثمان محمد عبد 276
 2011/01/18 قرار لجن  تسجنل وفاة متأير 951086057 ةالمه ةليمان ابرا يم ابو دقه 277
 2011/01/19 قرار لجن  تاحيح هوي  952076420 زينب محمد علي ابو يريس 278
 2011/01/23  تاحيح هوي  955310339 نا ي عبد الرحما عبد هللا ابو الفيش 279
 2011/01/25 قرار لجن  تاحيح موالند 431420173 موةت ابو موةتةليمان فر   280
 2011/01/25 قرار لجن  تاحيح موالند 431360494 عبد الكريم عمر ةليم االةطل 281
 2011/01/25 قرار لجن  صحيح موالند 803239151 تساهنل محمد ابرا يم الغلبان 282
 2011/01/26 قرار لجن  ح هوي تاحي 900996299 ةمنرة ابرا يم  بر ابو ما ي 283
 2011/01/26 قرار لجن  تاحيح موالند 803881416 نور زهنر ةلمان المار   284
 2011/01/27 قرار لجن  تاحيح موالند 910346337  ارق علي محمد حجاج 285
 2011/02/01 قرار لجن  تاحيح هوي  410038111 براء حمد محمود النجار 286
 2011/02/02 قرار لجن  تاحيح موالند 431417914 عبد الجابر البشنتي عبد الرحما مازن  287
 2011/02/02 قرار لجن  تاحيح هوي  928345271 مريم علي ناار ابو دقه 288
 2011/02/07 قرار لجن  تاحيح هوي  938902335 حسام عبد الفتا  عطيه الجبالي 289
 2011/02/07 قرار لجن  متأير تسجنل وفاة 929958585 يلنل احمد عافورحاإم   290
 2011/02/07 قرار لجن  تاحيح موالند 429733470 نجيه حسا محارب كوارع 291
 2011/02/08 قرار لجن  تاحيح موالند 410692057 ا ه  سرى محمد ابو زيد 292
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 2011/02/09 قرار لجن  موالندتاحيح  700105562 عدله يالد احمد الطحاو   293
 2011/02/09 قرار لجن  تاحيح هوي  955046628 عا ش االةطلزكريا علي  294
 2011/02/09 حكمقرار  تاحيح هوي  947612214 مغزوزه  بر يلنل ابو ةرحان 295
 2011/02/09 قرار لجن  تاحيح هوي  963340260  لعت عثمان مسعود العبادله 296
 2011/02/13 جن قرار ل تاحيح هوي  931440176 ابرا يم ةويلم االةطلامل  297
 2011/02/13  تاحيح هوي  431345263 مي محمود عبد الدا م الشاعر 298
 2011/02/14 قرار لجنه تاحيح هوي  964331342 فخر  شحاده احمد قد ح 299
 2011/02/14 قرار لجنه تاحيح هوي  924743081 رةمي حسنا ةلمان قد ح 300
 2011/02/14 قرار حكم حيح هوي تا 800864910 نسيمه حماد ةالم البريم 301
 2011/02/14 قرار حكم تاحيح هوي  931679690 مجد  ابرا يم احمد البريم 302
 2011/02/14 قرار حكم تاحيح هوي  801148230 ةلطان ابرا يم احمد الجحش 303
 2011/02/14 قرار حكم تاحيح هوي  800857211 اشرف ابرا يم احمد الجحش 304
 2011/02/14 قرار حكم تاحيح هوي  967737677 ابرا يم احمد البريم عبد العزيز 305
 2011/02/14 قرار حكم تاحيح هوي  960005734 حمد ه ابرا يم محمد البريم 306
 2011/02/14 قرار حكم تاحيح موالند 800484586 ما ده ابرا يم احمد الجحش 307
 2011/02/14 قرار حكم ندتاحيح موال 908957012 نافذ ابرا يم احمد الجحش 308
 2011/02/14 قرار حكم تاحيح موالند 431352822 هديل عبد الهاد  اةماعنل النجار 309
 2011/02/14 قرار لجنه تاحيح موالند 413077686 محمود محمد رزق زعرب 310
 2011/02/21 قرار حكم تاحيح موالند 901610022 عبد الكريم محمد عبد الكريم زعرب 311

 2011/02/22  تسجنل وفاة متأير 422390997 ةمنر صبحي محمد عافور 312
 2011/02/24 قرار لجنه تاحيح هوي  410684849 محمود محمد  بر الحاج 313
 2011/02/24 قرار حكم موالندتاحيح  421251224 بانا يميس احمد زريق 314
 2011/02/24 لجنهقرار  تسجنل وفاة متأير 937670115 ةليمان نمر صالح الشحر   315
 2011/02/24 قرار لجنه تاحيح هوي  949816664 عاصم ةند حماده النجار 316
 2011/02/27 قرار لجنه تسجنل وفاة متأير 957086226 بدريه محمد اةعد األغا 317
 2011/02/27 قرار لجنه تاحيح هوي  963750146 هنا محمد صبحي المجايده 318
 2011/02/27 قرار لجنه تاحيح موالند 429732191 طفتإامل مهنا كامل ابو ما 319
 2011/02/28 قرار لجنه تاحيح موالند 949300511 رئيسه يالد أحمد  ماو   320
 2011/02/28 قرار حكم تاحيح موالند 100989391 حمزه يالد احمد الطماو   321
 2011/02/28 قرار لجنه تاحيح موالند 100989409 نار  يالد احمد الطماو   322
 2011/02/28 قرار لجنه تاحيح موالند 952380335 حمدان ةالم مالحي كوارع 323
 2011/02/28 قرار لجنه تاحيح هوي  927542340 مكرم عبد الرحما عبد العزيز األةطل 324
 2011/03/01 قرار حكم تاحيح موالند 421096371 رنا تحسنا محمد ابو امونه 325
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 2011/03/01 قرار لجنه تسجل مولود متأير  431415702 بجيمحمد ناصر ر وان الط 326

 2011/03/04 قرار حكم تاحيح موالند 421343831 رمز  يلنل عبد هللا العاوور 327
 2011/03/04 قرار لجنه تاحيح موالند 903360535 عيست ابو علوشنعيمه حلمي  328
 2011/03/04 لجنه قرار تاحيح هوي  901980136 حليمه اةماعنل حسنا الفرا 329
 2011/03/06 قرار لجنه تاحيح موالند 949300354 عطاف يالد احمد الطحاو   330
 2011/03/08 قرار لجنه متأير تسجل مولود  42921968 وفاء  هاد اةماعنل عاشور 331
 2011/03/08 قرار لجنه تسجل مولود متأير  422750091  حت عبد الكريم نوفل ابو شماله 332
 2011/03/08 قرار لجنه تسجل مولود متأير  429486160 عبد الكريم نوفل ابو شماله حال 333
 2011/03/08 قرار لجنه متأيرتسجنل وفاة  935791210 محمد ةليمان عبد الرحما ابو  نر 334
 2011/03/08 قرار لجنه تاحيح هوي  411056195 فهد يلنل ابرا يم ابو  از   335
 2011/03/09 قرار لجنه تاحيح موالند 958988958 شاعحسا ابرا يم محمد ال 336

 2011/03/13 قرار لجنه تاحيح موالند 900966524 زكريا حمدان احمد معروف 337
 2011/03/16 قرار لجنه تسجنل وفاة متأير 424181063 ماعب ابرا يم عوض المار   338
 2011/03/16 ار لجنهقر  متأير مولودlتسجنل  431460252 روان اةامه احمد المار   339
 2011/03/16 قرار لجنه تاحيح هوي  960950418 ابرا يم عبد هللا احمد ماطفت 340
 2011/03/16 قرار لجنه تاحيح هوي  952217503 الحدادامنا صبحي محمد  341
 2011/03/16 قرار لجنه تاحيح هوي  800731093  به ابرا يم عبد هللا ابو ماطفت 342
 2011/03/16 قرار لجنه تاحيح موالند 429800162 احمد ابو صبحهتمام  ابر  343
 2011/03/16 لجنهقرار  تاحيح موالند 431355114 قاي ادهم عيست قطيط 344
 2011/03/16 قرار لجنه تاحيح موالند 429455769 حال حامد ةلمان ابو  امع 345
 2011/03/17 لجنهقرار  تاحيح هوي  900280546 ةليمان محمد ةعند عبد هللا 346
 2011/03/20 قرار لجنه تاحيح موالند 429455769 حال حامد ةلمان ابو  امع 347
 2011/03/20 قرار لجنه تاحيح موالند 431355114 عيست قطيطقاي ادهم  348
 2011/03/20 قرار لجنه تاحيح موالند 429800162 تمام  ابر احمد ابو صبحه 349
 2011/03/21 قرار لجنه تاحيح موالند 400609657 مدهاةامه مابا  حسا ابو ح 350
 2011/03/21 قرار لجنه متأير تسجل مولود  429458730 امونه مناور نا ي محارب 351
 2011/03/23 قرار لجنه متأير وفاةتسجل  910347228 عا شه عبد هللا ةليم ابو مغانب 352
 2011/03/23 رار لجنهق تاحيح هوي  955333273 ةمنره عطوه غانم البنوك 353
 2011/03/23 قرار لجنه تاحيح هوي  925480428 ةميه علي احمد االةطل 354
 2011/03/23 قرار لجنه تاحيح موالند 919612069 ةليم محمد ماطفت السيقلي 355
 2011/03/23 قرار لجنه تاحيح موالند 900308560 منار محمد شحده بر خ 356
 2011/03/29  تاحيح موالند 803816297 اعرمحمد احمد ابرا يم الش 357
 2011/03/29  موالندتاحيح  400283735 محمود احمد ابرا يم الشاعر 358



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 545  - 

 2011/03/30 قرار لجنه تاحيح موالند 900191065 محمد  حنت علي النجار 359
 2011/03/30 قرار لجنه تاحيح موالند 923515498 وفاء عبد هللا احمد الدغمه 360
 2011/03/30 قرار لجنه تاحيح موالند 421332875 ن  هللا محمد شحده النجارم 361
 2011/03/30 قرار لجنه تاحيح موالند 803285105 احمد ابرا يم الشاعرامنره  362
 2011/03/30 قرار لجنه تاحيح موالند 900824947 علي  حنت علي النجار 363

 دارة العامة لألحوال المدنية لتصحيح أسمائهم.المدون أعاله أسماء األشخاص الذين تقدموا لإل "

هحه خاياخ خالل   على كل من له اعتراض على  " صححيح أن يتقدم لإلدارة العامة لألحوال المدنية ااعترا الت
   يوماخ من تاريخ اإلعالن. 15
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 ءكش  تصحيح األسما
 26/07/2010المنطقة: رفح                                                              

 التاريخ المالحظات نوع المعاملة رقم الهوية االسم الشخصي م.
 2010/07/26  تاحيح هوي  904399870 تهاني موةت محمد مشاو  القيم 1
 2010/07/28  لندمواتاحيح  408555688 نسم  نضا  موةت أبو ةليمه  2
 2010/07/28  تاحيح موالند 400658381 وائل ةعند ةالم مطري  3
 2010/07/28  تاحيح موالند 803256742 هشام ابرا يم أحمد عبد القادر  بر 4
 2010/07/30  تاحيح هوي  908611551 فايزة أحمد حماد النحا  5
 2010/08/02  الندتاحيح مو  919324350 محمود ةليمان عبد هللا الزاملي 6
 2010/08/02  تاحيح هوي  919324350 محمود ةليمان عبد هللا الزاملي 7
 2010/08/03  تاحيح موالند 407883826 امنه عبد هللا محمد القطروس 8
 2010/08/03  تاحيح موالند 407883826 امنه عبد هللا محمد القطروس 9
 2010/08/03  تاحيح موالند 409929320 عبد الرحيم عبد هللا محمد القطروس 10
 2010/08/03  تاحيح موالند 403705874 ةاره عبد هللا محمد قطروس 11
 2010/08/03  تاحيح موالند 409035664 حمد عبد هللا محمد القطروس 12
 2010/08/03  تاحيح موالند 404652489 محمد عبد هللا محمد القطروس 13
 2010/08/03  تاحيح موالند 403705858 زين  عبد هللا محمد القطروس 14
 2010/08/03  تاحيح موالند 409035672 فايز عبدهللا محمد القطروس 15
 2010/08/03  تاحيح موالند 904367976 حامد عقل احمد  ابر 16
 2010/08/03  تاحيح موالند 904367968 امنا عقل احمد  ابر 17
 2010/08/03  تاحيح موالند 904393469 أما  عبد الفتا  عبد هللا عقل 18
 2010/08/06  هوي تاحيح  410047377 عوده عواد عوده ابو مضيف 19
 2010/08/09  هوي تاحيح  911275071 عطاف محمد يميس الجزار 20
 2010/08/10  موالندتاحيح  967743501 اريج ابرا يم عطي  أبو قشط  21
 2010/08/10  ح موالندتاحي 421322777 محمد ةليمان يضر اللوالح  22
 2010/08/10  تسجنل وفاة متأير 918252321 زينب حمدان محمد برهوم 23
 2010/08/13  تاحيح هوي  410567317 هاني ماطفت ابرا يم ابو ةليم 24
 2010/08/13  تاحيح موالند 408989952 عد  عبد الجبار يلنل المغر ي 25
 2010/08/13  تاحيح موالند 801165051 يوة  عبد الجبار يلنل درا ي المغر  26
 2010/08/13  تاحيح هوي  401772405 إةراء ةالم ةليمان الترابنا 27
 2010/08/13  تاحيح هوي  904392974 ةناء عبد الرازق عبد الهاد  أبو غا  28
 2010/08/13  تسجنل وفاة متأير 913606018 حمندان حمدان ةلطان ا هنر 29
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 2010/08/13  تسجنل وفاة متأير 913606018 مدان ا هنرحمدان حمندان ح 30
 2010/08/13  تسجنل وفاة متأير 403806243 محمد مابا  محمود الشاعر 31
 2010/08/13  متأير  مولود تسجنل  412286379 بشرى  ما  ةعند ابو  بران 32
 2010/08/20  تاحيح موالند 422608315 نمر رافت محمد أبو الخنر 33
 2010/08/20  تاحيح موالند 429556962 و ةالم عوض ابو تنلخعمر  34
 2010/08/20  تسجنل وفاة متأير 923845911 نا ف مرزق قاةم ابو  ريده 35
 2010/08/20  موالندتاحيح  408950970  ياء نضا  عند عند 36
 2010/08/20  تاحيح موالند 408950962  حت نضا  عند عند 37
 2010/08/20  تاحيح هوي  914220256 لقا يأحمد محمد أحمد ا 38

