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  رقم
 مسلسل

 محتـویــات العـــدد
  رقم

 الصفحة

  القوانین : أوالً 
  13  ).م2012(الموازنة العامة للسنة المالیة  2012لسنة ) 2(قانون رقم   .1

   قرارات المجلس التشریعي: ثانیاً  

2.  
قبـول تقریـر لجنـة الموازنـة بشـأن  )4/1ع.غ/ 1311(قرار المجلس التشریعي رقـم 

  .م2012روع قانون الموازنة العامة للسنة المالیة والشئون المالیة حول مش
20  

3.  
قبـول تقریـر لجنـة الموازنـة  بشـأن )4/1ع.غ/ 1312(قرار المجلس التشریعي رقـم 

  .م2011والشئون المالیة حول مشروع قانون محلق الموازنة العامة للسنة المالیة 
25  

 قرارات مجلس الوزراء: ثالثاً 

4.  
م بشـــأن ضـــمان تحصـــیل ضـــریبة 2011لســـنة ) 394(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  . القیمة المضافة المستحقة على مجموعة شركات االتصاالت
27 

5.  
م بشـــأن ضـــمان تحصـــیل ضـــریبة 2011لســـنة ) 395(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  . القیمة المضافة المستحقة على البنوك وشركات التأمین
29 

6.  
عتمـــاد توصـــیات اللجنـــة م بشـــأن ا2011لســـنة ) 396(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  . الخاصة بمناقشة القضایا المتعلقة بالدراجات الناریة
31 

7.  
م بشــأن اســـتحداث مدیریــة للتربیـــة 2011لســـنة ) 397(قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم 

  . والتعلیم في القرى الشرقیة من محافظة خانیونس
34 

8.  
العلیــا م بشــأن إنهــاء عمــل اللجنــة 2011لســنة ) 398(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  . لتقییم األداء الحكومي
35 

9.  
م بشـأن تعـدیل قــرار مجلـس الــوزراء 2011لســنة ) 399(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

ـــات الحكومیـــة الموجـــودة  2011لســـنة ) هــــ.إ/و.م/3/204/11(رقـــم  بشـــأن المركب
  . بحوزة الوزراء المنتهیة والیتهم

36 

10. 
یاب أوائـــل خریجـــي م بشـــأن اســـتع2011لســـنة ) 400(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

 .م في الدوائر والمؤسسات الحكومیة2011الجامعات والكلیات للعام الدراسي 
38 

11. 
م بشــأن بیــع آلیــات غیــر مســتخدمة 2011لســنة ) 401(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  . تملكها وزارة األشغال العامة واإلسكان بالمزاد العلني
  

40 
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12. 
م بشــأن تشــكیل مجلــس إدارة الهیئــة 2011لســنة ) 402(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  . العامة لتشجیع االستثمار

42 

13. 
م بشـــأن اعتمــاد مشــاریع اإلســـكان 2011لســنة ) 403(قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم 

  . المقدمة من وزارة األشغال العامة واإلسكان في قطع أراضي حكومیة
44 

14. 
م بشأن توصـیات اللجنـة العلیـا لتقیـیم 2011لسنة ) 404(قرار مجلس الوزراء رقم 

  ".الشق المدني"األداء الحكومي الخاصة بوزارة الداخلیة واألمن الوطني 
46 

15. 
م م بشأن توصـیات اللجنـة العلیـا لتقیـی2011لسنة ) 405(قرار مجلس الوزراء رقم 

  . األداء الحكومي الخاصة بوزارة التصاالت وتكنولوجیا المعلومات
47 

16. 
م بشأن توصـیات اللجنـة العلیـا لتقیـیم 2011لسنة ) 406(قرار مجلس الوزراء رقم 

  . األداء الحكومي الخاصة بوزارة النقل والمواصالت
48 

17. 
ا لتقیـیم م بشأن توصـیات اللجنـة العلیـ2011لسنة ) 407(قرار مجلس الوزراء رقم 

  . األداء الحكومي الخاصة بوزارة االقتصاد الوطني
49 

18. 
م بشأن توصـیات اللجنـة العلیـا لتقیـیم 2011لسنة ) 408(قرار مجلس الوزراء رقم 

  . األداء الحكومي الخاصة بوزارة التربیة والتعلیم العالي
50 

19. 
ا لتقیـیم م بشأن توصـیات اللجنـة العلیـ2011لسنة ) 409(قرار مجلس الوزراء رقم 

  . األداء الحكومي الخاصة بسلطة األراضي
51 

20. 
ــــوزراء رقــــم  ــــرار مجلــــس ال م بشــــأن المــــوظفین الحكــــومیین 2011لســــنة ) 410(ق

  . المتعدین على أراضي حكومیة
52 

21. 
/ م بشــأن الموافقــة علــى عــودة الموظــف2011لســنة ) 411(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  زارة الداخلیة واألمن الوطنيساهر عبد القادر هویدي الكرد للعمل في و 
53 

22. 
ــــوزراء رقــــم  ــــرار مجلــــس ال م بشــــأن نظــــام الشــــركات غیــــر 2011لســــنة ) 412(ق

  . الربحیة
54 

23. 
ــوزراء رقــم  ــة 2011لســنة ) 413(قــرار مجلــس ال م بشــأن اعتمــاد إســتراتیجیة التنمی

  . م2011 – 2010المستدامة لالعوام 
61 

24. 
ــوزراء رقــم  ــدم مــن م 2011لســنة ) 414(قــرار مجلــس ال ق بشــأن رفــض الطلــب المُ

  . وزارة التخطیط بتغطیة تكالیف مهمتي سفر خارجیة لسلطة جودة البیئة
62 

25. 
م بشــأن اعتبــار یــومي تنفیــذ صــفقة 2011لســنة ) 415(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .یومي إجازة رسمیة ووطنیة) الوفاء لألحرار(تبادل األسرى 
64 
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26. 
ـــم  ـــس الـــوزراء رق م بشـــأن إعـــداد خطـــة إســـتراتیجیة 2011لســـنة ) 416(قـــرار مجل

  . لتحسین وتطویر التعلیم في المدارس الحكومیة
65 

27. 
عامـًا ) 2012(م بشـأن إعتمـاد عـام 2011لسـنة ) 417(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  . لتطویر التعلیم
66 

28. 
ــم  م بشــأن إعــداد تصــور كامــل لبیــع 2011لســنة ) 418(قــرار مجلــس الــوزراء رق

  .قطع أراضي حكومیة
68 

29. 
) $1,000(م بشــأن صـــرف مبلـــغ 2011لســـنة ) 419(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

  . لكل عائد من العائدین من لیبیا وما زال موجودًا في قطاع غزة
70 

30. 
م بشـــأن تخصـــیص قطـــع أراضـــي 2011لســـنة ) 420(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .حكومیة كأماكن بدیلة لسكان عزبة الحمامیة
72 

31. 
م بشـأن إلغـاء أي زیـادة أقرتهـا شـركة 2011لسنة ) 421(م قرار مجلس الوزراء رق

  . توزیع الكهرباء على أسعار الكهرباء دون إقرارها من مجلس الوزارء
74 

32. 
م بشـأن تشـكیل لجنـة خاصـة إلتمـام 2011لسـنة ) 422(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

ح عبــد الــدائم أبــو مــدین لصــال/ إجــراءات نقــل ملكیــة األرض التــي تبــرع بهــا الســید
  ". وفاء األحرار"األسرى المحررین في صفقة تبادل األسرى 

75 

33. 
م بشــأن تشــكیل لجنــة لدراســة تبعیــة 2011لســنة ) 423(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  . الكلیات العلمیة الخاصة داخل الوزارات والمؤسسات الحكومیة
77 

34. 
ء م بشـأن تشـكیل لجنــة خاصـة لشــرا2011لســنة ) 424(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

  .مركبات جدیدة لصالح الحكومة
79 

35. 
ــــوزراء رقــــم  ــــس ال ــــة عیــــد األضــــحى 2011لســــنة ) 425(قــــرار مجل م بشــــأن عطل