 2010/08/23  تاحيح موالند 913833851 ةعود مالح ةليمان أبو حسون  39
 2010/08/27  تاحيح موالند 803818749 محمد حسا محمد ما ي 40
 2010/09/01  تاحيح موالند 421325333 ةلمان ةعد  ةلمان النااصره 41
 2010/09/03  تاحيح هوي  963285747 هدب  عودة ر يع أبو عدوان 42
 2010/09/03  تاحيح هوي  913296919 عبد محمد ماطفت الشاعر 43
 2010/09/03  تاحيح هوي  906673371 ابرا يم محمد ةليمان شيخ العند 44
 2010/09/03  تاحيح هوي  421894072 محمد يالد محمد الشيخ عند 45
 2010/09/03  تاحيح هوي  420282840 نادر يالد محمد الشيخ عند 46
 2010/09/03  تاحيح هوي  424022556 ندى يالد محمد الشيخ عند 47
 2010/09/14  تاحيح هوي  700023239 يوة  محمود ابو كوش 48
 2010/09/14  تاحيح هوي  422698332 يوة  محمود ابو كوش 49
 2010/09/14  تسجنل وفاة متأير 422698332 عدنان عمار عدنان ابو  ه 50
 2010/09/14  تسجنل وفاة متأير 422698332 عدنان عمار عدنان ابو  ه 51
 2010/09/14  تاحيح موالند 901695593 حسام شكر  ةالم عافور 52
 2010/09/14  تاحيح هوي  903270932 أحمد دعسان أحمد عوض هللا 53
 2010/09/14  تاحيح هوي  905196671 نزهه ةالم عوده الرش 54
 2010/09/16  تاحيح موالند 801004953 ةالم يوة  مناور الشاعر 55
 2010/09/16  تاحيح موالند 429562366 نورهان حمتو نظنر دهلنز 56
 2010/09/16  تاحيح موالند 920429172 حماد ةليمان حسنا ابو عرادة 57
 2010/09/16  تاحيح موالند 920429172 حماد ةليمان حسنا ابو عرادة 58
 2010/09/17  هوي تاحيح  903363240 إما  عبد ةالم الشاعر 59
 2010/09/17  هوي تاحيح  410100796 ابرا يم محمود عبد الرازق برهم 60
 2010/09/17  هوي تاحيح  939494746 عطاف غانم ةليمان ابو شلوف 61
 2010/09/17  هوي تاحيح  801894932 ةليمان محمد ةليمان  هنر 62
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 2010/09/17  هوي تاحيح  906701529 اء ةعند حسنا زعربهن 63
 2010/09/20  تاحيح موالند 429727480 ةراج اردوغان عالء محمود ابو  را 64
 2010/09/20  تاحيح موالند 900676180 عمران محمود محمد زعرب 65
 2010/09/20  تاحيح هوي  923425763 محمود امحيسا حسا ما ي 66
 2010/09/20  تاحيح هوي  903681088 يست درا يمنت يلنل ع  67
 2010/09/20  تاحيح هوي  420250920 حمد مجد  عبد هللا المغر ي 68
 2010/09/20  تاحيح هوي  422536862 احمد مجد  عبد هللا المغر ي 69
 2010/09/20  تاحيح هوي  405925314 اروى مجد  عبد هللا المغر ي 70
 2010/09/20  تاحيح هوي  407840065 د هللا المغر يعبد الرحما مجد  عب 71
 2010/09/20  تاحيح هوي  402936066 هللا المغر يامنره مجد  عبد  72
 2010/09/20  تاحيح هوي  424411312 امامه مجد  عبد هللا المغر ي 73
 2010/09/20  تاحيح هوي  429326911 رغد مجد  عبد هللا المغر ي 74
 2010/09/20  تاحيح هوي  409792090 عبد هللا المغر ي اعتماد مجد   75
 2010/09/21  موالندتاحيح  804487684  منل حسا عفان  اةمنا  76
 2010/09/21  تسجل مولود متأير  429375810 عائشه فؤاد احمد عافور 77
 2010/09/21  تاحيح هوي  400274411 مهند ا اد عدنان الداهود   78
 2010/09/22  تاحيح موالند 424129427 ان ابو ز ندهةحر امجد ةليم 79
 2010/09/22  تاحيح موالند 429062227 مريم ةليمان يضر اللوالح  80
 2010/09/22  تاحيح موالند 409286515 فداء ةليمان يضر اللوالح  81
 2010/09/22  تاحيح موالند 406139550 دعاء ةليمان يضر اللوالح  82
 2010/09/22  هوي  تاحيح 909512949 حمد ارمنالتمناور ناصر م 83
 2010/09/23  تسجنل وفاة متأير 924357221 تمام ةلمان مالح ابو شماله 84
 2010/09/23  تاحيح موالند 429813983 منه هللا عماد ةعند ابو زيد 85
 2010/09/24  تاحيح موالند 426457826 عودة بسام عودة قشط  86
 2010/09/24  تاحيح موالند 429193741 ناصر الشيخ عندوةيم اةماعنل  87
 2010/09/30  تاحيح موالند 424383677 محمد كايد عالء كايد العكر 88
 2010/09/30  تاحيح هوي  803071604 لنلت محمد ةالم  النحا  89
 2010/09/30  تاحيح هوي  801279563 عبنر محمد ةالمه النحا  90
 2010/09/30  تسجنل وفاة متأير 400619870 لبسنونيابرا يم حسا  بر ا 91
 2010/09/30  تسجنل وفاة متأير 956195416 محمد ابرا يم عيست  ودة 92
 2010/09/30  تاحيح موالند 903771848 نجا  أحمد عبد الرحما القطراو   93
 2010/09/30  تاحيح موالند 903771848 نجا  أحمد عبد الرحما القطراو   94
 2010/09/30  تاحيح هوي  800850026 انيه احمد حسا  ودهر  95
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 2010/09/30  تاحيح موالند 903576841 أشواق محمد حسا اللهواني 96
 2010/09/30  تاحيح موالند 926728684 شيما محمد حسا اللهواني 97
 2010/09/30  تاحيح موالند 424010247 مابا  عالء الديا مابا  ابو غالي 98
 2010/09/30  تاحيح موالند 803521038 أحمد ةليم ابو عياده حنان 99
 2010/09/30  تاحيح موالند 803894492 نعمه أحمد ةليم ابو عياده 100
 2010/09/30  تاحيح موالند 916950512 ةوزان عطوه محمود زقماد 101
 2010/10/05  تاحيح هوي  925112948 زينب عبد القادر احمد العر ات 102
 2010/10/05  تاحيح هوي  903681088 منت يلنل عيست درا ي 103
 2010/10/05  تاحيح هوي  803147024 موةت زياد ابرا يم عبد النبي 104
 2010/10/05  تاحيح هوي  801272980 منا  محمد يلنل بارود 105
 2010/10/08  موالندتاحيح  401686878 أحمد ابرا يم  الب حسا 106
 2010/10/08  تاحيح موالند 406077768 م  الب حسامحمد ابرا ي 107
 2010/10/08  تاحيح موالند 407947761  واد ابرا يم  الب حسا 108
 2010/10/08  تسجنل وفاة متأير 403127129 اةماعنل يوة  شاد  ةلمي عوكل  109
 2010/10/11  تاحيح هوي  801279563 عبنر محمد ةالمه النحا  110
 2010/10/11  تاحيح هوي  918131154 ان ديل هللا الترابنايوةفا ةليم 111
 2010/10/12  تاحيح هوي  410569040 براء عاد  عوده ابو محسا 112
 2010/10/12  تاحيح هوي  905547642 محمود احمد محمد حجاز   113
 2010/10/12  تاحيح موالند 908846876 عاد  شتنو  حسا ابو ةنجر 114
 2010/10/12  تاحيح موالند 410315626 طيه عيستمحمد باةم ع 115
 2010/10/12  تاحيح هوي  931504567 هدا   عبد هللا اةماعنل الشيخ عند 116
 2010/10/12  تاحيح هوي  905438610 محمد مرزوق عواد الشاعر 117
 2010/10/12  تاحيح موالند 42438491 الاوفيعوني  صبر  محمد  118
 2010/10/12  تاحيح موالند 955590534 نل عمارر ا عبد اةماع 119
 2010/10/12  تاحيح هوي  919324350 محمود ةليمان عبد هللا الزاملي 120
 2010/10/13  تاحيح موالند 905293171 باةم عطيه عبد العزيز عيست 121
 2010/10/13  تاحيح موالند 908846876 حسا ابو ةنجرعاد  شتنو   122
 2010/10/13  تاحيح موالند 907791776 ةلمان ابو محساعاد  عوده  123
 2010/10/13  تاحيح هوي  424238491 عوني  صبر  محمد الاوفي 124
 2010/10/13  تاحيح هوي  905438610 محمد مرزوق عواد الشاعر 125
 2010/10/13  تاحيح هوي  919324350 محمود ةليمان عبد هللا الزاملي 126
 2010/10/13  تاحيح هوي  955590534 اعنل عمارر ا عبد اةم 127
 2010/10/13  تاحيح موالند 801279563 عبنر محمد ةالمه النحا  128
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 2010/10/15  تسجل مولود متأير  422607630 عالء ابرا يم حمدان الاوفي 129
 2010/10/15  تاحيح موالند 424119394 عبادة عبد هللا محمد أبو لولي 130
 2010/10/15  تاحيح موالند 954630000 بد الرحما  الب حسامحمد ع 131
 2010/10/15  تاحيح موالند 429562812 لمياء محمود ةويعد ابو صوصنا 132
 2010/10/15  تاحيح هوي  410203681 رغدة محمد ابرا يم حرب 133
 2010/10/15  تاحيح هوي  410203681 رغدة محمد ابرا يم حرب 134
 2010/10/16  تاحيح هوي  801279563 ةالمه النحا  عبنر محمد 135
 2010/10/16  تاحيح موالند 410567556 مريم عبد الجبار يلنل درا ي 136
 2010/10/16  تاحيح موالند 803143312 درا ييلنل عبد الجبار يلنل  137
 2010/10/16  تاحيح موالند 801261678 االء عبد الجبار يلنل درا ي 138
 2010/10/16  تاحيح موالند 410242705 د ابرا يم محمد نوفلمحم 139
 2010/10/20  تاحيح هوي  923136667 نورة امريزيق عطي  ابو شوش  140
 2010/10/20  تاحيح هوي  412298929 زينب محمد يونس القطروس 141
 2010/10/20  تاحيح موالند 429374432 محمد عبد  الرحما محمد القطروس  142
 2010/10/20  تاحيح هوي  939799839 عودة هللا عند نار العر اني 143
 2010/10/24  تاحيح موالند 424517449  اةمنا شاإر محمد صيام 144
 2010/10/24  تاحيح هوي  931504567 هدا ه عبد هللا اةماعنل الشيخ عند 145
 2010/10/24  تسجنل وفاة متأير 804537074 محمود باةم يونس المغار   146
 2010/10/26  تاحيح موالند 903576841 أشواق محمد حسا اللهواني 147
 2010/10/26  تاحيح هوي  926728684 شيما محمد حسا اللهواني 148
 2010/10/26  تسجنل وفاة متأير 924030513 و ح  محمد ابو لبا أبو ما ي 149
 2010/10/28  تاحيح هوي  803050756 مها باةم رشد  الخطنب 150
 2010/11/01  تاحيح موالند 905547642 محمود احمد محمد حجاز   151
 2010/11/01  تسجل مولود متأير  429844453 يرم أحالم ةمنر ةالمه ابو  152
 2010/11/01  تسجنل وفاة متأير 424459873 تاال حازم عبد الرحما ابو عبند 153
 2010/11/01  وفاة متأير تسجنل 408866283 تامر عبد الحمند برهم قشط  154
 2010/11/03  تاحيح هوي  426291936 موةت حسنا الحولي 155
 2010/11/08  تسجنل وفاة متأير 421320292 علي موةت حجاز  عالء  156
 2010/11/08  تاحيح موالند 404181943 محمود احمد محمد حسنا 157
 2010/11/08  تاحيح موالند 402140503 يوة  احمد محمد حسنا 158
 2010/11/08  تاحيح موالند 800193948 محمد عواد ما ي ما ي 159
 2010/11/10  تاحيح موالند 429909666 حسنا عاالتوعد محمود  160
 2010/11/11  تاحيح هوي  801235094  به احمد محمد حسنا 161
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 2010/11/11  تاحيح هوي  410185557 ةاره فايد نار هللا ا هنر 162
 2010/11/11  تاحيح موالند 410129092 مد ابرا يم محمد نوفلاح 163
 2010/11/11  تاحيح موالند 0 بحر احمد العوياي قزا ه 164
 2010/11/11  تاحيح موالند 429567589 راني حاتم ناار  هنر 165
 2010/11/11  تاحيح موالند 422394890 عبد الرحما عمار محمد ابو زهر   166
 2010/11/11  تاحيح موالند 429909666 حسنا عاالتوعد محمود  167
 2010/11/11  تاحيح موالند 429907165 السند ديبمؤما رمز   168
 2010/11/11  تاحيح موالند 429559545 مالح يونس صالح ابو  زر 169
 2010/11/22  تاحيح موالند 900946104 بسام نبنل ةليم المارى  170
 2010/11/22  تاحيح هوي  913821385 تا  الغو ةلوى ابرا يم عبد الف 171
 2010/11/22  تاحيح هوي  913821385 ابرا يم عبد الفتا  الغو ةلوى  172
 2010/11/29  تاحيح موالند 700232267 محمد عبد الرحما محمد الدويك 173
 2010/11/29  تاحيح موالند 901260539 زياد ةليمان اةماعنل ابو  زر 174
 2010/11/30  تاحيح موالند 802314229 يضر غنيم لوالح  محمد 175
 2010/11/30  تاحيح موالند 802314229 محمد يضر غنيم لوالح  176
 2010/11/30  تاحيح موالند 429909666 وعد محمود حسنا عاالت 177
 2010/11/30  تاحيح موالند 800269169 احمد فتحي حمد ابو نجا 178
 2010/12/02  تاحيح موالند 429907165 ديب مؤما رمز  السند 179
 2010/12/02  تسجنل وفاة متأير 924391857 فا مه محمود ةليمان ابو  زر 180
 2010/12/02  تاحيح هوي  914220611 عزات ةعد مناور القا ي 181
 2010/12/05  تسجنل وفاة متأير 800061160 فاتا محمد عبد هللا ابو الروس 182
 2010/12/05  تاحيح موالند 801916073 حي احمد ابو نجاحازم فت 183
 2010/12/08  تاحيح موالند 421323486  اةمنا ةعند عودة ابو ةمهدانه 184
 2010/12/08  تاحيح موالند 401039300 عال علي ةالمه غبون  185
 2010/12/13  تاحيح موالند 950031328 فا مه محمود محمد الشاعر 186
 2010/12/13  تاحيح هوي  801261678 درا يالجبار يلنل  االء عبد 187
 2010/12/13  تاحيح هوي  412295115 تيسنر فرج درويش ابو صيام 188
 2010/12/13  تاحيح هوي  901695593 حسام شكر  ةالم عافور 189
 2010/12/13  تاحيح هوي  967675539 حماد حسنا احمد ابو شر 190
 2010/12/13  تاحيح موالند 901280859 لزامليا مان صالح محمد ا 191
 2010/12/13  تاحيح موالند 431348721 ليان محمد رةمي ابو زر 192
 2010/12/16  تسجنل وفاة متأير 902814433 ظريف  يوة  احمد عيادة 193
 2010/12/19  تاحيح موالند 410535645 اةراء احمد عبد ر ه ابو العوف 194
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 2010/12/20  تاحيح هوي  801272980 نل بارودمنا  محمد يل 195
 2010/12/22  تاحيح هوي  957471527 الماظه اةماعنل علي الشافعي 196
 2010/12/22  تاحيح موالند 913296661 ا اد عبد حمد  هنر 197
 2010/12/22  تاحيح موالند 947675742 زينات محمود زايد مقلد 198
 2010/12/23  تاحيح موالند 422084061 ةجت يالد ةمنر الهمع 199
 2010/12/23  تاحيح هوي  801533076 اةماء محمود ةليمان الزاملي 200
 2010/12/23  تاحيح هوي  802513424 اةالم محمود ةليمان الزاملي 201
 2010/12/23  موالندتاحيح  420254138 شيماء محمود ةليمان الزاملي 202
 2010/12/23  تاحيح موالند 405179037 امليةليمان محمود ةليمان الز  203
 2010/12/23  تاحيح موالند 400903126 االء محمود ةليمان الزاملي 204
 2010/12/23  تاحيح موالند 429551724 احمد محمود ةليمان الزاملي 205
 2010/12/23  تاحيح موالند 403269814 عبد هللا محمود ةليمان الزاملي 206
 2010/12/23  تاحيح موالند 407877067 ود ةليمان الزامليبثننه محم 207
 2010/12/23  تاحيح موالند 424302156 عبد الرحما محمود ةليمان الزاملي 208
 2010/12/23  هوي تاحيح  958557654 صبا  فتحي محمود البهنساو   209
 2010/12/26  هوي تاحيح  900998980 رمز  عبد الرحما علي عبد العا  210
 2010/12/26  هوي تاحيح  901295816 أنعام محمود عبد الهاد   ر وع 211
 2010/12/26  تاحيح موالند 405808403 شمس محمد حافظ قشطه 212
 2010/12/26  تاحيح موالند 407183565 قمر محمد حافظ قشطه 213
 2010/12/27  تاحيح هوي  90215362 ةالي ةلمان ةليمان شعت 214
 2010/12/30  تسجل مولود متأير  42914268 حي محمد األيرسعزة فت 215
 2010/12/30  تاحيح هوي  801004953 ةالم يوة  مناور الشاعر 216
 2010/12/30  تاحيح هوي  900998980 العا رمز  عبد الرحما علي عبد  217
 2011/01/03  تاحيح هوي  901695593 حسام شكر  ةالم عافور 218
 2011/01/03  تاحيح هوي  400689634 بح القا ير ا حامد ص 219

 تاحيح هوي  400689634 ر ا حامد صبح القا ي 220
تاحيح في 
 الحاةوب

2011/01/03 

 2011/01/03  تاحيح موالند 410571459 أحمد األةطلاباء عبد الحمند  221
 2011/01/03  تاحيح موالند 903681096 عيست يلنل عيست درا ي  222
 2011/01/04  تاحيح هوي  804396349 محان ةعند ابو  هعهد ة 223
 2011/01/05  تاحيح هوي  804698967 أةامه عزات ةعد القا ي  224
 2011/01/06  تاحيح هوي  918250259 غالي حنان علي يوة  أبو  225
 2011/01/09  تاحيح موالند 426375374 ليان ةعند حمد الشاعر 226
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 2011/01/09  تسجل مولود متأير  422327890 لعننامر  عماد صبحي ابو ا 227
 2011/01/10  تاحيح هوي  804396349 عهد ةمحان ةعند ابو  ه 228
 2011/01/10  تاحيح هوي  800845513 نجا  اةماعنل أحمد الر اويا 229
 2011/01/10  تاحيح موالند 420283723 براء  لعت علت برهوم 230
 2011/01/10  تسجنل وفاة متأير 910397629 رةيتم  شطي  دوع أبو عا  231
 2011/01/10  تسجل مولود متأير  407090182 يوة  ةامي نواف ابو  زر 232
 2011/01/10  تسجل مولود متأير  405240631 ميسون ةامي نواف ابو  زر 233
 2011/01/10  تسجل مولود متأير  400980843 منا  ةامي نواف ابو  زر 234
 2011/01/13  تاحيح هوي  903681062 نل عيست درا يحاتم يل 235
 2011/01/13  تاحيح هوي  906686829 أنور عبد الرحما علي ابو حسنا 236
 2011/01/16  تاحيح هوي  903689966  ياء الديا عوض عيست الشاعر 237
 2011/01/16  تسجنل وفاة متأير 960240711 حسا محمد ةالمه ابو  زر 238
 2011/01/16  تاحيح موالند 402489231 امنا عقل  ابرمحمد  239
 2011/01/16  تاحيح موالند 917771511 حساعبد الوهاب  الب عبد ر ه  240
 2011/01/16  تاحيح موالند 403787179 ماطفت امنا عقل  ابر 241
 2011/01/16  تاحيح موالند 803641281 مها امنا عقل  ابر 242
 2011/01/16  تاحيح موالند 802802769  ابر ابرا يم امنا عقل 243
 2011/01/17  تاحيح هوي  919917039 محمد فيال مختار الكنالني 244
 2011/01/17  تاحيح هوي  804765956  ال  امنا عقل  ابر 245
 2011/01/17  تسجل مولود متأير  42955252 ر ا احمد يوة  النمل  246
 2011/01/18 قرار حكم تاحيح موالند 903681146  ي ناصر يلنل عيست درا ي المغر  247
 2011/01/19 قرار لجن  تاحيح هوي  970757050  سرى يلنل ر يع ا رابيع 248
 2011/01/19 قرار حكم تاحيح هوي  802740464 موةت عودة هللا عند العر اني  249
 2011/01/19 قرار حكم تاحيح موالند 802762724 فا مه محمد عبد هللا درا ي 250
 2011/01/19 قرار لجن  تاحيح هوي  902916154 تمام عبد الهاد  حسا قطروس 251
 2011/01/19  تاحيح هوي  918761370 عبد الناصر أحمد عزب عواد 252
 2011/01/23  تاحيح هوي  905547600 غالي  احمد محمد حجاز   253
 2011/01/25 قرار لجن   والندتاحيح م 800772998 اةراء صالح محني الديا العرقان 254
 2011/01/25 قرار لجن   تاحيح موالند 917352288 انااف يلنل عيست درا ي 255
 2011/01/27 قرار لجن   تاحيح موالند 905547600 غاليه احمد زنون حجاز   256
 2011/01/27 قرار لجن   تاحيح هوي  960240711 حسا محمد ةالمه ابو  زر 257
 2011/01/30 قرار لجن   تاحيح موالند 917776015  زرنا  ند   حسا حس 258
 2011/01/30 قرار لجن   تسجنل وفاة متأير 421463944 ابرا يم  اةر عبد ر ه ابو صالح 259
 2011/01/30 قرار لجن   تسجنل وفاة متأير 407954841 تسنيم  اةر عبد ر ه ابو صالح 260
 2011/01/31 قرار لجن   احيح موالندت 801266503 حازم ةمنر صالح ابو محيسا 261
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 2011/01/31 قرار لجن   تسجنل وفاة متأير 0 ةالم مرزوق عواد الشاعر 262
 2011/01/31 قرار لجن   تسجنل وفاة متأير 905438826 و حه مرزوق عواد الشاعر 263
 2011/02/01 قرار لجن   تاحيح موالند 913295176 زيدان مزيد زيدان ا هنر 264
 2011/02/01 قرار لجنه  تاحيح موالند 928820554 اس عبد العزيز عامر ابو الخنر فر  265
 2011/02/03 قرار لجنه  تاحيح هوي  903689842 رهام را ح حسنا عيست 266
 2011/02/03 قرار لجنه  تاحيح هوي  903681088 منت يلنل عيست درا ي  267
 2011/02/09 قرار لجنه  وفاة متأيرتسجنل  90365051 البراهم ةليمان ةليم اةماعنل  268
 2011/02/09 قرار لجنه  تاحيح موالند 913776084 و دان ةليمان عزام العجرمي 269
 2011/02/09 حكم قرار  تاحيح موالند 400247987  نهان  اةر محمد الشيخ عند 270
 2011/02/09 حكم قرار  موالندتاحيح  400939609 محمد  اةر محمد الزاملي 271
 2011/02/09 قرار لجنه  تاحيح موالند 960240711 حسا محمد ةالمه ابو  زر  272
 2011/02/09 قرار لجنه  تاحيح هوي  803641281 مها أمنا عقل  ابر 273
 2011/02/14 قرار لجنه  تاحيح موالند 400694154 داليا يونس محمود ابو صيام 274
 2011/02/14 حكم قرار  ندتاحيح موال 903955649 منت موةت ابرا يم دويعر 275
 2011/02/20 قرار لجنه  تاحيح موالند 410929251 فتحي عبد الرحما علي عبد العا  276
 2011/02/20 قرار لجنه  تاحيح موالند 410653182 محمد محمد راشد قاةم 277
 2011/02/20 حكم قرار  تاحيح موالند 410113260 هنثم  بر اةماعنل  معه 278
 2011/02/20 قرار لجنه  تاحيح هوي  918875220 وةت حجاز  احمد حمد م 279
 2011/02/21 قرار لجنه  تاحيح هوي  921896056 ميسر عوض هلنل العر ا 280
 2011/02/21 قرار لجنه  تسجل مولود متأير  429849011 اةماء احمد ناظم ةالم االعاار 281
 2011/02/21 قرار لجنه  ندتاحيح موال 403642440 دينا عبد هللا احمد ابو النجا 282
 2011/02/21 قرار لجنه  تاحيح موالند 426219176 فر  عبد هللا احمد ابو نجا 283
 2011/02/21 قرار لجنه  تاحيح موالند 407188176 حسا عبد هللا احمد ابو نجا 284