  . هـ1432/م2011المبارك للعام 
80 

36. 
م بشــأن اعتمــاد التوصــیات المقدمــة 2011لســنة ) 426(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  . من سلطة األراضي بخصوص أراضي حي النزهة
81 

37. 
م بشـأن عطلـة عیـد االسـتقالل للعـام 2011لسـنة ) 427(راء رقـم قرار مجلس الـوز 

  . م2011
84 

38. 
م بشأن تخصیص قطعة أرض 2011لسنة ) 428(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .حكومیة لصالح رابطة الكتاب واألدباء الفلسطینیین إلنشاء قصر ثقافي
  

85 
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39. 
ـــوزراء رقـــم  ـــرار مجلـــس ال  م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض2011لســـنة ) 429(ق

  . حكومیة لصالح بلدیة الزهراء إلنشاء مرفق للبلدیة
87 

40. 
ـــوزراء رقـــم  ـــرار مجلـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2011لســـنة ) 430(ق

  . حكومیة لصالح بلدیة الزهراء إلنشاء كراج ومخازن آللیات البلدیة
89 

41. 
م بشــأن اســتبدال قطعــة األرض الحكومیــة 2011لســنة ) 431(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  . مؤجرة لصالح جمعیة غزة للزراعة والبیئة بقطعة أرض حكومیة أخرىال
91 

42. 
%) 25(م بشــأن إلغــاء حجــز نســبة 2011لســنة ) 432(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  ) بال تل، جوال(من قیمة فواتیر االتصاالت وتحویل هذه القیمة لحساب شركة 
93 

43. 
مشــروع قـانون معــدل  م بشـأن إحالـة2011لســنة ) 433(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

ــــغ رقــــم  ــــانون التب ــــى المجلــــس 1921لســــنة ) 22(لق ــــدم مــــن وزارة العــــدل إل م المق
  . التشریعي إلقراره حسب األصول

94 

44. 

م بشـأن اسـتمرار تجمیـد العمـل بقـرار 2011لسـنة ) 434(قرار مجلس الوزراء رقم 
م بشــأن تحصــیل رســوم 2011لســنة ) هـــ.إ/و.م/7/200/11(مجلــس الــوزراء رقــم 

من قیمة المركبات التي یتم إدخالها من المعابر المشتركة %) 25(كیة بقیمة جمر 
  . مع االحتالل

96 

45. 
ــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم  م بشــــأن اعتمــــاد صــــرف مبلــــغ 2011لســــنة ) 435(ق

ــة ) 67,980$( ــة إزال ــوطني كنفقــات خاصــة بحمل ــة واألمــن ال لصــالح وزارة الداخلی
  . التعدیات على األراضي الحكومیة

98 

46. 
م بشـأن اعتمـاد الخطـة المقدمـة مـن 2011لسـنة ) 436(رار مجلـس الـوزراء رقـم قـ

  . وزارة المالیة لضبط الحدود واألنفاق مع الجانب المصري
100 

47. 
ــــم  ــــوزراء رق ــــس ال ــــرار مجل م بشــــأن اعتمــــاد خطــــة الحملــــة 2011لســــنة ) 437(ق

   .المیدانیة على الطرق المقدمة من وزارة المالیة لتفعیل النظام الضریبي
101 

48. 
ــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم  م بشــــأن اعتمــــاد صــــرف مبلــــغ 2011لســــنة ) 438(ق

  . لصالح وزارة األشغال العامة واإلسكان لصیانة أحد حفارات الوزارة) 15.000$(
102 

49. 
م بشــأن اعتمــاد مشــروع عــزل مقــر 2011لســنة ) 439(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  . وزارة الحكم المحلي عن مجمع الدوائر الحكومیة
104 

50. 
م بشـأن تشـكیل لجنـة وزاریـة خاصـة 2011لسـنة ) 440(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  . لدراسة إعادة إنشاء مجمع الوزارات
105 
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51. 
م بشـأن تشـكیل لجنـة خاصـة لدراسـة 2011لسـنة ) 441(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  . تجمیع الطاقات البشریة واإلمكانات المادیة للورش الحكومیة
107 

52. 
م بشـأن تـوفیر االحتیاجـات التشـغیلیة 2011لسنة ) 442(س الوزراء رقم قرار مجل

  . الشهریة إلدارة المعابر من الموازنة الشهریة للهیئة العامة للمعابر والحدود
109 

53. 
م بشـــأن اعتمـــاد مشـــروع اســـتبدال 2011لســـنة ) 443(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .رخص بالستیكیة للمركبات برخص ورقیة
111 

54. 
م بشــــأن تخفـــیض قیمــــة المزایــــدة 2011لســــنة ) 444(جلــــس الــــوزراء رقـــم قـــرار م

برم بین وزارة النقل والمواصالت وشركة إیلیاء الطیبة   . المتفق علیها في العقد المُ
112 

55. 
م بشــــأن اعتمــــاد تقــــدیرات وزارة 2011لســــنة ) 445(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  . لعدلاألشغال العامة اإلسكان لتكلفة ترمیم مبنى وزارة ا
114 

56. 
شـهریًا %) 10(م بشأن صرف نسـبة 2011لسنة ) 446(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .من إیرادات جهاز الشرطة لصالح وزارة الداخلیة واألمن الوطني
116 

57. 
م بشـأن إعـادة تشـكیل لجنـة الضـباط 2011لسـنة ) 447(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  .لقوى األمن
118 

58. 
ـــرخیص 2011لســـنة ) 448(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  م بشـــأن بـــدل معـــامالت ت

  . المصانع والمنشآت الصناعیة
120 

59. 
ـــوزراء رقـــم  ـــرار مجلـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2011لســـنة ) 449(ق

  . حكومیة لصالح هیئة األعمال الخیریة اإلماراتیة إلنشاء محطة تحلیة میاه
122 

60. 
ـــوزراء رقـــم  ـــرار مجلـــس ال طعـــة أرض م بشـــأن تخصـــیص ق2011لســـنة ) 450(ق

  .حكومیة لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدینیة إلنشاء مرفق لمسجد الفرقان
124 

61. 
م بشــأن عطلــة رأس الســنة الهجریــة 2011لســنة ) 451(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  . هـ1433لعام 
126 

 127  .م بشأن تشكیل لجنة البعثات والدورات2011لسنة ) 452(قرار مجلس الوزراء رقم  .62

63. 
م بشـأن تشـكیل لجنـة دائمـة لمتابعـة 2011لسـنة ) 453(جلـس الـوزراء رقـم قـرار م

  . تسویات األراضي المحلولة مع المواطنین
129 

64. 
م بشـأن إعتمـاد مشـروع تمدیـد شـبكة 2011لسـنة ) 454(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  .صرف صحي لصالح بلدیة دیر البلح
  

131 
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65. 
) $165,000(ن تخصـیص مبلـغ م بشـأ2011لسـنة ) 455(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  . لصالح وزارة األشغال العامة واإلسكان لتسویة أرض حي بیسان
132 

66. 
م بشـأن اعتمـاد مشـروع قـانون البریـد 2011لسـنة ) 456(قرار مجلس الوزراء رقـم 

حالته إلى المجلس التشریعي إلقراره حسب األصول   .وإ
133 

67. 
ـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  تحصـــیل رســـوم اســـتیراد م بشـــأن 2011لســـنة ) 457(ق

  .بعض السلع الكمالیة التي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم
134 

68. 
م بشـأن الضـرائب والرسـوم الجمركیـة 2011لسـنة ) 458(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .على كافة السلع الواردة من الجانب المصري
136 

69. 