 2011/02/21 قرار لجنه تاحيح موالند 408837565 هللا احمد ابو نجاوردة عبد  285
 2011/02/21 قرار لجنه تاحيح موالند 405176140 حمد عبد هللا احمد ابو نجاا 286
 2011/02/21 قرار لجنه تاحيح موالند 401688585 هدى عبد هللا احمد ابو نجا 287
 2011/02/21 قرار لجنه تاحيح هوي  923750731 صبحي يوة  حسنا يوة  288
 2011/02/22  متأير تسجنل وفاة 804505956 محمد  هاد أبو غالي 289
 2011/02/24 قرار حكم  تاحيح موالند 402518252  عقوب ناصر يلنل درا ي 290
 2011/02/24 قرار حكم  تاحيح موالند 405555608 عبد الناصر ناصر يلنل درا ي 291
 2011/02/24 قرار حكم  تاحيح موالند 803648146  اةمنا ناصر يلنل درا ي 292
 2011/02/24 قرار حكم  تاحيح موالند 400687349 را ي أيوب ناصر يلنل د 293
 2011/02/24 قرار حكم  تاحيح موالند 804537694 أةماء ناصر يلنل درا ي 294
 2011/02/24 قرار حكم  موالندتاحيح  802803205 منت ناصر يلنل درا ي 295
 2011/02/24 قرار حكم  تاحيح موالند 800630238 وفاء حاتم يلنل المغر ي 296
 2011/02/24 قرار حكم  تاحيح موالند 802572149 دال  ناصر يلنل درا ي 297
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 2011/02/24 قرار حكم  تاحيح موالند 946672185 ممدو  حاتم يلنل المغر ي 298
 2011/02/24 قرار حكم  تاحيح موالند 906624325 حاتم يلنل المغر ييلنل  299
 2011/02/24 قرار حكم  موالند تاحيح 800485690 مدحت حاتم يلنل المغر ي 300
 2011/02/24 قرار حكم  تاحيح موالند 802137877 محمد حاتم يلنل المغر ي 301
 2011/02/24 قرار حكم  موالندتاحيح  935052373 امل حاتم يلنل المغر ي 302
 2011/02/24 قرار حكم  تاحيح موالند 403250103 محمود حاتم يلنل المغر ي 303
 2011/02/24 قرار حكم  تاحيح موالند 400893574 يلنل المغر يهال  حاتم  304
 2011/02/24 قرار حكم  تاحيح موالند 903113033 ةماهر حاتم يلنل المغر ي 305
 2011/02/28 قرار لجنه  تاحيح موالند 903681088 يلنل عيست درا يمنت  306
 2011/02/28 قرار لجنه  تاحيح موالند 906758628 احمد مفلح احمد عثمان 307
 2011/02/28 قرار حكم  تاحيح هوي  410067540  هاد عبد الرحما علي ابو حسنا 308
 2011/03/02 قرار حكم  موالندتاحيح  800173296 ةهاد حاتم يلنل المغر ي 309
 2011/03/02 قرار حكم  تاحيح موالند 901509893 ايناس حاتم يلنل المغر ي 310
 2011/03/02 قرار حكم  تاحيح موالند 803876937  ياء حاتم يلنل المغر ي 311
 2011/03/02 قرار حكم  تاحيح موالند 800314247 ةمنره عوض احمد المغر ي 312
 2011/03/02 قرار حكم  تاحيح موالند 800381501 عوض احمد المغر يمحمد  313
 2011/03/02 قرار حكم  تاحيح موالند 802889857  ارق عوض احمد المغر ي 314
 2011/03/04 قرار لجنه  تاحيح موالند 429569429 معتز زهنر حسا اللهواني 315
 2011/03/04 قرار لجنه  موالندتاحيح  903113520 ةما  توفنق مالح النوا حه 316
 2011/03/04 قرار لجنه  تاحيح هوي  904233467 اعتدا  حماد عليان أبو يفا   317
 2011/03/04 قرار لجنه  تاحيح هوي  800743429 ايوب  حنت حمد ابو يفا   318
 2011/03/04 قرار لجنه  تسجل مولود متأير  430514182  قنا شاد  نا ف  ر وع 319
 2011/03/04 قرار لجنه  تسجل مولود متأير  430514174  ارا شاد  نا ف  ر وع 320
 2011/03/04 قرار لجنه  تسجل مولود متأير  430514158 محمود شاد  نا ف  ر وع 321
 2011/03/06 قرار لجنه  تاحيح موالند 936187533 ريا حسا ةلمي ابو ةليمه 322
 2011/03/06 قرار لجنه  تاحيح موالند 100992403 اةماعنل عابدياصبحت محمد  323
 2011/03/07 قرار لجنه  تسجنل وفاة متأير 904341021 ةميه حماد حامد  هنر 324
 2011/03/07 قرار لجنه  تاحيح موالند 402967806 أحمد عبد العزيز عامر ابو الخنر 325
 2011/03/07 قرار لجنه  تاحيح موالند 928820554 فراس عبد العزيز عامر ابو الخنر 326
 2011/03/08 قرار حكم  هوي تاحيح  931440614 ةناء عبد الحمند احمد عمر 327
 2011/03/10 قرار لجنه  تسجل مولود متأير  42911660 محمد عمار علي حسا 328
 2011/03/14 قرار لجنه  تاحيح هوي  410173397 شاد   عبد الرحما محمد القطروس 329
 2011/03/14 قرار حكم  تاحيح موالند 405805789 محمد صبحي عبد الهاد  القطروس  330
 2011/03/14 قرار حكم  تاحيح موالند 424013969 مريم صبحي عبد الهاد  القطروس 331
 2011/03/14 قرار حكم  تاحيح موالند 424456895 عبد الهاد  القطروسدال  صبحي  332
 2011/03/14 قرار حكم  تاحيح موالند 407105915 عبنر صبحي عبد الهاد  القطروس  333
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 2011/03/14 قرار حكم  تاحيح موالند 402465686 عبد الجواد صبحي عبد الهاد  القطر  334
 2011/03/14 قرار حكم  تاحيح موالند 424013936  يجر صبحي عبد الهاد  القطروس 335
 2011/03/14 قرار لجنه  تاحيح هوي  400113767 ةمنر محمد زعرب رماز 336
 2011/03/14 قرار لجنه  تاحيح هوي  904401635 فوزي  محارب حسنا تمراز 337
 2011/03/20 قرار لجنه  تسجنل وفاة متأير 909346652 عاام محمد محمد النوا حه 338
 2011/03/20 قرار حكم  تاحيح موالند 400584397 عبد الهاد  صبحي عبد الهاد  القطر 339
 2011/03/20 قرار لجنه  تاحيح موالند 803194729 ةمي   حنت حمد أبو يفا ه 340
 2011/03/20 قرار لجنه  تاحيح موالند 800743429 ايوب  حنت حمد ابو يفا ه 341
 2011/03/20 قرار لجنه  هوي تاحيح  801235094  به احمد محمد حسنا 342
 2011/03/21 قرار حكم  تاحيح هوي  951918614 غنمي عودة هللا عراج ابو  ويله 343
 2011/03/21 قرار لجنه  تاحيح هوي  928872357 حسا ةالم عياد شلوف 344
 2011/03/21 قرار لجنه  تاحيح هوي  914316351 حمدة ناد  محمود ابو رزق  345
 2011/03/23 قرار لجنه  تسجنل وفاة متأير 802945873 اد  هاد محمد ابو غاليا  346
 2011/03/28 قرار لجنه  تاحيح موالند 100992403 صبحي محمد اةماعنل عابديا 347
 2011/03/28 قرار لجنه  تاحيح هوي  962607214 عطوة عبد رزق ابو عمرة 348
 2011/03/28 قرار لجنه  تاحيح هوي  968556811 صالح عبد القادر اةماعنل العفيفي 349
 2011/03/28 قرار لجنه  تسجنل وفاة متأير 966317620 حمنده محمد يوة  ابو  زر 350
 2011/03/28 قرار لجنه  تاحيح موالند 804372043 محمود محمد ةليمان  هنر 351
 2011/03/28 قرار لجنه  تاحيح موالند 903628717 نضا  محمد ةليمان  هنر 352
 2011/03/29 قرار لجنه  تاحيح موالند 800526709 احمد محمد ةليمان  هنر 353
 2011/03/29 قرار لجنه  تاحيح موالند 973163967 احالم محمد ةليمان ابو  هنر  354
 2011/03/30 قرار لجنه  تاحيح موالند 927278002 ةامي ةليمان اةماعنل ابو  زر 355
 2011/03/30 قرار لجنه  تاحيح موالند 429907157 ميار احمد عبد هللا الغو ي 356

 المدون أعاله أسماء األشخاص الذين تقدموا لإلدارة العامة لألحوال المدنية لتصحيح أسمائهم. "

هحه خاياخ خالل    " صححيح أن يتقدم لإلدارة العامة لألحوال المدنية ااعترا على كل من له اعتراض على الت
   يوماخ من تاريخ اإلعالن. 15
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 األسماءكش  تصحيح 
 26/07/2010المنطقة: الشمال                                                             

 التاريخ لمالحظاتا نوع المعاملة رقم الهوية االسم الشخصي م.
 2010/07/26  تاحيح هوي  969955418 عرف  نجنب علت ابو ورده 1

 2010/07/26  هوي تاحيح  908340557 علي حسا حسنا ارمنالت 2

 2010/07/26  تاحيح موالند 804089886 ةالت اإرم محمد عكاش  3
 2010/07/28  تاحيح هوي  906190467 زهري  عاشور ابرا يم لبد 4
 2010/07/30  تاحيح هوي  906941026 امنه ةعند احمد عطيه 5

 2010/07/30  تاحيح هوي  901380303  ةماهر  ما   ه الكفارن  6

 2010/08/02  تاحيح هوي  911123049 صفاء محمد ماطفت  ر نر 7

 2010/08/02  تاحيح هوي  930793591 عزيز محمد ناصر العنز   8

 2010/08/02  تاحيح هوي  966357691 عاام ماطفت  ودة  ودة 9

 2010/08/03  تاحيح هوي  410206122 هللا عبد الرحيم  حليمه ابرا يم فرج  10

 2010/08/03  تاحيح هوي  917301137 انور حسنا احمد عفان  11

 2010/08/03  تسجنل وفاة متأير 802331256 ماطفت  مع  ابرا يم الباشا 12

 2010/08/03  تسجنل وفاة متأير 802331256 ماطفت  مع  ابرا يم الباشا 13

 2010/08/06  تاحيح موالند 800822108 بد القادر عند رمضانمحمد ع 14
 2010/08/09  تاحيح هوي  911941128 حليمه ر وان محمد ةلمان 15
 2010/08/10  تاحيح موالند 407692805 الرا فراس محمود االدهم 16

 2010/08/10  تاحيح هوي  926494139 را قه احمد عبد هللا عودة 17

 2010/08/11  تاحيح موالند 971195797 د ديب  اةنانهنل محمد فؤا 18
 2010/08/13  تاحيح موالند 403267511 محمد عبد الكريم محمد موةت 19

 2010/08/13  تاحيح موالند 404756959 عا   عبد الكريم محمد موةت 20

 2010/08/13  تاحيح موالند 425875804 عوني عبد الكريم محمد موةت 21

 2010/08/13  تاحيح موالند 424068773 كريم محمد موةتنور عبد ال 22

 2010/08/13  تاحيح موالند 409360021 عبد هللا عبد الكريم محمد موةت 23

 2010/08/13  تاحيح موالند 403267503 يوة  عبد الكريم محمد موةت 24

 2010/08/13  تاحيح موالند 407796507 احمد عبد الكريم محمد موةت 25

 2010/08/13  تاحيح هوي  804089886 اإرم محمد عكالش  تةال 26

 2010/08/16  تاحيح هوي  802045294 محمد يلنل حسا ابو هر ند 27
 2010/08/19  تاحيح موالند 424292548 محمد عاام ماطفت  ودة 28

 2010/08/19  تاحيح موالند 424292548 محمد عاام ماطفت  ودة 29
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 2010/08/19  تاحيح موالند 406050997 دةماطفت  و تسنيم عاام  30

 2010/08/19  تاحيح موالند 421221185 ثائر عاام ماطفت  ودة  31

 2010/08/20  تاحيح موالند 424643658 أةام  عاام ماطفت  ودة 32

33 
عبد البار  عاــــــــــام ماــــــــــطفت 

  ودة
401267083 

 تاحيح موالند
 

2010/08/20 

 2010/08/20  تاحيح موالند 408661957  ودة ره  عاام ماطفت   34

 2010/08/20  تاحيح موالند 408380806 رغد عاام ماطفت  ودة 35

 2010/08/20  تاحيح موالند 429772445 مي احمد محمد صالح زامل 36

 2010/08/20  تاحيح موالند 429161938 بسمله محمد صابر أبو ورده 37

 2010/08/20  والندتاحيح م 427423272 علي احمد حسا ابو رواع 38

 2010/08/20  تاحيح موالند 424681021  اك احمد ابرا يم زقوت 39

 2010/08/20  تاحيح موالند 406998542 نظمي احمد نظمي المبحو  40

 2010/08/20  تاحيح موالند 400843074 محمود احمد نظمت المبحو  41

 2010/08/20  تاحيح موالند 404269672  اةمنا احمد نظمت المبحو  42

 2010/08/20  تاحيح هوي  901615229 صبحت عبد الكريم يوة  حويله 43

 2010/08/20  تاحيح هوي  975145954 عدله عبد القادر محمد أحمد 44

 2010/08/23  تاحيح موالند 429121528 مهند عاام محمد القا ت  45
 2010/08/24  تاحيح موالند 940207848 المار  يلنل محمد عبد الفتا   46
 2010/08/25  تاحيح موالند 927730622 يتام يالد توفنق غنيم 47

 2010/08/25  تاحيح هوي  917526923 فرحه احمد احمد الحناو   48

 2010/08/26  تسجنل وفاة متأير 426371142 محمود ةعد علت عسلي  49

 2010/08/26  تاحيح هوي  956152748 إوثر حسا محمد انشاصي 50

 2010/08/27  تاحيح موالند 425859444 عودة محمد عودة ابو يطاب 51

 2010/08/31  تسجل مولود متأير  426168779 راما عبد الرحيم محمد مالح ةليمان 52

 2010/08/31  تسجل مولود متأير  424628329 رغد عبد الرحيم محمد ةليمان 53

 2010/08/31  متأيرتسجنل وفاة  960213510 محمد عبد ر ه يلنل المبحو  54

 2010/08/31  تاحيح موالند 921826038 هدى ديبان ديب ابو حليم  55

 2010/08/31  تاحيح موالند 429490865 وةام رمز  ةليمان صال  56

 2010/08/31  موالندتاحيح  424547545 مي محمود  ال  العسلي  57

 2010/09/01  لندتاحيح موا 968698647 نبنل ابرا يم عبد هللا ابو ةعند 58
 2010/09/03  تاحيح هوي  413352576  عبد هللا محمود احمد شعبان 59

 2010/09/03  تاحيح هوي  912987245 رياض عاشور محمد حمادة 60

 2010/09/03  تاحيح هوي  907190490 انتاار محمد قدورة اعقنالن 61

 2010/09/03  تاحيح هوي  965026875 اةماعنل ةجيع عبد النبي عرمانه 62
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 2010/09/14  تاحيح هوي  903184257 رامي محمد فهد ابو صفي  63

 2010/09/14  تاحيح هوي  903184257 رامي محمد فهد ابو صفي  64

 2010/09/15  تاحيح هوي  926276544 ةمنر احمد  مع  النن  65

 2010/09/15  تاحيح هوي  951205418 ر يع عبد الرحما احمد شهاب 66

 2010/09/15  تاحيح هوي  909095499 عالء الديا رشدى محمد عبند 67

 2010/09/15  تاحيح هوي  912392180 يالد بركات عبد النبت  معه 68

 2010/09/15  تاحيح هوي  927871954 امنه عامر عبد هللا مهنا 69

 2010/09/15  تاحيح هوي  916827389 حسنا مابا  حسا الرنتيست 70

 2010/09/16  تاحيح موالند 429121882 أفت ادم ابو ورده ياب ر  71
 2010/09/16  تاحيح موالند 407769496 نور يالد ةمنر الزعاننا 72

 2010/09/16  تاحيح موالند 405895749 وئام يالد ةمنر الزعاننا 73

 2010/09/16  تاحيح موالند 402937494 علت ماهر ةمنر الزعاننا 74

 2010/09/16  تاحيح موالند 405263831 ر الزعاننامرا  ماهر ةمن 75

 2010/09/16  تاحيح موالند 420437592 عبد الرحما ماهر ةمنر الزعاننا 76

 2010/09/16  تاحيح موالند 400823332 احمد ماهر ةمنر الزعاننا 77

 2010/09/16  تاحيح موالند 408392843 بال  ماهر ةمنر الزعاننا 78

 2010/09/16  تاحيح هوي  940230139 لرازق محمد زيادةةمنرة عبد ا 79

 2010/09/16  تاحيح هوي  936372945 محمد ايوب عبد هللا يل  80

 2010/09/17  تاحيح موالند 906835733 احمد محمود محمود الدده 81
 2010/09/20  تاحيح موالند 429727480 ةراج اردوغان عالء محمود ابو  را 82

 2010/09/20  تاحيح موالند 429727480 غان عالء محمود ابو  راةراج اردو  83

 2010/09/20  موالندتاحيح  400699054 فريح عبد المنعم عند حشيش 84

 2010/09/20  تسجل مولود متأير  427138003 ةعند يوة  ةعند ابو العيش 85

 2010/09/20  تاحيح هوي  955881032 نجا  محمد عياد ابو حشيش 86
 2010/09/21  تاحيح موالند 402470223 ننا فواز محمد اةعدح 87

 2010/09/21  موالندتاحيح  403737265 فادى فواز محمد اةعد 88

 2010/09/21  تاحيح موالند 931525422 أحمد الياس محمد المعاوابي 89

 2010/09/21  تاحيح هوي  925936353 معنا محمد  اةنا حمدون  90

 2010/09/21  تاحيح هوي  804382927  ابو مطرمنت ةعود محمد  91

 2010/09/21  تاحيح هوي  804382927  منت ةعود محمد ابو مطر 92

 2010/09/22  تاحيح هوي  936356039 ةعده عا ش توفنق الاو  93
 2010/09/23  تاحيح موالند 909095499 عالء الديا رشد  محمد عبند 94

 2010/09/23  تاحيح موالند 803063842 مبروكه  هاد ماط ابو عار 95
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 2010/09/23  موالندتاحيح  900972464 محمد عبد الفتا  محمد ابو رشود 96

 2010/09/23  تاحيح موالند 426479176  اةمنا اشرف علي ابو ر يع 97

 2010/09/24  تاحيح هوي  804539468 هناد  نبنل محمد ابو وردة 98

 2010/09/24  تاحيح موالند 422665976 ديب معنا ديب داود 99

 2010/09/30  تاحيح هوي  936373125 فا م  هاشم محمد يله 100

 2010/09/30  تاحيح هوي  927555839 محضيه ر وان محمد ةعدة 101
 2010/09/30  تاحيح هوي  906257787 ةعاد ماطفت محمد ابو ةعده 102
 2010/09/30  ة متأيرتسجنل وفا 936245117 إامل علت حسنا عبد ر ه 103
 2010/09/30  متأيرتسجنل وفاة  424635837 ةما هانت كامل عبد ر ه 104
 2010/09/30  تسجنل وفاة متأير 410176697 ود ع محمد يوة  حمودة 105

106 
عبد الحكيم محمد ماـــــــــــــعب عبد  

 الحليم  
425830833 

تسجل مولود 
  متأير

2010/09/30 

 2010/09/30  تاحيح هوي  917760688 و فمرنعم  ماطفت عبد هللا  اب 107
 2010/09/30  تاحيح هوي  912201670 الزعانناةميه محمد محمد  108
 2010/09/30  تاحيح هوي  927212365 زكيه ةالم محمد نانر 109
 2010/09/30  تاحيح هوي  951666643 يوة  ابرا يم محمود عيست 110
 2010/09/30  تاحيح هوي  800282899 اةماعنل ر يع ابرا يم البشليقي 111
 2010/09/30  تاحيح هوي  901247098 مازن ر يع ابرا يم البشليقي 112
 2010/09/30  تاحيح هوي  976663955 ر يع ابرا يم حسنا البشليقي 113
 2010/09/30  تاحيح هوي  903288991 شريف ر يع ابرا يم البشليقي 114
 2010/09/30  تاحيح هوي  801908427 بشليقيابرا يم ر يع ابرا يم ال 115
 2010/09/30  تسجل مولود متأير  42941370 عدى مهند يميس الشولي 116
 2010/09/30  تاحيح موالند 426240008 محمد زهنر زهد  محمد 117
 2010/09/30  تاحيح موالند 409051828 يوة  زهنر زهد  محمد 118
 2010/09/30  تاحيح موالند 402941868 زهد  زهنر زهد  محمد 119
 2010/10/05  تاحيح هوي  927556019 محمد ر وان محمد ةلمان 120
 2010/10/05  تسجل مولود متأير  429916216 عطا هاني حسا الننرب 121
 2010/10/05  تاحيح هوي  901493684 ايهاب غاز  محمد الدعنله 122
 2010/10/05  يح هوي تاح 917166258 حليمه ةعند ةلمان ايروات 123
 2010/10/05  تاحيح هوي  936376482 تمام احمد محمد قدوره 124
 2010/10/08  تاحيح هوي  925866576  شعبان رمضان محمد زايد 125
 2010/10/08  تاحيح هوي  984005868 نفوز عبد هللا شاإر  اةنا 126
 2010/10/08  تاحيح هوي  906941042 ةعند عبد الكريم كنالني عطيه 127



  2012)فبراير( شباط                          الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  لحادي والثمانون                      )ا العـدد  
 

 

 - 561  - 

 2010/10/08  تاحيح هوي  901459388 موةت عبد الكريم كنالني عطيه 128
 2010/10/08  تاحيح هوي  906941067 عارف عبد الكريم كنالني عطيه 129
 2010/10/08  تاحيح هوي  935249417 إنالني عبد الكريم كنالني عطيه 130
 2010/10/08  يح هوي تاح 936651025 مريم ةعند عبدالرحما صالح 131
 2010/10/11  تاحيح موالند 429795339 مي وائل مابا  العريني 132
 2010/10/11  تاحيح هوي  925866501 صفاء رمضان محمد زايد 133
 2010/10/12  تاحيح هوي  802932145 حنان  ال  عبد الكريم عطيه 134
 2010/10/12   تاحيح هوي 900921701  وائل  ال  عبد الكريم عطيه 135
 2010/10/12  تاحيح هوي  802165738 محمد  ال  عبد الكريم عطيه 136
 2010/10/12  تاحيح هوي  949841449 محمود  ال  عبد الكريم عطيه 137
 2010/10/12  تاحيح موالند 429771942 ملك محمود عبد هللا الايفي 138
 2010/10/12  تاحيح موالند 400562559 الكريم عطيهعبد الكريم  ال  عبد  139
 2010/10/12  تسجنل وفاة متأير 923305122 امنه احمد محمد دردونه 140
 2010/10/13  تاحيح موالند 422743492  نور محمود مطر يل  141
 2010/10/13  تاحيح موالند 422743492 نور محمود مطر يل  142
 2010/10/13  هوي تاحيح  949841449 الكريم عطيهمحمود  ال  عبد  143
 2010/10/13  تاحيح هوي  400562559  عبد الكريم  ال  عبد الكريم عطيه 144
 2010/10/13  تاحيح هوي  400562559  عبد الكريم  ال  عبد الكريم عطيه 145
 2010/10/13  تاحيح هوي  802165738 محمد  ال  عبد الكريم عطيه 146
 2010/10/13  تاحيح موالند 802932145 حنان  ال  عبد الكريم عطيه 147
 2010/10/13  تاحيح هوي  900921701 وائل  ال  عبد الكريم عطيه 148
 2010/10/13  تاحيح موالند 429771942  ملك محمود عبد هللا الايفي 149
 2010/10/13  وفاة متأيرتسجنل  923305114 امنه احمد محمد دردونه 150
 2010/10/13  تاحيح موالند 903451250 اناد ه ماطفت محمد البن 151
 2010/10/13  تاحيح موالند 925833501 صفاء رمضان محمد زايد 152
 2010/10/13  تاحيح موالند 929795339 مي وائل مابا  العريني 153
 2010/10/15  موالندتاحيح  406040709 احمد بهجت احمد ةالم 154
 2010/10/15  احيح موالندت 406040709 احمد بهجت احمد ةالم 155
 2010/10/15  تاحيح موالند 401776836 صابريا بهجت احمد ةالم 156
 2010/10/15  تاحيح موالند 483928016 محمد بهجت احمد ةالم 157
 2010/10/15  تاحيح موالند 483928016 محمد بهجت احمد ةالم 158
 2010/10/15  د متأير تسجنل مولو  427138003 ةعند يوة  ةعند ابو العيش 159
 2010/10/15  تاحيح موالند 925852758 ةعدة محمد صالح العطار 160
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 2010/10/15  تاحيح موالند 929930613 ةالم محمد حسا ابو رواع 161
 2010/10/15  موالندتاحيح  413343674 مالك عاام لطفي عودة 162
 2010/10/16  تاحيح موالند 900832585 فريد محمد محمود محمد 163
 2010/10/16  تاحيح هوي  956103840 الهام  ابرا يم احمد حالوه 164
 2010/10/16  تسجنل مولود متأير  427461579 نور احمد ر وان الكفارن  165
 2010/10/20  تاحيح موالند 926712939 صفاء عوض ماطفت ابو حمندان 166
 2010/10/20  تاحيح موالند 926930736 عبد محمد حسنا معروف 167
 2010/10/20  تاحيح موالند 922541156 احمد ابرا يم حمتو النجار 168
 2010/10/24  تاحيح موالند 429948516 اريج محمد فايز ابو عودة 169
 2010/10/26  تاحيح هوي  915541296 وةا  محمد حمدان هويش  170
 2010/10/26  تاحيح هوي  917030942 ةامي ةليمان عقنالن نمنالت 171
 2010/10/26  تاحيح هوي  915835052 بشنر ابرا يم احمد عبد القادر 172
 2010/10/26  تاحيح هوي  802386268 ماعب فريد ماطفت عساف 173
 2010/10/26  تاحيح موالند 412382004 بكرةعاليا نار عبد الرازق ابو  174
 2010/10/28  تاحيح هوي  926276544 ةمنر احمد  معه حبوب 175
 2010/10/28  تاحيح موالند 804418374 هنثم باةل محمد حمد 176
 2010/11/01  تاحيح موالند 803271519 ورده مازن نسيم ابو العنزيا 177
 2010/11/01  تاحيح هوي  936376482 تمام احمد محمد قدورة 178
 2010/11/01  تاحيح هوي  936376482 تمام احمد محمد قدورة 179
 2010/11/01  تاحيح موالند 429913676 شيماء محمد ماطفت ماطفت 180
 2010/11/03  تاحيح هوي  936375450 محمد ابرا يم حسا الاو  181
 2010/11/03  تاحيح هوي  926276536 ةامي احمد  مع  حبوب 182
 2010/11/08  تاحيح موالند 429641569 تولنا عامر ةليم ةالمه 183
 2010/11/08  تسجنل مولود متأير  427143813 ام عبد هللا السلطانعبد هللا حس 184
 2010/11/11  تاحيح موالند 400777330 محمود رائد محمود حمد 185

186 
الحق  ــــاد هللا ابو   ــــاد هللا  ــــاد 

  احون 
 2010/11/11  تاحيح هوي  915947113

 2010/11/11  تاحيح هوي  803573245 حرب عزات محمد ورش اغا 187
 2010/11/11  تاحيح موالند 804382265 ماطفت رشند  منل الشيخ 188
 2010/11/22  تسجنل وفاة متأير 927556019 محمد ر وان محمد ةلمان 189
 2010/11/22  تاحيح هوي  801930678 ابرا يم رفنق ةعند يروات 190
 2010/11/22  تاحيح هوي  802834077 صفيه رفنق ةعند ايروات 191
 2010/11/22  تاحيح هوي  80445002 ةماعنل رفنق ةعند ايرواتا 192
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 2010/11/22  تاحيح هوي  800558421 محمد رفنق ةعند ايراوات 193
 2010/11/22  تاحيح هوي  905267894 رفنق ةعند حمدانصبر   194
 2010/11/22  تاحيح موالند 912031036 مازن فريج  بريل شحدات 195
 2010/11/22  تسجل مولود متأير  427553433 د بدرر ا امجد محمو  196
 2010/11/24  تاحيح هوي  959870338 وفاء محمود  مع  القانوع 197
 2010/11/26  تاحيح موالند 405264136 ا مان حماد حسنا الحوا ر   198
 2010/11/26  تسجل مولود متأير  427437751 احمد عماد محمد عبند 199
 2010/11/26  تسجل مولود متأير  427437751 عبنداحمد عماد محمد  200
 2010/11/29  تاحيح هوي  940005465 يد ج  محمد احمد احمد 201
 2010/11/30  تسجل مولود متأير  430241430 منت احمد  منل ةعد هللا 202
 2010/11/30  تسجل مولود متأير  430241430 منت احمد  منل ةعد هللا 203
 2010/11/30  تاحيح هوي  936372234 الشيشيحلوه محمد مطر  204
 2010/12/02  تاحيح موالند 429656234 صهنب  ما  محمود الهيامي 205
 2010/12/02  تاحيح هوي  803591965 عبنر ةمنر فريج عابد 206
 2010/12/02  تاحيح هوي  923768535 انتاار  ابر صالح موةت 207
 2010/12/02  تسجنل وفاة متأير 900753039 يوة  محمد ر وان ةلمان 208
 2010/12/02  تسجل مولود متأير  430654608 نور الهدى يلنل عوض الغ  209
 2010/12/05  تاحيح موالند 405407149 نسريا ةعند عبد الكريم عطيه 210
 2010/12/07  تاحيح هوي  973155773 اعتماد محمد مسلم عطيه 211
 2010/12/07  تاحيح هوي  960244788 هدى احمد ابرا يم عليان 212
 2010/12/08  تاحيح هوي  969195551  منله محمد احمد ةلمان 213
 2010/12/08  تاحيح موالند 803714302 محمود ابرا يم د اب الكفارنه 214
 2010/12/13  تاحيح موالند 421434796 مالك وائل  ال  كنالني 215
 2010/12/13  تاحيح موالند 429493059 ود ع وائل  ال  عطيه 216
 2010/12/13  تاحيح موالند 421432337 رواء وائل  ال  كنالني 217
 2010/12/13  تاحيح موالند 421436155 اةراء حسا صالح نبهان 218
 2010/12/16  تاحيح موالند 945905750 فريد احمد ر يع الحسني 219
 2010/12/16  يح موالندتاح 400269080 فايزه محمد ةالم ابو الطحان 220
 2010/12/16  هوي تاحيح  803164870 فا م  محمد ةالم ابو الطحان 221
 2010/12/20  تاحيح موالند 424636876 ريم اشرف ر ب شحادة 222
 2010/12/20  تاحيح موالند 407359470 عبد الكريم كنالني عبد الكريم عطيه 223
 2010/12/20  تاحيح موالند 403118037 فا م  كنالني عبد الكريم عطيه 224
 2010/12/20  تاحيح موالند 409765468 ا مان كنالني عبد الكريم عطيه 225
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 2010/12/20  تاحيح موالند 424597540 بال  كنالني عبد الكريم عطيه 226
 2010/12/20  تاحيح موالند 424597540 بال  كنالني عبد الكريم عطيه 227
 2010/12/20  تاحيح موالند 424597540 بد الكريم عطيهبال  كنالني ع 228
 2010/12/20  تاحيح موالند 429472608 كنالني عبد الكريم عطيهاحمد  229
 2010/12/20  تاحيح موالند 405439159 دينا كنالني عبد الكريم عطيه 230
 2010/12/20  تاحيح موالند 429472616 اماني كنالني عبد الكريم عطيه 231
 2010/12/20  تاحيح موالند 400245973 نور كنالني عبد الكريم عطيه 232
 2010/12/20  تاحيح موالند 421434838 محمد كنالني عبد الكريم عطيه 233
 2010/12/20  تاحيح هوي  900900697 ابتسام محمد ديب محمد عطيه 234
 2010/12/20  تاحيح هوي  946246089 هدى عرفات محمد عطيه 235
 2010/12/20  تاحيح هوي  800265092 صفاء حسا عرفات عطيه 236
 2010/12/20  تاحيح هوي  800265092 صفاء حسا عرفات عطيه 237
 2010/12/20  تاحيح موالند 424480903 عبد الرحما عارف عبد الكريم عطيه 238
 2010/12/20  تاحيح موالند 403127624 نهت عارف عبد الكريم عطيه 239
 2010/12/20  تاحيح موالند 424700243 امنه موةت عبد الكريم عطيه 240
 2010/12/20  تاحيح موالند 424700243 امنه موةت عبد الكريم عطيه 241
 2010/12/20  تاحيح موالند 427137609 نافز موةت عبد الكريم عطيه 242
 2010/12/20  تاحيح موالند 421431305 مروه موةت عبد الكريم عطيه 243
 2010/12/20  تاحيح موالند 406165969 عطيهمحمد عارف عبد الكر  م  244
 2010/12/20  تاحيح موالند 400735015 مي عارف عبد الكريم عطيه 245
 2010/12/20  تاحيح موالند 409503992 عرفات عارف عبد الكريم عطي  246
 2010/12/20  تاحيح هوي  969195551  منل  محمد احمد ةلمان 247
 2010/12/20  تاحيح موالند 408392041 وردهمام محمد عبد ابو  248
 2010/12/23  تاحيح هوي  800770547 نفنا يميس محمد حمدان 249
 2010/12/23  تاحيح هوي  917545824 نارة الياس محمد عساف 250
 2010/12/23  تاحيح هوي  964874069 عبد هللا محمد عبد العزيز اعماد 251
 2010/12/23  تاحيح موالند 800770547 نفنا يميس محمد حمدان 252