زراء م بشـأن تعـدیل قــرار مجلـس الــو 2011لســنة ) 459(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 
م بشـــــــأن اعتمــــــــاد صـــــــرف مبلــــــــغ 2011لســــــــنة ) هــــــــ.إ/و.م/8/223/11(رقـــــــم 

ــة ) 67,980$( ــة إزال ــوطني كنفقــات خاصــة بحمل ــة واألمــن ال لصــالح وزارة الداخلی
  .التعدیات على األراضي الحكومي

138 

70. 
م بشـأن اعتمـاد مشـروع قـانون رسـوم 2011لسـنة ) 460(قرار مجلس الوزراء رقم 
حالته إلى المجلس التشریعي إلقراره حسب األصول معامالت وزارة الداخلیة   .وإ

140 

71. 
م بشـــأن تغطیـــة تكـــالیف تركیــــب 2011لســـنة ) 461(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .معرشات وتجهیزات في معبر رفح البري
141 

72. 
م بشأن إحالة مشـروع قـانون الموازنـة 2011لسنة ) 462(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .لس التشریعيم إلى المج2012العامة لعام 
142 

73. 
م بشـأن تشـكیل لجنـة خاصـة لدراسـة 2011لسـنة ) 463(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  .م2012حاجة الوزارات والمؤسسات الحكومیة من االحداثات الوظیفیة للعام 
143 

74. 
ألـف إحداثیـة ) 1000(م بشـأن إقـرار 2011لسنة ) 464(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .م2012وظیفیة للعام 
144 

75. 
م بشـــأن تخفـــیض رســـوم تـــرخیص 2011لســـنة ) 465(رار مجلـــس الـــوزراء رقـــم قـــ

  ).SNG(وحدة البث الفضائي 
145 

 146  .م بشأن تشكیل اللجنة الشرعیة القانونیة2011لسنة ) 466(قرار مجلس الوزراء رقم  .76

77. 
ـــوزراء رقـــم  ـــرار مجلـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2011لســـنة ) 467(ق

ــة لصــالح جمعیــة إبــداع للتنمیــة والثقافــة والتطــویر إلنشــاء مقــر ألكادیمیــة  حكومی
  .اإلدارة والسیاسة للدراسات العلیا

148 
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78. 
م بشـــأن نقـــل التخصـــیص الســـابق 2011لســـنة ) 468(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

ــة أخــرى بــنفس  لصــالح ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبیعیــة إلــى قطعــة أرض حكومی
  .المساحة إلنشاء محطة التحویل

150 

79. 
ـــرار ـــوزراء رقـــم  ق م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2011لســـنة ) 469(مجلـــس ال

  .حكومیة لصالح بلدیة جبالیا إلنشاء بئر میاه
152 

80. 
ـــوزراء رقـــم  ـــرار مجلـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2011لســـنة ) 470(ق

حكومیة لصالح الجمعیة الفلسطینیة لقدامى الریاضـیین ونـادى الرضـوان الریاضـي 
  .دیینإلنشاء ملعب ریاضي للنا

154 

81. 
ـــوزراء رقـــم  ـــرار مجلـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2011لســـنة ) 471(ق

  .حكومیة لصالح تجمع النقابات المهنیة إلنشاء مقر دائم شمال قطاع غزة
156 

82. 
ـــوزراء رقـــم  ـــرار مجلـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2011لســـنة ) 472(ق

  .البساتین حكومیة لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدینیة إلنشاء مسجد
158 

83. 
ـــوزراء رقـــم  ـــرار مجلـــس ال م بشـــأن تخصـــیص قطعـــة أرض 2011لســـنة ) 473(ق

ــة  ــة رابطــة الخــریجین المعــاقین بصــریًا إلنشــاء مقــر للجمعی حكومیــة لصــالح جمعی
  .ومكتبة سمعیة

160 

84. 
ـــــم  ـــــوزراء رق ـــــس ال ـــــاطق 2011لســـــنة ) 474(قـــــرار مجل م بشـــــأن تخصـــــیص المن

لح بلدیــة خـــانیونس الســتخدامها علـــى الخضــراء مــن أراضـــي مشــروع البـــراق لصــا
  .سبیل المنفعة

162 

85. 
ـــــم  ـــــوزراء رق ـــــس ال ـــــاطق 2011لســـــنة ) 475(قـــــرار مجل م بشـــــأن تخصـــــیص المن

الخضــراء مــن أراضــي مشــروع بیســان لصــالح بلدیــة بیــت الهیــا الســتخدامها علــى 
  . سبیل المنفعة

164 

86. 
المیالدیـة م بشـأن عطلـة رأس السـنة 2011لسـنة ) 476(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  .م2012لعام 
166 

87. 
م بشـأن عطلـة المـوظفین المسـیحیین 2011لسـنة ) 477(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .بمناسبة عید المیالد المجید
167 

88. 
عبـد اهللا / م بشأن قبول استقالة السـید2011لسنة ) 478(قرار مجلس الوزراء رقم 
  .إسماعیل علي أبو جربوع

  
168 
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89. 
ــوزراء رقــم  م بشــأن تشــغیل األســرى المحــررین 2011لســنة ) 479(قــرار مجلــس ال

الذین أمضوا في سـجون االحـتالل الصـهیوني مـدة أربـع سـنوات ونصـف إلـى أقـل 
  .من خمس سنوات

169 

90. 
م بشـأن تجدیـد عقـود العمـل للعـاملین 2011لسنة ) 480(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .في المحاكم النظامیة
171 

91. 
عامًال متطوعـًا ) 23(م بشأن تشغیل 2011نة لس) 481(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .في وزارة الصحة على بند التشغیل المؤقت
172 

92. 
) $36,000(م بشــأن صــرف مبلــغ 2011لســنة ) 482(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  . لصالح وزارة الصحة كبدل إیجار سنوي لمقر مستشفي یافا
173 

93. 
فــرص العمــل علـــى  م بشــأن زیــادة2011لســنة ) 483(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  . برنامج التشغیل المؤقت بإضافة مائة فرصة عمل جدیدة
174 

94. 
م بشـــأن اعتمـــاد توصـــیات اللجنـــة 2011لســـنة ) 484(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

الخاصــــة بدراســــة تبعیــــة الكلیــــات العلمیــــة الخاصــــة داخــــل الــــوزارت والمؤسســــات 
  . الحكومیة

175 

95. 
م بشــأن تمدیــد العمــل بقــرار مجلــس 2011لســنة ) 485(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

م بشـــــأن تخفـــــیض الرســـــوم 2009لســــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/132/11(الــــوزراء رقـــــم 
  %. 50والدیون المترتبة على المركبات العمومیة بنسبة 

177 

96. 
م بشـــأن اعتمـــاد المقتـــرح المقـــدم مـــن 2012لســـنة ) 1(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  . ن على األراضي الحكومیةسلطة األراضي إلخالء آل أبو عمرة المتعدی
179 

97. 
بعـدي 2012لسنة ) 2(قرار مجلس الوزراء رقم  قدم من مُ م بشأن رفض الطلب المُ

  .كنیسة المهد بإعفائهم من الرسوم الجمركیة
181 

98. 
قـدم مــن وزارة 2012لســنة ) 3(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم  م بشـأن رفـض الطلـب المُ

خاصـة بمشــروع فعالیـات وفـاء األحــرار  الشـباب والریاضـة والثقافـة باعتمــاد موازنـة
  .الثقافي

182 

99. 