253 
  ال  عبد الكريم كنالني عطي 

906941034 
تاحيح موالند 

 وهويات
 2010/12/27 

254 
 محمد ناصر احمد الكنالني

803926914 
تاحيح موالند 

 وهويات
 2010/12/27 

 2010/12/27  ندتاحيح موال 400991071 أحمد ناصر احمد الكنالني 255
 2010/12/27  تاحيح موالند 405282260 وئام ناصر احمد الكنالني 256
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 2010/12/27  تاحيح موالند 962451571 ةعد هللا ةعند محمد دهمان 257
 2010/12/30  تاحيح هوي  911805562 محمد عبد حسنا ابو وردة 258
 2010/12/30  تاحيح هوي  911805562 محمد عبد حسنا ابو وردة 259
 2010/12/30  تاحيح هوي  800770547 نفنا يميس محمد ناار 260
 2011/01/03  تاحيح هوي  941381048 حسا أحمد محمود يونس 261
 2011/01/03  تسجنل وفاة متأير 931275820 مريم عبد الرحما شاإر ابو ظاهر 262
 2011/01/04  دتاحيح موالن 429947401  لنبنب عبد المنعم رشد  النجار 263
 2011/01/05  تسجل مولود متأير  427438155 ملك هاني راتب ةلمان 264
 2011/01/05  تسجل مولود متأير  427438155 ملك هاني راتب ةلمان 265
 2011/01/05  تاحيح هوي  909906422 غنيمه مطر عبد الرحما حيه 266
 2011/01/05  موالندتاحيح  412366080 صال  الديا محمد عواد أبو زنون  267
 2011/01/06  تسجل مولود متأير  426373171 مسعود  عقوب احمد الندر 268
 2011/01/06  تاحيح هوي  921172151 رمضان ةعند محمود شاهنا 269
 2011/01/10  تاحيح هوي  912032935  هاد  منل صالح ر وان 270
 2011/01/10  تاحيح هوي  922046982 باةل عبد الكريم عوض شبات 271
 2011/01/10  تاحيح موالند 800770547 نفنا يميس محمد حمدان 272
 2011/01/10  تاحيح هوي  949306237 عزيزة ةالم حسنا يماش 273
 2011/01/18  تاحيح هوي  800004723 فايزة ةليم ةليم لبد 274
 2011/01/18  هوي تاحيح  800004723 فايزة ةليم ةليم لبد 275
 2011/01/18 موافق  لجن  تاحيح موالند 414067585 اء يوة  شحده الكحلوتةر  276
 2011/01/23 قرار لجن  تاحيح هوي  906941075 انتاار عبد الكريم كنالني الكنالني 277
 2011/01/23 قرار لجن  تاحيح موالند 801729575 صد قه عز الديا عطا حموده 278
 2011/01/23 قرار لجن  تاحيح هوي  946668241 د اب ماطفت محمد الفقيه 279
 2011/01/23 قرار لجن  تاحيح موالند 400587002 فاتا مننر محمد الناعوق  280
 2011/01/23 قرار لجن  تاحيح موالند 424545960 االء مننر محمد الناعوق  281
 2011/01/23 قرار لجن  تاحيح موالند 402036669 عبد الرحما محمد العبد ابو وردة 282
 2011/01/23 قرار لجن  تاحيح موالند 804808327 بال  محمد العبد ابو وردة 283
 2011/01/23 قرار لجن  تاحيح هوي  979636214 حنان محمد العبد يروات 284
 2011/01/23 قرار حكم تاحيح موالند 907801054  ما  محمد ماطفت الدويك 285
 2011/01/24 قرار لجن  تاحيح موالند 901986836 ةمحان  ابر ابرا يم ارويشد 286
 2011/01/26 قرار لجن  تاحيح موالند 977811306 ادهم علي ةليمان  ردات 287
 2011/01/30 قرار لجن  تاحيح هوي  801419409 اةام  عبد هللا محمد اعماد 288
 2011/01/30 قرار لجن  تسجل مولود متأير  429024573 صبحي عوضروان ايوب محمد  289
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 2011/01/31 قرار لجن  تاحيح هوي  901016717 إامنليا عمر  يب ايروات 290
 2011/02/01 قرار حكم تاحيح موالند 409886553 قاي رائد مناور  نبورة 291
 2011/02/07 لجن قرار  تاحيح موالند 804358521 شحاده  ال  محمد البكر   292
 2011/02/08 قرار لجن  جنل وفاة متأيرتس 700159981 محمد حسنا عبد هللا قرمود 293
 2011/02/09 قرار لجن  تاحيح موالند 906317623 عوده -ابرا يم محمد  294
 2011/02/09 قرار حكم تاحيح موالند 800537474 امن  محمود احمد مقداد 295
 2011/02/09 قرار لجن  تاحيح هوي  926100488 نارمحمد كامل حسنا  296
 2011/02/13 قرار لجن  تاحيح هوي  915538797 حرب عسليهةمنر ةعد   297
 2011/02/20 قرار حكم تاحيح هوي  801335142 احمد ةلمان  بريل ابو معنلق 298
 2011/02/20 قرار لجن  تاحيح هوي  927004655 محمود عطا حسا االيرس 299
 2011/02/20 لجن  قرار تاحيح هوي  921185377 رو نا عبد  العزيز عبد العزيز ابو 300
 2011/02/21 قرار حكم تاحيح موالند 413346917 محمد ابرا يم محمد ةالمه 301
 2011/02/22 قرار لجن  تاحيح هوي  961655685 نجا  رمضان يلنل الشندغلي 302
 2011/02/24 قرار لجن  تاحيح موالند 900683848 ريمان فوز  صبر   مبوره 303
 2011/02/24 قرار لجن  تاحيح هوي  900796814 هني  رياض عبد ايلق داود 304
 2011/02/28 قرار لجن  تاحيح هوي  916101652 محمود عبد المالك حسا السلطان 305
 2011/03/01 قرار لجنه تاحيح هوي  926491333 عطا عليان درويش ابو واد   306
 2011/03/04 ار حكمقر  تاحيح موالند 421187956 الننا ابرا يم محمود ابو عمنرة 307
 2011/03/04 قرار لجنه تاحيح موالند 804324440 يوة  ةعند ةالم ابو حشيش 308
 2011/03/04 قرار لجنه تاحيح موالند 802180976 عبد الرؤوف محمود ماطفت غنيم 309
 2011/03/04 قرار لجنه تاحيح هوي  929281467  معه احمد يلنل شمعه 310

ــمنر عبد ال 311 رحما داود محمد ةــــــــ
 اللداو  

تسجنل وفاة   822005244
 متأير 

 2011/03/04 قرار لجنه 

 2011/03/06 قرار لجنه تاحيح موالند 803367788 ةلوى نافذ محمد عبد هللا غبا 312
 2011/03/08 قرار لجنه تاحيح هوي  931654271 تغريد محمد محمد الشاعر 313
 2011/03/10 قرار لجنه الندتاحيح مو  926941535 نافز عمر محمد معروف 314
 2011/03/14 قرار حكم تاحيح هوي  410161368 بوةي بشنر محمود مسعود 315
 2011/03/14 قرار لجنه تاحيح هوي  927031443 علي محمد محمود ابو ناصر 316
 2011/03/17 قرار لجنه تاحيح هوي  400070124 يوة  عبد الحج محمد عبد الهاد  317
 2011/03/20 قرار لجنه تاحيح موالند 903509867   عبد هللا صالحرامي مابا 318
 2011/03/20 قرار لجنه تاحيح موالند 427436191  نب اردوغان محمد براك ةليمه 319
 2011/03/23 قرار لجنه تاحيح هوي  800096703 هاني ةمحان  ابر ارويشد 320
 2011/03/27  تاحيح هوي  926941550 معزوزة محمد عمر معروف 321
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 2011/03/27  تاحيح هوي  922003546 زكي  ةليم حسنا الدبجي 322
 2011/03/27  تاحيح موالند 425917549 أبو الهنود محمود ةعند غنيم 323
 2011/03/28 قرار لجنه تاحيح موالند 430546275 نور شاد  فتحي حلوه 324
 2011/03/29  تاحيح هوي  916117237 ولند ماطفت فرج حسا 325
 2011/03/29  تاحيح هوي  916117237 ولند ماطفت فرج حسا 326
 2011/03/30 قرار لجنه تاحيح هوي  932490931 مريم احمد محمد ارقنق 327

 المدون أعاله أسماء األشخاص الذين تقدموا لإلدارة العامة لألحوال المدنية لتصحيح أسمائهم. "

صححيح أن ي " هحه خاياخ خالل   على كل من له اعتراض على الت تقدم لإلدارة العامة لألحوال المدنية ااعترا
 اإلعالن.  يوماخ من تاريخ  15
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 كش  تصحيح األسماء
 26/07/2010                                                      المنطقة: الوسطى      

 التاريخ المالحظات نوع المعاملة رقم الهوية االسم الشخصي م.
 2010/07/27  تاحيح هوي  801074550 مجد  موةت ابرا يم  بر 1
 2010/07/28  تاحيح موالند 422719674 محمد ثائر ةالم ةليمان 2
 2010/07/28  تاحيح موالند 424384907 بتو  ثائر ةالم ةليمان 3
 2010/07/28  تاحيح موالند 923937643 محمد ةالمه ةليمان ابو منديل 4
 2010/07/30  تسجنل وفاة متأير 974096828 امننه احمد محمد المشني 5
 2010/07/30  هوي تاحيح  410581615 حاتم عبد الرحيم يوة  البحياي 6
 2010/08/02  تاحيح موالند 429835531 فا مه عامر علت عبد هللا 7
 2010/08/02  تاحيح موالند 942666439 موةت ةليمان ر يع ةليمان 8
 2010/08/02  تاحيح موالند 407678341 ةليمان المهند ناصر ةليمان ماشي 9
 2010/08/02  موالندتاحيح  409937695 حسام ناصر ةليمان ماشي 10
 2010/08/02  تاحيح موالند 424768133 عبد هللا ناصر ةليمان ماشي 11
 2010/08/02  تاحيح موالند 405200700 رما  ناصر ةليمان ماشي 12
 2010/08/03  تاحيح هوي  800208142 ةهام احمد ةليمان ماشي 13
 2010/08/03  تاحيح هوي  985177591 هناد  محمد رشند شاهنا 14
 2010/08/03  وي تاحيح ه 962073987 صبا  ابرا يم محمد اللو  15
 2010/08/03  تاحيح موالند 804901023 أةماء زكي مابا  الحوا ره 16

 425861010 أمنر ما د حسا الطهراو   17
تسجل مولود 

 متأير

ما 
24/6/2008 

  الت
20/7/2010 

2010/08/03 

18 
ــاد عبـــد الكريم عبـــد  الفتـــا   ةــــــــــــــعـ

 القطراو  
 2010/08/05  تاحيح موالند 429445547

19 
ةـــــــليم اشـــــــرف ماـــــــطفت  شـــــــاد  
 النباهنا

 2010/08/05  تاحيح موالند 429751423

 2010/08/05  تاحيح موالند 913266359  حني قنديل حسا اةماعنل 20
 2010/08/05  تاحيح موالند 410078323 روان حرب محمد الغفار   21
 2010/08/05  تاحيح هوي  913124632 نادره درويش ماطفت ر ا  22
 2010/08/06  تاحيح موالند 944150283 د مساعد ابو  ال  ما  مسعو  23
 2010/08/06  تاحيح موالند 409650959 ةالمه ةليمان محمد يطاب 24
 2010/08/09  تسجنل وفاة متأير 958961468 صبحه محمد ةالم الانداوى  25
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 2010/08/10  تاحيح موالند 929551471 صالح ةالمه صبا  الشافعي 26
 2010/08/11  تاحيح هوي  910556992 د احمد العدو  يالد محم 27
 2010/08/13  تسجل مولود متأير  412286387 براء  ما  ةعند ابو  بران 28
 2010/08/13  تاحيح موالند 400866182 صالح نافذ احمد القطش 29
 2010/08/13  تاحيح موالند 422048694 رمضان  حنت رمضان الاعند   30
 2010/08/13  تاحيح موالند 429048424 ن الاعند  ره   حنت رمضا 31
 2010/08/13  تاحيح هوي  931523526 ابتسام ابرا يم محمود الاعند   32
 2010/08/16  موالندتاحيح  429635345 ملك رمز  با س العيسو   33
 2010/08/16  تاحيح هوي  936847649 ةعاد محمود احمد موةت 34
 2010/08/20  تاحيح موالند 800760852 انحازم عبد الحت فال   مع 35

 42904899 هدا   ماهر فرحان ابو محيسا 36
تسجل مولود 

 متأير

تاينر ما 
شهادة الت 
 منالد

2010/08/20 

37 
الرحما عبــد ابتهــا  بــاةــــــــــــــم عبــد 

 الحافظ
 2010/08/20  تاحيح هوي  803041102

 2010/08/20  ندتاحيح موال 429251499 بيسا  حسنا عبد الكريم ابو أةد 38
 2010/08/20  تاحيح موالند 950200873 نظام ةليمان شاهنا شاهنا 39
 2010/08/20  تاحيح هوي  929456978 اما  ةلمان محمود العطار 40
 2010/08/20  تاحيح موالند 900833872 شعبان  بر ابو عويمريوة   41
 2010/08/20  تأيرتسجنل وفاة م 409069689  نهان يلنل ابرا يم الششنيه 42
 2010/08/23  تاحيح موالند 400733077 شهد صال  ابرا يم عبد القادر 43

44 
ةـــــــــليمان عبد الناصـــــــــر ةـــــــــليمان  

 الحمند  
 2010/08/23  موالندتاحيح  804585206

 2010/08/24  تاحيح موالند 977680818  ال  غالب احمد الترابنا 45
 2010/08/27  تسجل مولود متأير  426126645 حال ةالم كما  ابو بطيحان 46
 2010/08/27  تاحيح موالند 0 عبد المعطي فال  حمدان حمدان 47
 2010/08/27  تاحيح هوي  954966248 إما  محمد عبد الهاد  النجار 48
 2010/08/27  تاحيح موالند 400798930 احمد شوقي ماطفت العبيط 49

 962249611 فا مه حسا احمد كراز 50
وفاة  تسجنل

 متأير

تسجنل وفاة 
متأير ما 

29 /6 /2006 
إلت 

25 /8 /2010 

2010/08/31 
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 2010/08/31  هوي تاحيح  923937684 ةهام ةالمه ةليمان ابو منديل 51

52 
ــليمان   عبد الهاد  عبد القادر ةـــــــــــ

 التلباني
 2010/08/31  تاحيح هوي  934844531

 2010/09/03  ي تاحيح هو  942656273 ماهر ةيا  ةليمان ابو ةوير  53
 2010/09/14  تاحيح موالند 965038433 عزام ةليم عبد هللا ةليم 54

55 
 عبد هللا احمد محمد ابو عمره

424162311 
تسجنل وفاة 
 متأير

 2010/09/14 

 2010/09/14  تاحيح موالند 410718167 علياء محمد درويش القريناو   56
 2010/09/14  تاحيح موالند 410718167 علياء محمد درويش القريناو   57
 2010/09/14  تاحيح موالند 961575321 عا ش  محمود محمد ابو عمر 58
 2010/09/16  تاحيح هوي  410044523 صبا هاني ديب حرب  59
 2010/09/17  تاحيح موالند 421091737 رامي محمد فال   ميعان 60
 2010/09/17  تاحيح هوي  965038433 عزام ةليم عبد هللا ةليم 61

62 
ةـــــــــراج اردوغان عالء محمود ابو  

  را
 2010/09/20  تاحيح موالند 429727480

 2010/09/20  تاحيح هوي  923892848 أما  احمد ةليمان النباهنا 63
 2010/09/20  تاحيح هوي  923892848 أما  احمد ةليمان النباهنا 64
 2010/09/20  تاحيح هوي  410651079 اةالم  معه محمد الدوا   65
 2010/09/20  تاحيح هوي  957325210 زرقي محمد غنيم ابو غنيم 66
 2010/09/20  تسجل مولود متأير  42985551 فارس ةالمه ابو زايدا ه  67
 2010/09/21  تاحيح موالند 404061814 ندا باةم محمد فرج هللا 68
 2010/09/22  تاحيح هوي  931717219 زينب يلنل عبد الرحما حمدان 69
 2010/09/24  تاحيح موالند 429871395 ابرا يم احمد يلنل مسمح 70
 2010/09/24  تاحيح هوي  953565165 انعام محمد عبد نواس 71
 2010/09/24  تاحيح موالند 429753684 محمد مهران محمد البنا 72
 2010/09/24  تاحيح موالند 429753437 نازك  رامي محمد  ابو زايد 73
 2010/09/24  تاحيح موالند 429758816 ةائد تيسنر ةالمه تا ه 74
 2010/09/27  تاحيح هوي  937228641 يوة  عطيه ابرا يم مونس 75
 2010/09/30  تاحيح موالند 919938167 محمود صالح عبد العزيز ريان 76
 2010/09/30  تاحيح هوي  900833690 زياد محمد محمد شحاده 77
 2010/09/30  تاحيح موالند 429445653 ه ماطفي العا زماطفت اةام 78
 2010/09/30  تاحيح موالند 923937684 ةالمه ةليمان ابو منديلةهام  79
 2010/09/30  تاحيح هوي  910614676 محمود  معه محمد الشعافي 80
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 2010/09/30  تاحيح هوي  967690850 محمد ماطفت درويش الرفاعي 81
 2010/09/30  تاحيح موالند 406101048 د  محمديالد زهنر زه 82
 2010/10/05  تاحيح هوي  953791373 أحمد محمد  ابو رياأ ما  83
 2010/10/05  تاحيح موالند 421747502 اةمهان نائل فاروق عكنل  84
 2010/10/08  تاحيح هوي  804657245 الحسا عوض هللا محمود عوض هللا 85
 2010/10/08  تسجنل وفاة متأير 0 لح ابو نارمحمد عبد الهاد  صا 86
 2010/10/08  تسجل مولود متأير  92985758 نا ي محمد ابو ناصرحسا  87
 2010/10/08  تاحيح موالند 424098416 نو  عمر محمد يليفه 88
 2010/10/08  تاحيح موالند 427392618 عبد هللا عمر محمد يليفه 89
 2010/10/08  تاحيح موالند 403075906 حمزه عمر محمد يليفه 90
 2010/10/08  تاحيح موالند 400767627 محمد يليفهصفاء عمر  91
 2010/10/08  تاحيح موالند 405850934 نعيم عمر محمد يليفه 92
 2010/10/12  تاحيح هوي  801749821 مبارك ةليمان مبارك ماشي 93
 2010/10/12  تاحيح هوي  919371880 محمد عبد هللا علي حسا 94
 2010/10/12  تاحيح هوي  931529937 نزهه عوض عويض الماللحه 95
 2010/10/12  تاحيح موالند 429549975 ملك اةامه احمد الكرد 96
 2010/10/12  تاحيح موالند 429549975 ملك اةامه احمد الكرد 97
 2010/10/12  تاحيح موالند 801749821 مبارك ةليمان مبارك ماشي 98
 2010/10/12  تاحيح هوي  900549692 توفنق عياشعطيه صابر  99
 2010/10/12  تاحيح موالند 427475009 ةلمت نضا  عليان الماللحه 100
 2010/10/12  تاحيح موالند 406022764 فا م  عبد السالم محمد عياش 101
 2010/10/12  تاحيح موالند 426449567 صال  عبد السالم محمد عياش 102
 2010/10/12  تاحيح موالند 422554436 الرحما عبد السالم محمد عياشعبد  103
 2010/10/12  تاحيح موالند 407356989 آالء عبد السالم محمد عياش 104
 2010/10/12  تاحيح موالند 405156464 محمد عبد السالم محمد عياش 105
 2010/10/12  تاحيح موالند 409262060 آ ه عبد السالم محمد عياش 106
 2010/10/12  تاحيح موالند 424767481 نور عبد السالم محمد عياش 107
 2010/10/13  تسجنل وفاة متأير 929453827 فا مه يلنل محمد ابو االعور 108
 2010/10/13  تاحيح موالند 429635899  نا عبد الرحيم محمد عاشور 109
 2010/10/13  حيح موالندتا 801749821 مبارك ةليمان مبارك ماشي 110
 2010/10/13  تاحيح موالند 424767481 نور عبد السالم محمد عياش 111
 2010/10/13  تاحيح موالند 409262060 آ ه عبد السالم محمد عياش 112
 2010/10/13  تاحيح موالند 429549975 ملك اةام  احمد الكرد 113
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 2010/10/13  ح هوي تاحي 931529937 نزهه عوض عويض الماللحه 114
 2010/10/13  تاحيح هوي  919371880 محمد عبد هللا علي حسا اةدود 115
 2010/10/13  تاحيح موالند 405156464 محمد عبد السالم محمد عياش 116
 2010/10/13  تاحيح موالند 407356989 االء عبد السالم محمد عياش 117
 2010/10/13  تاحيح موالند 422554436 عبد الرحما عبد السالم محمد عياش 118
 2010/10/13  تاحيح موالند 426449567 صال  عبد السالم محمد عياش 119
 2010/10/13  تاحيح موالند 909131823 فا م  عبد السالم محمد عياش 120
 2010/10/13  تاحيح موالند 427475009 ةلمت نضا  عليان الماللحه 121
 2010/10/13  تاحيح هوي  900549692 عليه صابر توفنق عياش 122
 2010/10/15  تاحيح هوي  901286484 غاز  عا ش حسنا ابو قطه 123
 2010/10/15  تاحيح هوي  926675059 ولند عند شحده المجنون  124
 2010/10/15  تاحيح هوي  912398971 محمود احمد محمد ةالم 125
 2010/10/24  جل مولود متأير تس 425864972 رو ه رياض حسا ابو بطيحان 126
 2010/10/24  تاحيح هوي  410529895 عائش  ةعود عبد العزيز ابو االعور 127
 2010/10/24  تاحيح موالند 429597685 دانيه ةعند  بر ابو نا ع 128
 2010/10/24  تاحيح موالند 923534689 العبد محمد محمود البناهنا 129
 2010/10/24  تاحيح موالند 959950254 هناء صبحت محمد درغام 130
 2010/10/24  تسجل مولود متأير  42925054 ريماس ماهر عبد الهادى ابو  ال  131
 2010/10/24  متأيرتسجل وفاة  967437427 مغنزة حمندان مناور ابو منديل 132
 2010/10/24  تاحيح هوي  803060136 احمد محمد حسا ابو عوكل 133
 2010/10/24  تاحيح موالند 408543734 فريد ابو وردةةعد ه ةعند  134
 2010/10/24  تاحيح هوي  931497952 اما  نظنر احمد مقبل 135
 2010/10/24  مولود متأير تسجل  427407903 نورا باةل عامر ابو شاويش 136
 2010/10/24  تاحيح هوي  900599739 امل عبد المجند عبد القادر الحنله 137
 2010/10/24  تاحيح هوي  429912017 تيسنر عواد العر ان نا ي 138
 2010/10/28  تاحيح هوي  900833872 يوة  شعبان  بر ابو عويمر 139
 2010/10/28  تاحيح هوي  927542258 حرب عطيه عواد الغلبان 140
 2010/10/28  تاحيح موالند 429852148 ميس رمز  يلنل البرس 141
   تاحيح هوي  412622250 هللامحمد محمود فرج  142
 2010/11/01  تاحيح موالند 901665349 ا اد محمد  معه ابو فارس 143
 2010/11/01  متأيرتسجنل وفاة  985315712 ةعده حمدان مناع رو نا 144
 2010/11/01  تاحيح هوي  907297865 منت حسنا ماطفت ابو قطمه 145
 2010/11/03  تاحيح موالند 429641569 تولنا عامر ةليم ةالمه 146
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 2010/11/08  تسجل مولود متأير  42985981 حننا رأفت محمود حمدان 147
 2010/11/08  موالندتاحيح  95995584 اةعود حسان أحمد السعود 148
 2010/11/11  تاحيح موالند 409758539 حازم ناهض رشد  االقرع 149
 2010/11/11  ح موالندتاحي 409758539 حازم ناهض رشد  االقرع 150
 2010/11/11  تاحيح موالند 425811072 منار ناهض رشد  االقرع 151
 2010/11/11  موالندتاحيح  959955840 ةعود حسان احمد ةعود 152
 2010/11/11  تاحيح موالند 426314589 حسان ابرا يم حسان ابو مليح 153
 2010/11/22  موالند تاحيح 429699143 فر  ابرا يم حسان ابو مليح 154
 2010/11/22  تاحيح موالند 429699143 فر  ابرا يم حسان ابو مليح 155
 2010/11/22  تاحيح موالند 804462059 هنثم ةعد نعيم البل 156
 2010/11/22  تاحيح موالند 401266143 منتار ةعد نعيم البل 157
 2010/11/22  تاحيح موالند 803685692 مارلنا ةعد نعيم البل 158
 2010/11/22  تاحيح هوي  900171000 نار توفنق محمد البل 159
 2010/11/22  تاحيح موالند 424691855 محمد ةعد نعيم البل 160
 2010/11/22  تاحيح موالند 409833381 نورهان ةعد نعيم البل 161
 2010/11/22  تاحيح موالند 400047973 ا ه ةعد نعيم البل 162