قـدم مـن بلدیـة 2012لسـنة ) 4(قرار مجلس الـوزراء رقـم  م بشـأن رفـض الطلـب المُ
یـرادات معبـر رفـح البـري لصـالح  رفح بتخصیص نسبة من إیرادات هیئة الحدود وإ

  . البلدیة
  

183 
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100. 
قـدم مـن سـلطة م بشأن رفـض الطلـب 2012لسنة ) 5(قرار مجلس الوزراء رقم  المُ

  . األراضي بصرف مكافآت لجنة تقدیر األراضي الحكومیة
184 

101. 
ــــم  ــــوزراء رق ــــس ال ــــرار مجل ــــى الحــــوافز 2012لســــنة ) 6(ق م بشــــأن المصــــادقة عل

  . المقترحة من لجنة االستثمار العقاري للمتقدمین بطلبات استثمار عقاري
185 

102. 
ــم  ــوزراء رق ــة بالتعــاون  م بشــأن تكلیــف2012لســنة ) 7(قــرار مجلــس ال وزارة المالی

مع وزارة الزراعة ووزارة التخطـیط التخـاذ اإلجـراءات الالزمـة إللغـاء اإلدارة العامـة 
  .للمحررات

188 

103. 
م بشـــأن تكلیـــف وزارة الزراعـــة بتوریـــد كافــــة 2012لســــنة ) 8(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .م2012إیراداتها في حساب الخزینة العامة وفقًا لألصول من بدایة عام 
189 

104. 
م بشـأن ترقیـة ثالثـة مـوظفین عسـكریین 2012لسـنة ) 9(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

حالتهم إلى التقاعد   . من وزارة الداخلیة واألمن الوطني وإ
190 

105. 
م بشـــأن مســـتحقات وزارة األوقــــاف 2012لســـنة ) 10(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقــــم 

  . والشؤون الدینیة على الحكومة الفلسطینیة
192 

106. 
م بشــأن تكلیــف بلدیــة خــانیونس بــدفع 2012لســنة ) 11(مجلــس الــوزراء رقــم قــرار 

  . ضریبة القیمة المضافة على مشروع تأهیل الطریق الغربیة في المدینة
194 

107. 
م بشـأن اعتمـاد مشـروع قـانون الغـرف 2012لسـنة ) 12(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

ح ـــة الصـــناعیة المقـــدم مـــن وزارة االقتصـــاد الـــوطني، وإ ـــه إلـــى المجلـــس التجاری الت
  . التشریعي إلقراره حسب األصول

195 

108. 
م بشـأن اعتمـاد مشـروع صـیانة طــرق 2012لسـنة ) 13(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

متفرقـة فــي مدینــة الزهـراء فــي حــدود المبـالغ المســتحقة لصــالح بلدیـة الزهــراء علــى 
  .اتها الذاتیةوزارة المالیة باإلضافة إلى المبلغ الذي ستساهم به البلدیة من إیراد

196 

109. 
م بشــأن تشــكیل لجنــة خاصــة لدراســة 2012لســنة ) 14(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

عــادة تأهیــل الطــابق األول والثــاني  الطلــب المقــدم مــن النیابــة العامــة بتخصــیص وإ
  . من مبنى الصخرة الحكومي كمقر دائم لنیابتي غزة الجزئیة والكلیة

198 
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م بشــأن تكلیـف وزارة األشــغال العامــة 2012نة لســ) 15(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 
واإلسكان بتنفیذ مشروع إعادة تاهیل مخازن الدور األرضي لمبنـي وزارة االقتصـاد 

  . الوطني
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  . لة لسكان عزبة الحمامیةكأماكن بدی
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  . السجل التجاري
209 

115. 
م بشــأن مـنح اللجنــة المركزیــة لألبنیــة 2012لســنة ) 20(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

  . وتنظیم المدن صالحیة إصدار رخص تنظیمیة لمقالع الرمال
211 

116. 
م بشـــــأن التأكیـــــد علـــــى الـــــوزارات 2012لســـــنة ) 21(قــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  . والمؤسسات الحكومیة بااللتزام بأحكام قانون العطاءات لألشغال الحكومیة
212 

117. 
م بشــأن مبادلــة قطعــة أرض حكومیــة 2012لســنة ) 22(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 

ســـعة معهــد الشـــیخ عبـــد بــأرض وقـــف لصــالح وزارة األوقـــاف والشـــؤون الدینیــة لتو 
  . المحسن حمودة الشرعي

213 

118. 
م بشـــأن نقـــل التخصـــیص الســــابق 2012لســــنة ) 23(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
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ة بهـدف بقطعة أرض حكومیـة وتخصیصـها لصـالح وزارة األوقـاف والشـؤون الدینیـ
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   2012لسنة ) 2(رقم  قانون
  ) م2012(نة العامة للسنة المالیة المواز  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة 
، )61(، )41(، )36(ســیما المــواد ى القــانون األساســي وتعدیالتــه والبعـد االطــالع علــ

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

  ،منه) 74(، )71(سیما المادتان ریعي والظام الداخلي للمجلس التشوعلى الن
  ،وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء

  ،م31/03/2012قره المجلس التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ وبناًء على ما أ
 2003مـن القـانون األساسـي لسـنة ) 41(وبعد أن أصـبح القـانون مصـدرًا بقـوة المـادة 

  ،وتعدیالته
  ،الفلسطیني سم اهللا ثم باسم الشعب العربيب

  :صدر القانون التالي
  )1(المادة 

ویعمــل بــه اعتبــارًا ) م2012(ســمى هــذا القــانون قــانون الموازنــة العامــة للســنة المالیــة ی
  .م01/01/2012من 

  )2(المادة 
لالثنــــى ) المحافظـــات الجنوبیـــة(تقـــدر إیـــرادات ونفقــــات الســـلطة الوطنیـــة الفلســــطینیة 

  :م بما یلي31/12/2012عشر شهرًا المنتهیة بتاریخ 
  ملیون شیكل  3,217  اإلیرادات العامة ومصادر التمویل  -1
  اإلیرادات المحلیة .أ   

 المنح والمساعدات لدعم الموازنة .ب 

 المنح المقدرة لتمویل النفقات التطویریة .ج 

  سداد القروض .د 

  ملیون شیكل  642
  ملیون شیكل  1,774
  ملیون شیكل  801

   0  
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  ملیون شیكل  3,217  النفقات العامة وصافي اإلقراض  -2
  . النفقات الجاریة والرأسمالیة .أ   

  . النفقات التطویریة .ب 
  ملیون شیكل 2,416

  ملیون شیكل  801
  

  )3(المادة 
ملیــون شــیكل ویســتخدم هــذا ) 2,575(تقــدر مصــادر التمویــل فــي هــذا القــانون بمبلــغ 

  .المبلغ لتمویل العجز
  )4(المادة 

مـــن ) 1(مـــن الفقـــرة ) ج(رة فـــي البنـــد تخصـــص المـــنح والمســـاعدات الخارجیـــة المقـــد
المبینــة فــي  ملیــون شــیكل لتغطیــة النفقــات التطویریــة) 801(أعــاله بمبلــغ ) 2(المــادة 
أعـــاله وال یجـــوز اإلنفـــاق إال بالقـــدر الـــذي ) 2(مـــن المـــادة ) 2(مـــن الفقـــرة ) ب(البنـــد 

  .یتحقق منها
  )5(المادة 

  االقتراض
مین والمعاشــات أو ســلطة النقــد لتــأللجــوء إلــى االقتــراض مــن صــندوق اال یجــوز ا .1

 .م2012الفلسطینیة لتمویل تنفیذ الموازنة خالل السنة المالیة 

ال یجوز اللجوء إلى االقتـراض بفوائـد ربویـة بـأي حـال مـن األحـوال مـن أي جهـة  .2
 .كانت سواء داخلیة أو خارجیة

 
  )6(المادة 

معــــدل للســــلطة مــــن القــــانون األساســــي ال) 92(مــــع أحكــــام المــــادة  أرضبمــــا ال یتعــــ
مــــن هــــذا القــــانون یحظــــر كشـــــف ) 5(مــــن المــــادة " ب"الوطنیــــة الفلســــطینیة والفقــــرة 

ملیـون دوالر خــالل  160حسـابات وزارة المالیـة لـدى القطـاع المصــرفي بمـا یزیـد عـن 
  .2012عام 
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  )7(المادة 
ال یجـوز ألي مركـز مسـؤولیة ، من هـذا القـانون) 6(مع أحكام المادة  رضابما ال یتع
وازنتــه فـــي هـــذا القـــانون االقتـــراض أو الســحب علـــى المكشـــوف مـــن أي بنـــك وردت م

  .محلي أو مؤسسة مالیة
  )8(المادة 

تــــورد جمیــــع اإلیــــرادات والمســــاعدات والمــــنح ومصــــادر التمویــــل األخــــرى التــــي یــــتم 
  .الحصول علیها إلى حساب الخزینة الموحد في وزارة المالیة

  )9(المادة 
رصـودة فـي هـذا القـانون بنـاًء علـى أوامـر مالیـة یـتم اإلنفـاق مـن المخصصـات الم .1

عامة أو خاصة مصدقة من وزیر المالیة وبموجب حـواالت مالیـة شـهریة صـادرة 
، عــن اإلدارة العامــة للموازنــة العامــة وفــق األصــول وبحســب تــوفر المــوارد المالیــة
ة أما فیما یتعلق بالنفقات الرأسمالیة یكـون الصـرف علیهـا بنـاًء علـى موافقـة مسـبق

  .من وزیر المالیة
یجـوز إصـدار حـواالت مالیـة بمخصصـات أكثـر مـن شـهر واحـد للنفقـات الجاریــة  .2

ـــــوفرت أســـــباب خاصـــــة لتجـــــاوز مخصصـــــات . أو الرأســـــمالیة أو التطویریـــــة إذا ت
 .الشهر الواحد

إذا أنـیط تنفیـذ أي عمـل وردت مخصصـاته فــي فصـل وزارة أو هیئـة مـا بــوزارة أو  .3
حیة اإلنفــاق مـــن المخصصــات الــواردة فـــي جهــة رســمیة أخــرى یجـــوز نقــل صــال

الحوالة المالیة المصدقة إلى المسئول عن اإلنفاق في الـوزارة أو الهیئـة أو الجهـة 
 .الرسمیة األخرى بموافقة وزیر المالیة

یجــوز عقــد أي نفقــة أو صــرف أي ســلفة لــم یرصــد لهــا مخصصــات فــي هــذا  ال .4
ذا اقتضـــت المصـــلحة العامـــة صـــرف نفقـــات إ ضـــافیة فیتوجـــب إصـــدار القـــانون وإ

 .قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف یأخذ نفس دورة هذا القانون
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ال یجـــوز اســـتعمال المخصصـــات الـــواردة فـــي الحـــواالت المالیـــة لغیـــر األغـــراض  .5
 .المحددة لها وال یجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحواالت

ة فـي الحـواالت الصـادرة یجوز االلتزام بأي مبلغ یزید عـن المخصصـات الـواردال  .6
ـــام هــــــذا القــــــانون أو طــــــرح عطــــــاء أي مشــــــروع تزیــــــد كلفتــــــه عــــــن  بموجــــــب أحكـــ
المخصصات المرصودة له في هذا القانون إال بموافقة مجلـس الـوزراء بنـاًء علـى 
تنسـیب وزیــر المالیــة وبصــفة عامــة یجــب أن ینظــر إلــى المخصصــات المقــرة فــي 

ب أال تتجــــاوز النفقــــات الفعلیـــــة هــــذا القــــانون علــــى أنهـــــا المبــــالغ القصــــوى ویجـــــ
 .للمخصصات الصادرة بحواالت مالیة

ال یجــوز صــرف أي مبلــغ مــن المخصصــات المرصــودة ألي مركــز مســئولیة إال  .7
 .بعد توقیع المفوض باإلنفاق عن ذلك المركز

ال یجــوز للجــان العطــاءات المركزیــة طــرح أي عطــاء مهمــا كانــت قیمتــه إال بعــد  .8
ــــة الالزمــــة وبموجــــب مســــتند التــــزام مــــالي التأكــــد مــــن تــــوفر المخصصــــات  المالی

 .مصدق من مدیر عام الموازنة العامة

ال یجـوز فــتح حسـابات أمانــات مـن المخصصــات المرصـودة فــي هـذا القــانون إال  .9
 .بموافقة وزیر المالیة

ال یجــــوز صــــرف راتــــب أي موظــــف جدیــــد علــــى حســــاب مخصصــــات أي مركــــز   .10
وان الموظفین العام وتخصیص االعتماد مسؤولیة إال بعد صدور قرار تعیینه من دی

  .المالي له من قبل وزیر المالیة بناًء على تنسیب من الوزیر المختص
  )10(المادة 

یــتم اإلنفــاق مــن مخصصــات االحتیاطــات المالیــة المرصــودة فــي فصــل وزارة المالیــة 
  .بقرار من وزیر المالیة

  )11(المادة 
المرصـــودة فـــي فصـــل وزارة المالیـــة  یـــتم اإلنفـــاق مـــن مخصصـــات النفقـــات التطویریـــة

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

  .من وزیر المالیة
  )13(المادة 

یـتم اإلنفـاق مـن مخصصـات صـندوق الرعایـة االجتماعیـة المرصـودة فـي فصــل وزارة 
الوزراء بناء علـى تنسـیب مـن وزیـر العمـل واعتمـاد مـن وزیـر  العمل بقرار من مجلس

  .المالیة
  )14(المادة 

یجــوز نقــل المخصصــات مــن مــواد النفقــات الجاریــة إلــى مــواد النفقــات الرأســمالیة  .1
فـــي الفصـــل ذاتـــه بقـــرار مـــن وزیـــر المالیـــة وبنـــاء علـــى تنســـیب مـــن مـــدیر عــــام 

  .الموازنة وال یجوز النقل بالعكس
خصصــــــات مــــــن الرواتـــــب واألجــــــور والعــــــالوات الــــــواردة فــــــي ال یجـــــوز نقــــــل الم .2

في النفقـات الجاریـة ألي مجموعـة أخـرى أو بـالعكس باسـتثناء ) 100(المجموعة 
لـى كما ال یجـوز نقـل أي مخصصـات مـن وإ  من النفقات التحویلیة) 401(المادة 

الرواتـــب واألجـــور الـــواردة فـــي النفقـــات الرأســـمالیة مـــن المـــواد األخـــرى فـــي هـــذه 
 .فقاتالن

-203-202-201(ال یجــــوز النقـــــل مـــــن المخصصــــات الـــــواردة تحـــــت المـــــواد  .3
ــــواردة فــــي المجموعــــة ) 204-205 ) 401(ت المــــادة ومــــن مخصصــــا) 200(ال

لجاریـة فـي فصـول النفقـات ا) 400(الـواردة فـي المجموعـة  –الضمان االجتماعي
 .لیهاویجوز النقل فیما بینها وإ 

شـطة وبـرامج معینـة إلـى لتي تخصص ألنال یجوز النقل من البنود المتخصصة ا .4
 .قل منها أهمیةبنود أخرى أ
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مــــــــن هــــــــذه المــــــــادة یجــــــــوز نقــــــــل ) د، ج، ب، أ(مـــــــع مراعــــــــاة أحكــــــــام الفقــــــــرات  .5
المخصصــات مــن مــادة إلــى مــادة أخــرى فــي الفصــل ذاتــه بموافقــة وزیــر المالیــة 

 .بناء على تنسیب مدیر عام الموازنة

ي مركـز مسـئولیة ألي موظـف یـتم یتم نقل المخصصـات المرصـودة فـي موازنـة أ .6
وموافقة ذلك المركـز بشـكل مباشـر مـن ، نقله بناء على طلب الجهة المنقول إلیها

  .قبل اإلدارة العامة للموازنة العامة إلى الجهة المنقول إلیها
  

  )15(المادة 
  .ال یجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إال بقانون

  

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

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

  

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

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

رواتبهــــا وفــــق أحكــــام التشــــریعات الســــاریة المفعــــول وال یجــــوز أن و وفئاتهــــا ودرجاتهــــا 
الكشـــف یتجـــاوز عـــدد مـــوظفي كـــل مركـــز مســـئولیة عـــدد الوظـــائف المحـــددة بموجـــب 

  .المرفق بهذا القانون
  )18(المادة 

یـــتم التعیـــین علـــى الشـــواغر بنـــاء علـــى تنســـیب مـــن الـــوزیر المخـــتص وبموافقـــة وزیـــر 
  .2012 عام المالیة وینحصر ذلك في شواغر
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  )19(المادة 
إیقــاف صــرف البــدالت المترتبــة علــى العمــل بنظــام الســاعات اإلضــافیة ویــتم العمــل 