163 
عبــــد الرؤوف احمــــد ابو  رؤوفــــه

 مغيانب
 2010/11/22  تاحيح هوي   931100457

 2010/11/22  تاحيح موالند 403300106 اةماء ةعد نعيم البل 164
 2010/11/24  تاحيح موالند 429441264 را قه شاد  مننر المغاز   165
 2010/11/26  تسجنل وفاة متأير 80365490 عبد القادر ماهر فايز ابو حزيا 166
 2010/11/26  تاحيح هوي  80454753  به ةمنر محمود شنننو 167
 2010/11/26  تاحيح موالند 804547354 ظاهرةندس احمد ةعند ابو  168
 2010/11/26  تاحيح موالند 959332958 إوثر يلنل حمدان ابو شقوره 169
 2010/11/26  تاحيح هوي  900171000 نار توفنق محمد البل 170
 2010/11/29  تاحيح موالند 970337945 ا يم مبارك ابرا يم أبو غولهابر  171
 2010/11/29  تاحيح هوي  929963031 محمد عبند شحاده السعود 172
 2010/11/30  تاحيح هوي  410298855 عودة حرب رزق ابو منديل 173
 2010/11/30  تاحيح هوي  410298855 عودة حرب رزق ابو منديل 174
 2010/11/30  تاحيح موالند 430247320 يالد حسا ابو  ر    زائر 175
 2010/12/02  تاحيح موالند 410651079 اةالم  معه محمد الدوا   176
 2010/12/09  تاحيح موالند 902336031 محمد عبد اللطيف موةت المجدالو   177
 2010/12/09  تسجل مولود متأير  42917127 حننا عماد محمد مغار   178
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 2010/12/09  تسجل مولود متأير  42917127 حننا عماد محمد مغار   179
 2010/12/13  تاحيح موالند 429871387 لندا  اةر زكي عبد ر ه 180
 2010/12/13  تاحيح هوي  901363523 ةليمان مناور ةليمان القشطان 181
 2010/12/16  تسجل مولود متأير  422768762 مننر رفنق عبد الرحيم موةت 182
 2010/12/16  موالندتاحيح  401146931 احمد فايز صبحي اللولو 183
 2010/12/19  تاحيح هوي  925094112 شحادة ابرا يم محمد ابو شحادة 184
 2010/12/19  تاحيح هوي  906643622 مهد  محمود حسا زقوت 185
 2010/12/20  تاحيح هوي  410149462 حنان ةلمان قاعود ابو مغيانب 186
 2010/12/20  تاحيح موالند 409260601  يما  اةر عبد المجند ابو معنلق 187
 2010/12/26  تاحيح هوي  933775082 أ ما نار ةالم المار   188
 2010/12/26  تاحيح هوي  933775082 أ ما نار ةالم المار   189
 2010/12/26  تاحيح هوي  945754893 يتام مسلم يونس عبد الهاد   190
 2011/01/03  تاحيح موالند 424611291 منتار محمد عبد الحفيظ الهور 191
 2011/01/03  تاحيح موالند 422777573 عبد الرحما رمضان عبد هللا القلقنلي 192
 2011/01/03  تاحيح موالند 422777573 عبد الرحما رمضان عبد هللا القلقنلي 193
 2011/01/03  سجل مولود متأير ت 42963225 الحفيظ شاهنافا م  محمد عبد  194
 2011/01/03  تسجل مولود متأير  42963225 فا م  محمد عبد الحفيظ شاهنا 195
 2011/01/03  تسجل مولود متأير  915070718 ةهام عيست عبد الرحيم محمد 196
 2011/01/03  تاحيح هوي  939337630 عزمي علي ةليمان العر 197
 2011/01/03  تاحيح موالند 939337630 عزمي علي ةليمان العر 198
 2011/01/03  تاحيح موالند 429851454 ره  زكريا صبحي الجعند   199
 2011/01/05  تاحيح موالند 400042057 اةماء كما  قاةم الجعنثني 200
 2011/01/06  تاحيح موالند 429176126 ةلمت الفي عواد ملفي 201
 2011/01/09  تاحيح موالند 400660643 محمد ةليم اةماعنل اللحام 202
 2011/01/09  تاحيح موالند 400660643 محمد ةليم اةماعنل اللحام 203
 2011/01/10  تاحيح موالند 429853005 ايال  ره  محمود محمد فؤاد  اد 204
 2011/01/10  تاحيح موالند 400554994 محمد ماطفت محمد ابو محروقه 205
 2011/01/10  تاحيح موالند 804640928 و محروقهاةراء ماطفت محمد اب 206
 2011/01/10  تسجنل وفاة متأير 907646913 يلنل عبد العزيز ةليمان ابو ةليم 207
 2011/01/11 قرار حكم تسجل مولود متأير  963274469 عبد هللا ةليمان ماطفت ابو تنلخ 208
 2011/01/13 قرار لجن  الندتاحيح مو  948940937 عبد هللا عواد ةليمان ابو ظاهر 209
 2011/01/16 قرار لجن  تاحيح هوي  952385342 عمر عمار عرةان الدراوش  210
 2011/01/16 قرار حكم تاحيح موالند 931715072 وصا  محمد احمد عماد 211
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 2011/01/16 قرار لجن  تاحيح موالند 90958391 ةعند حس الاعند   ايثم 212
 2011/01/16 قرار لجن  تاحيح موالند 405127804 حدادانور عمار صبحي ال 213
 2011/01/16 قرار لجن  تاحيح موالند 410526438 معا  مازن وتمان دحالن 214
 2011/01/18 قرار لجن  هوي تاحيح  908761323 لنلت عبد الفتا  محمد الدويك 215
 2011/01/18 لجن قرار  تسجنل وفاة متأير 916065519 حمده احمد ةالمه النوير   216
 2011/01/18 قرار لجن  تاحيح موالند 410011886  اةر ديب محمد السعدوني 217
 2011/01/18 قرار لجن  تاحيح موالند 953237542 ا ما عبد العزيز احمد اةماعنل 218
 2011/01/19 قرار لجن  تاحيح هوي  914967856 رئيس  عقنالن حسنا ابو نار 219
 2011/01/23 قرار لجن  تسجل مولود متأير  429250541 بد الهاد  أبو  ال ريماس ماهر ع 220
 2011/01/24 قرار لجن  تاحيح هوي  410505408 احمد شعبان يلي البحياي 221
 2011/01/24  تسجنل وفاة متأير 407902030 روان  ال  محمد البو لي 222
 2011/01/26 قرار لجن  ندتاحيح موال 410555478 علي حسا عبد الدا م العويسي 223
 2011/01/30 قرار لجن  تسجنل وفاة متأير 962249611 فا م  حسا احمد كراز 224
 2011/01/30 قرار لجن   تاحيح هوي  410541734 أريج عبد المعطي اةماعنل حسنا 225
 2011/01/30 قرار لجن   تاحيح هوي  410541742 االء عبد المعطي اةماعنل حسنا 226
 2011/01/31 قرار لجن  تاحيح هوي  903517050 اد محمود عند يليفهنه 227
 2011/02/01 قرار لجن  تاحيح موالند 429443252 غز  ةائد  ما  الخطنب 228
 2011/02/02 قرار لجن  تاحيح هوي  972330484 وداد عبد الرحما عوض زقوت 229
 2011/02/03 قرار لجن  ي تاحيح هو  921165445 ابرا يم محمد اةماعنل ابو  بيخ 230
 2011/02/03 قرار لجن  تاحيح موالند 424461101 مهند علي ةليمان ابو قعيس 231
 2011/02/03 قرار لجن  تاحيح موالند 403688732 ةليمان ابو قعيسةالمه علي  232
 2011/02/03 قرار لجن  تاحيح موالند 400877205 هند علي ةليمان ابو قعيس 233
 2011/02/07 قرار لجن  تاحيح هوي  917326456 احمد محمد الحزياإامل  234
 2011/02/07 قرار لجن  هوي تاحيح  918520420  سرى حمندان ابرا يم االشرم 235
 2011/02/08 قرار لجن  تاحيح موالند 900232307 رائد عبد الكريم ابرا يم ابو  وده 236
 2011/02/09 قرار لجن  يح موالندتاح 430567131 عز الديا عمر محمد  معه 237
 2011/02/13 قرار لجن  تاحيح موالند 929276830 محمد احمد عبد القادر ابو مغيانب 238
 2011/02/13 قرار لجن  تاحيح موالند 430567131 عز الديا عمر محمد  معه 239
 2011/02/13 قرار لجن  تاحيح موالند 900232307 رائد عبد الكريم ابرا يم ابو  وده 240
 2011/02/13 قرار لجن  تاحيح هوي  962441515 ناار علي درويش الغريب 241
 2011/02/13 قرار لجن  تسجنل وفاة متأير 426150991 علي االدهمر وان حمدان  242
 2011/02/14 قرار لجن  تاحيح هوي  410047328 عمران عطيه محمد نانر 243
 2011/02/20 قرار لجن  تاحيح هوي  974486201 وشعيست عبد القادر امنا ابو الغ 244
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 2011/02/20 قرار لجن  تاحيح هوي  901466953 مها محمد ةالم احمد 245
 2011/02/20 قرار لجن  تسجنل وفاة متأير 429442254 مالك نضا  محمد أبو حجنر 246
 2011/02/20 قرار لجنه تاحيح هوي  929960136 حر ا محمد ةليمان ابو مالح 247
 2011/02/20 قرار لجنه تاحيح موالند 975566951 انتاار محمود ماطفت صندم 248
 2011/02/24 قرار لجنه تاحيح هوي  906628797  هاد ةعند ةليمان عواده 249
 2011/02/27  تاحيح موالند 932310576 زياد محمد احمد اعماد 250
 2011/02/27 قرار لجنه  تاحيح هوي 920011574 ةعد   محمد ةليمان بركه 251
 2011/02/27 قرار لجنه متأير تسجل مولود  429040926 زين  ابرا يم عوده العواوده 252
 2011/02/28  تاحيح هوي  901351429 هاله حسنا منسي عبد الهاد   253
 2011/02/28 قرار لجنه تاحيح هوي  951900315 فوزيه حسا عبد هللا ابو قمر 254
 2011/03/01 قرار لجنه تسجنل وفاة متأير 426162467 ابرا يم الدماغمحمد يلنل  255
 2011/03/04 قرار لجنه تاحيح هوي  905199519 ا ما ةليمان ةالم ابو ةوير  256
 2011/03/04 قرار لجنه تسجنل وفاة متأير 0 محمد يالد احمد ابو شاويش 257
 2011/03/04 ر لجنهقرا تاحيح هوي  900987447 نجال محمد علي صرصور 258
 2011/03/04 قرار لجنه تاحيح هوي  970316154 فرحه ةليمان ةليمان ابو رويضه 259
 2011/03/04 قرار حكم تاحيح موالند 901606434 ةاميه حسا ةالم كوارع 260
 2011/03/06 قرار لجنه  تاحيح هوي  700124746 تاتننا يوننال دورو ةتيفان ابو ةليم 261
 2011/03/08 قرار لجنه موالندتاحيح  910750033 عبد العزيز مفلح ابو منستاةامه  262
 2011/03/09 قرار لجنه تاحيح هوي  913912879 روةنله عبد هللا ةليمان ابو مزيد 263
 2011/03/09 قرار حكم تاحيح موالند 402561294 اةراء عزمي علي العر 264
 2011/03/09 قرار حكم موالندتاحيح  422553123 محمد عزمي علي العر 265
 2011/03/09  تاحيح موالند 802585455 اةماء عزمي علي العر 266
 2011/03/10 قرار حكم تاحيح هوي  938288875 منت عبد هللا ابرا يم العر 267
 2011/03/14 قرار لجنه تاحيح موالند 422627877 يزن ولند عند المجنون  268
 2011/03/14 قرار لجنه موالندتاحيح  914275615 بو رقابةالم عبد المجند ناصر ا 269
 2011/03/16 قرار لجنه تاحيح هوي  975950163 عائشه عبد موةت المكاو   270
 2011/03/16 قرار لجنه تاحيح هوي  901285692 ماهر حسا محمد بارود 271
 2011/03/16 قرار لجنه تاحيح موالند 901511410  ابر حسا عبند هللا شعنب 272
 2011/03/16 قرار لجنه تاحيح موالند 426457248 حاتم يوة  المادرميسره  273
 2011/03/16 قرار لجنه تاحيح موالند 424110344 إامله ةالمه ةليمان ابو فريه 274
 2011/03/20 قرار لجنه تسجنل وفاة متأير 918708116 محمد ةالم محمد ةليم 275
 2011/03/20 قرار لجنه تاحيح موالند 429541980 ياو حه ناصر احمد ابو صواو  276
 2011/03/20 قرار لجنه تاحيح موالند 426457248 ميسره حاتم يوة  المادر 277
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 2011/03/23 قرار لجنه تاحيح هوي  937061562 صابر احمد محمد النباهنا 278
 2011/03/23 قرار لجنه تاحيح موالند 908718166 فرج محمد السند الاعند   279
 2011/03/23 قرار لجنه تاحيح هوي  900605742 عبد هللا حسا ابره الزعزوع 280
 2011/03/27  تاحيح هوي  903213460 ناد ه ةليمان عبد المادر 281
 2011/03/27  تاحيح موالند 429041098 ريماس ةمنر احمد الحمر   282
 2011/03/29  الندتاحيح مو  400077400 أ ما  هاد عبد هللا ابو عويض  283
 2011/03/29  تاحيح هوي  901285692 ماهر حسا محمد بارود 284
 2011/03/29  تسجنل وفاة متأير 430595678 ناةت  اةر كما  العكلوك 285
 2011/03/29  تسجل مولود متأير  430595678 ناةت  اةر كما  العكلوك 286
 2011/03/29  د متأير تسجل مولو  430595678  اةر كما  العكلوك ناةت 287
 2011/03/30 قرار لجنه تاحيح هوي  946349545 فا مه فال  حمدان  ميعان 288
 2011/03/30 قرار لجنه تاحيح موالند 954745139 عدنيه عبد القادر فال   ميعان 289
 2011/03/30 قرار لجنه تاحيح موالند 404313603 وةيم عبد الكريم مالح  ميعان 290

 اله أسماء األشخاص الذين تقدموا لإلدارة العامة لألحوال المدنية لتصحيح أسمائهم.المدون أع "

هحه خاياخ خالل    " صححيح أن يتقدم لإلدارة العامة لألحوال المدنية ااعترا على كل من له اعتراض على الت
 اإلعالن.  يوماخ من تاريخ  15

 

                                           
 

  

 
 

 
 