  :على استبداله بما یلي
  .م الوردیاتنظا .1
في حـاالت تعـذر العمـل بنظـام الوردیـات یـتم مـنح الموظـف یـوم إجـازة مقابـل كـل  .2

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

 .ویستثنى من ذلك ما صدر بقرار من الوزیر المختص وموافقة وزیر المالیة .3

  )20(المادة 
لیة الملحقـة بهـذا و وظـائف لكـل مركـز مسـئو تعتبر جداول اإلیرادات والنفقات وجدول ال

  .القانون جزء ال یتجزأ منه
  )21(المادة 

تتــولى اإلدارة العامـــة للموازنــة بـــوزارة المالیـــة مراقبــة ومتابعـــة تنفیــذ المخصصـــات فـــي 
  .هذا القانون دون اإلخالل بالصالحیات المنوطة بالجهات الرسمیة األخرى

  )22(المادة 
  .لفون بتنفیذ أحكام هذا القانونمجلس الوزراء والوزراء مك

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

2012.  
  .میالدیـة 01/05/2012 :صـدر بتاریـخ

  .هجریة 1432/جمادى اآلخر/10 :الموافق  
  طنیة الفلسطینیةرئیس السلطة الو                                           
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  المجلس التشریعي الفلسطیني

  الدورة غیر العادیة الرابعة 
  االجتماع التاسع والثالثون -الجلسة االولى 

  المنعقدة في مدینتي رام اهللا و غزة
  م2012/ 31/03 السبت یوم

  )4/1ع.غ/ 1311(قرار رقم 
  )اجتماع خاص(

  
  
  

ــــى المجلــــس التشــــریعي الفلســــ االجتمــــاع التاســــع والثالثــــون  –طیني فــــي جلســــته األول
  .م31/3/2012المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم السبت الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
  م المقدم من الحكومة2012خطاب الموازنة العامة للسنة المالیة.  
مـة للسـنة المالیـة تقریر لجنة الموازنة والشئون المالیة لمشـروع قـانون الموازنـة العا -

 .م2012

 .أحكام النظام الداخلي -

 .خوة واألخوات أعضاء المجلسنقاش وتوصیات اإل -

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

  .م باألغلبیة  مع التعدیالت حسب األصول2012للسنة المالیة 
  
  

تقریـــر لجنـــة الموازنــــة والشـــئون المالیـــة حـــول مشـــروع قــــانون  إقـــرار توصـــیات :ثانیـــاً 
م باإلجمــــاع  مــــع التعـــدیالت حســــب األصــــول 2012الموازنـــة العامــــة للســــنة المالیـــة 

  :لتكون كالتالي
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  :على المستوى المالي واالقتصادي: أوالً 
تعزیـــز اإلیـــرادات شـــریطة أال یكـــون ذلـــك علـــى حســـاب المـــواطن العـــادي وذوي  -1

ل علـــى الشـــركات والمؤسســـات والقطاعـــات االقتصـــادیة التـــي الـــدخل المحـــدود بـــ
  .تحقق أرباحًا طائلة

إیقــــاف أیــــة جبایــــة لإلیــــرادات خــــارج إطــــار حســــاب الخزینــــة الموحــــد مــــع التــــزام  -2
الحكومة بتوفیر كافة االحتیاجات لكافة مراكز المسـؤولیة وخاصـة وزارة الداخلیـة 

  .واألمن الوطني
  .ت مصابي حوادث الطرقتفعیل الصندوق الفلسطیني لتعویضا -3
، ملیـون دوالر تخصـص لمواجهـة الحـاالت الطارئـة 6تـوفیر احتیـاط مـالي بقیمـة  -4

وتحـــــدد األولویـــــات فـــــي ذلـــــك بـــــین الحكومـــــة ولجنـــــة الموازنـــــة والشـــــئون المالیـــــة 
  .بالمجلس التشریعي

الطلــب إلـــى الحكومــة بوضـــع رؤیـــة شــاملة حـــول جدولـــة دیــون العـــائالت الفقیـــرة  -5
یجاد حًال مناسبًا لهاالمستحقة لشركة ال   .كهرباء وإ

دعـم القطــاع الخــاص للنهـوض بالعملیــة االقتصــادیة وتطویرهـا بهــدف المســاهمة  -6
  .في حل مشكلة الفقر والبطالة

تشجیع المنتج المحلي من خالل فرض رسـوم جمركیـة علـى البضـائع المسـتوردة  -7
لـزام، م بقـانونوالتي لها بدیل وطنـي شـریطة أن یكـون فـرض هـذه الرسـو  دوائـر  وإ

  .ن تكون األولویة للمنتج المحلي في شراء السلع والخدماتالدولة بأ
تعزیـــز سیاســـة االقتصـــاد الزراعـــي المقـــاوم مـــن خـــالل دعـــم المـــزارع الفلســـطیني  -8

حـــــالل الــــــواردات ودعــــــم المنـــــتج الزراعــــــي المحلــــــي وربـــــط القطــــــاع الزراعــــــي  وإ
  .بالصناعي وتوفیر األمن الغذائي للموطنین
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  :المستوى القانوني واإلداريعلى : ثانیاً 
إعـــداد الخطـــة العامـــة للتنمیـــة وتقـــدیمها فـــي الموعـــد المحـــدد للمجلـــس التشـــریعي  -1

  .للمصادقة
ــــب إلــــى الحكومــــة باعتمــــاد سیاســــة التــــدویر الــــوظیفي واالســــتخدام األمثــــل  -2 الطل

  .للطاقات والموارد البشریة المتاحة
خـــارج إطـــار ) دیـــةتعیینـــات عا -بطـــاالت دائمـــة -عقـــود( توقـــف كافـــة التعیینـــا -3

وفـــــي حالـــــة الضـــــرورة یعـــــرض الموضـــــوع علـــــى المجلـــــس التشـــــریعي ، الموازنـــــة
  .لإلقرار

ـــــة لإلصـــــالح اإلداري تضـــــم فـــــي عضـــــویتها وزارة التخطـــــیط ووزارة  -4 تشـــــكیل لجن
المالیـــة ودیـــوان المـــوظفین العــــام علـــى أن تقـــدم تقریــــر إلـــى المجلـــس التشــــریعي 

  .خالل مدة شهرین من تاریخ إقرار الموازنة
  :لطلب من الحكومة التاليا -5

ــــس م الــــذي أ2008لســــنة ) 9(تفعیــــل قــــانون تنظــــیم الزكــــاة رقــــم  - أ قــــره المجل
 .التشریعي الفلسطیني

، تفعیــــل قــــانون تشــــجیع االســــتثمار ووضــــع اللــــوائح التنفیذیــــة الخاصــــة بــــه -  ب
ــــجیع المســـــــتثمر الفلســــــــطیني والعربـــــــي لالســــــــتثمار فـــــــي القطاعــــــــات  وتشـــ

ریع الصــــغیرة والمتوســــطة الحجــــم االقتصــــادیة المختلفــــة مــــن خــــالل المشــــا
وتمنح المشاریع الفلسطینیة التي دمرت من قبـل االحـتالل ذات اإلعفـاءات 

 .المنصوص علیها في القانون

صـــدار األنظمـــة واللـــوائح والقـــرارات  -  ت تفعیــل قـــانون الكســـب غیـــر المشــروع وإ
الالزمـــة لســـیر عمـــل هیئـــة الكســـب غیـــر المشـــروع المنصـــوص علیهـــا فـــي 

 .القانون
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ـــــل  -  ث قـــــانون حمایـــــة المســـــتهلك لضـــــمان تزویـــــد المســـــتهلك الفلســـــطیني تفعی
مین الســــــلع والخــــــدمات وخــــــدمات وفــــــق المقــــــاییس الدولیــــــة وتــــــأ ببضــــــاعة

 .باألسعار المناسبة

تفعیل قانون هیئة سوق رأس المال فـي قطـاع غـزة لضـبط األسـواق المالیـة  - ج
 .ومحاربة ظاهرة جرائم األموال

لـى أن تقـوم بمهامهـا فـي قطـاع غـزة تفعیل قانون سلطة النقد الفلسـطینیة ع - ح
 .وفقًا لألصول

االلتــزام بتطبیــق أحكـــام قــانون الهیئــة الفلســـطینیة المســتقلة لمالحقــة جـــرائم  - خ
فیمـــــا یتعلـــــق بتـــــوفیر الموازنـــــة  ناالحـــــتالل الصـــــهیوني بحـــــق الفلســـــطینیی

 .الخاصة بها

نشــاء ، تطــویر مرفــق القضــاء مــن خــالل تعــدیل قــانون الســلطة القضــائیة -  د وإ
ائیة موحـــدة تجمـــع كافـــة مكونـــات مرفـــق القضـــاء فـــي فلســـطین ســـلطة قضـــ

لضــمان اســتقاللیتها عمــًال بمبــدأ الفصــل بــین الســلطات المنصــوص علیهــا 
وتـوفیر مكـان مناسـب لمرفـق القضـاء یـتالئم ، في القانون األساسي المعـدل

 .مع مكانة هذا المرفق وتوفیر خدمات العدالة للمواطنین

ئي وتطـــــــویر الطـــــــب الشـــــــرعي وتـــــــوفیر اإلســـــــراع بإنشـــــــاء المعمـــــــل الجنـــــــا -  ذ
 .احتیاجاتهما بما یخدم العدالة

تفعیـــــل المعهـــــد العـــــالي للقضـــــاء لتطـــــویر قـــــدرات العـــــاملین فـــــي الســـــلطة  -  ر
 .القضائیة وأعوانها من خالل تبادل الخبرات بین فلسطین والخارج

  
  
  
  
  

  :على المستوى االجتماعي: ثالثاً 
تعلــیم لالرتقـــاء بــالمعلم وزیـــادة التــزام الحكومــة بمـــا خصصــته مـــن موازنــة لعـــام ال -1

  .عدد المدارس لتفي بالزیادة السكانیة وحاجیات الطالب
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صــالح مركــزي فــي قطــاع غــزة یســتوعب حاجــات القطــاع  -2 إقامــة مركــز تأهیــل وإ
ویقـوم علــى أســاس مراعــاة المواصــفات الدولیــة والحقوقیــة والقــوانین الوطنیــة ذات 

أغـــراض التهــذیب واإلصـــالح  الصــلة بحقــوق اإلنســـان والحریــات العامـــة وتحقــق
  .القیمي والسلوكي

تشــجیع القطــاع الســیاحي والتــرویج لــه ضــمن سیاســة دعــم صــمود أهــالي قطــاع  -3
  .غزة والتواصل مع الحكومة المصریة لتیسیر دخول السیاح والوفود الزائرة

  .تفعیل مؤسسة الضمان االجتماعي وتكون األولویة لألسر األكثر فقراً  -4
  

م باالغلبیــــة مــــع 2012قــــانون الموازنــــة العامــــة للســــنة المالیــــة  إقــــرار مشــــروع :ثالثــــاً 
  .التعدیالت حسب األصول

م حســـب األصـــول 2012نشـــر مشـــروع قـــانون الموازنـــة العامـــة للســـنة المالیـــة  :رابعـــاً 
  .وفور إصداره

  
  حمــد بحــرأ. د    محمود الرمحي. د

  النائب األول    أمین سر
  ي باإلنابةرئیس المجلس التشریع    المجلس التشریعي
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  المجلس التشریعي الفلسطیني

  الدورة غیر العادیة الرابعة 
  االجتماع التاسع والثالثون -الجلسة االولى 

  المنعقدة في مدینتي رام اهللا و غزة
  م2012/ 31/03 السبت یوم

  )4/1ع.غ/ 1312(قرار رقم 
  )اجتماع خاص(

  
  
  

ــــى المجلــــس التشــــریعي  االجتمــــاع التاســــع والثالثــــون  –الفلســــطیني فــــي جلســــته األول
  .م31/3/2012المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم السبت الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
  .م المقدم من الحكومة2011محلق  الموازنة العامة للسنة المالیة  -
الموازنــة العامــة  تقریــر لجنــة الموازنــة والشــئون المالیــة حــول مشــروع قــانون ملحــق -

 .م2011للسنة المالیة 

 .أحكام النظام الداخلي -

 .نقاش وتوصیات األخوة واألخوات أعضاء المجلس -

  :یقـــرر
قبــول تقریــر لجنــة الموازنــة والشــئون المالیــة حــول مشــروع قــانون محلــق الموازنــة  :أوالً 

  .حسب األصولم باإلجماع 2011المالیة  العامة للسنة
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صیات تقریر لجنة الموازنة والشئون المالیـة حـول مشـروع قـانون ملحـق إقرار تو  :ثانیاً 
  :م باإلجماع  حسب األصول وهي2011 الموازنة العامة للسنة المالیة

 36.36م بمبلـغ إجمـالي قـدره 2011إقرار مشروع قانون ملحق الموازنة للسنة المالیـة 
  .ملیون دوالر

م باإلجمـــاع 2011امـــة للســنة المالیـــة إقــرار مشـــروع قـــانون محلــق الموازنـــة الع :ثالثـــاً 
  .حسب األصول

ــــة  :رابعــــاً  م حســــب 2011نشــــر مشــــروع قــــانون ملحــــق الموازنــــة العامــــة للســــنة المالی
  .األصول وفور إصداره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حمــد بحــرأ. د    محمود الرمحي. د
  النائب األول    أمین سر

  رئیس المجلس التشریعي باإلنابة    المجلس التشریعي
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  م2011لسنة ) 394(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن ضمان تحصیل ضریبة القیمة المضافة المستحقة على مجموعة شركات 

  االتصاالت  
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
ـــــى قـــــانون ضـــــریبة تحصـــــیل ضـــــریبة الـــــدخل رقـــــم  واللـــــوائح  2004لســـــنة ) 17(وعل

  األنظمة واألوامر العسكریة المعمول بها،و 
  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة، 

وعلـى توصــیة لجنــة الشـؤون االقتصــادیة والبنیــة التحتیــة الوزاریـة الدائمــة فــي محضــر 
  م، 12/06/2011المنعقد بتاریخ ) 07(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  لمصلحة العامة، وبناًء على مقتضیات ا

ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثامنــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ
  . م21/06/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/208/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ــــوات التدریجیــــــة التالیــــــة لضــــــمان تحصــــــیل ضــــــریبة القیمــــــة المضــــــافة  اعتمــــــاد الخطــ
  : شركات االتصاالت المستحقة على مجموعة

  . عدم السماح بإخراج البضائع العائدة للشركة المراد الحجز إلیها .1
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منع أعضاء مجلـس اإلدارة والمـدراء الفـاعلین فـي الشـركة مـن السـفر وذلـك بقـرار  .2
 . من المحكمة المختصة

 . عدم السماح بنقل األموال إال بموافقة وزارة المالیة .3

 . بةإغالق الشركة في حال عدم االستجا .4

  . إحالة االشخاص المخالفین للجهات القضائیة المختصة .5
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من یونیو لسنة  21: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من رجب لعام  19                            
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 395(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن ضمان تحصیل ضریبة القیمة المضافة المستحقة على البنوك وشركات 

  التأمین 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
ـــــى قـــــانون ضـــــریبة تحصـــــیل ضـــــریبة الـــــدخل رقـــــم  واللـــــوائح  2004لســـــنة ) 17(وعل

  واألنظمة واألوامر العسكریة المعمول بها،
  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة، 

وعلـى توصــیة لجنــة الشـؤون االقتصــادیة والبنیــة التحتیــة الوزاریـة الدائمــة فــي محضــر 
  م، 12/06/2011یخ المنعقد بتار ) 07(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

ـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثامنــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة  وبنـ
   .م21/06/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/208/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ــــوات التدریجیــــــة التالیــــــة لضــــــمان تحصــــــیل ضــــــریبة القیمــــــة المضــــــافة اعتمــــــا د الخطــ
  : المستحقة على البنوك وشركات التأمین

  . عدم السماح بإخراج البضائع العائدة للشركة أو البنك المراد الحجز إلیها .1



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

منــع أعضـــاء مجلــس اإلدارة والمـــدراء الفــاعلین فـــي الشــركة أو البنـــك مــن الســـفر  .2
 . كمة المختصةوذلك بقرار من المح

 . عدم السماح بنقل األموال إال بموافقة وزارة المالیة .3

 . إغالق المنشأة في حال عدم االستجابة .4

  . إحالة االشخاص المخالفین للجهات القضائیة المختصة .5
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من یونیو لسنة  21: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من رجب لعام  19                            
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 396(قرار مجلس الوزراء رقم 
ناقشة القضایا المتعلقة بالدراجات بشأن اعتماد توصیات اللجنة الخاصة بم
  الناریة 

  
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م والئحته التنفیذیة،2000لسنة ) 5(وعلى قانون المرور رقم 

م بشــأن ألیـــات 2010لســـنة ) هـــ.إ/و.م/3/179/11(وعلــى قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 
لــــــــدرجات الناریــــــــة المحتجــــــــزة وفــــــــق قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقـــــــــم التعامــــــــل مــــــــع ا

  م، 2010لسنة ) هـ.إ/و.م/1/159/11(
م بشـأن تشـكیل 2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/10/204/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  . لجنة لمناقشة القضایا المتعلقة بالدراجات الناریة وبحث حلول واقعیة إلنهائها
  صاد الوطني، وبناًء على تنسیب وزیر االقت

وعلـى توصــیة لجنــة الشـؤون االقتصــادیة والبنیــة التحتیــة الوزاریـة الدائمــة فــي محضــر 
  .م12/06/2011المنعقد بتاریخ ) 07(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

ثامنــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته ال
   م،21/06/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/208/11(غزة تحت رقم 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

اعتمــاد توصــیات اللجنــة الخاصــة بمناقشــة القضــایا المتعلقــة بالــدراجات الناریــة وذلــك 
  : على النحو التالي

ــــدراجات الناریــــة المحجــــوزة ا .1 لــــذین بحــــوزتهم أوراق إعــــالم المــــواطنین أصــــحاب ال
ثبوتیة رسمیة تثبت ملكیة هذه الـدراجات بمراجعـة وزارة النقـل والمواصـالت خـالل 

عـدم وجـود األوراق  مدة أسبوعین، وفي حال عـدم المراجعـة أو عـدم المراجعـة أو
ـــــتم ا ـــــدراجات الناالثبوتیـــــة ی ـــــانوني بالتصـــــرف بال ـــــة حســـــب تخـــــاذ المقتضـــــى الق ری

لكیـــة تحـــال القضـــیة إلـــى المحكمـــة المختصـــة ثبـــات المإاألصـــول، أمـــا فـــي حـــال 
  . التخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة بالخصوص

التشــــدید علــــى األنفــــاق لمنــــع دخــــول الــــدراجات الناریــــة باالســــتناد إلــــى القــــرارات   .2
 . السابقة بالخصوص

خیص والتــــأمین للـــــدراجات الناریــــة وفـــــق األصـــــول تـــــر التشــــدید علـــــى إجــــراءات ال .3
 . المتخذةالقانونیة 

فـــتح مجـــال التـــرخیص للـــدراجات الناریـــة غیـــر المرخصـــة لفتـــرة محـــددة لتصـــویب  .4
 . أوضاعها وفق القانون

حجـــز الــــدراجات الناریــــة التــــي ال تثبــــت ملكیتهـــا أو التــــي لــــم تصــــوب أوضــــاعها  .5
حالتهـــا إلـــى النیابـــة العامـــة التخـــاذ المقتضـــى القـــانوني  ـــالل المـــدة المحـــددة، وإ خ

  . المناسب
  
  )2(المادة 

تــم جات الناریــة مجهولــة الهویــة التــي رة النقــل والمواصــالت بالتصــرف بالــدراتُكلــف وزا
حجزهـــا خـــالل فتـــرات ســـابقة ولـــم تصـــوب أوضـــاعها خـــالل المـــدد التـــي منحتهـــا وزارة 

  . النقل والمواصالت، على أن یتم ذلك حسب الحالة الفنیة لكل دراجة على حده



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  )3(المادة 

  . تنفیذ أحكام هذا القرار تكلیف وزارة النقل والمواصالت بمتابعة
  
  )4(المادة 

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

  
  م 2011من یونیو لسنة  21: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432 من رجب لعام 19                            
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  
  
  

  م2011لسنة ) 397(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن استحداث مدیریة للتربیة والتعلیم في القرى الشرقیة من محافظة خانیونس

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

  سیب وزیر التربیة والتعلیم العالي، وبناًء على تن
) 22(وعلــــى توصــــیة اللجنــــة اإلداریــــة الوزاریــــة الدائمــــة فــــي محضــــر اجتماعهــــا رقــــم 

  م، 15/06/2011المنعقد بتاریخ 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ثامنــة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته ال

   .م28/06/2011: بتاریخ) هـ.إ/و.م/11/209/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  .استحداث مدیریة للتربیة والتعلیم في القرى الشرقیة من محافظة خانیونس

  
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من یونیو لسنة  28: صدر في مدینة غزة بتاریخ



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  هـ 1432من رجب لعام  26                           
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  

  م2011لسنة ) 398(قرار مجلس الوزراء رقم 
  العلیا لتقییم األداء الحكومي بشأن إنهاء عمل اللجنة 

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء السیما المادة 

م بشـأن تشـكیل اللجنـة 2010لسـنة ) هــ.إ/و.م/06/150/11(س الوزراء رقم وعلى قرار مجل
  . العلیا لتقییم األداء الحكومي

  وبناءً على تنسیب وزارة التخطیط، 
 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 
عشــرة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة وبنــاءً علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الحادیــة 

   .م12/07/2011: بتاریخ) هـ.إ/و.م/11/211/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
إنهـــــاء عمـــــل اللجنـــــة العلیـــــا لتقیـــــیم األداء الحكـــــومي المشـــــكلة بقـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

ـــة عنهـــا، 2010لســـنة ) هــــ.إ/و.م/6/150/11( ـــة المنبثق ـــع اللجـــان الفرعی مـــع توجیـــه م وجمی
  . خالص الشكر على ما بذلته اللجنة من جهود

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  -كٌل فیما یخّصه–على الجهات المختصة كافة 

  . من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م 2011من یولیو لسنة  12: صدر في مدینة غزة بتاریخ
   هـ1432من شعبان لعام  10                           

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 399(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن  2011لسنة ) هـ.إ/و.م/3/204/11(بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

  المركبات الحكومیة الموجودة بحوزة الوزراء المنتهیة والیتهم 
     مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003على القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع 

وعلـــــى قـــــانون مكافــــــآت ورواتـــــب أعضــــــاء المجلـــــس التشــــــریعي وأعضـــــاء الحكومــــــة 
  م،2004لسنة ) 11(والمحافظین رقم 

  م، 2000لسنة ) 5(وعلى قانون المرور رقم 
ــــــم  ــــــس الــــــوزراء رق ــــــرار مجل ــــــى ق م بشــــــأن 2007لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/14/46/10(وعل

  حكومیة الموجودة بحوزة وزراء الحكومة العاشرة المنتهیة والیتهم،المركبات ال
م بشــــــأن 2011لســــــنة) هـــــــ.إ/و.م/03/204/11(وعلــــــى قــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقــــــم 

  المركبات الحكومیة الموجودة بحوزة الوزراء المنتهیة والیتهم،
حضـر وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي م

   .م30/06/2011والمنعقد بتاریخ ) 08(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب رئیس الوزراء، 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

نــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الحادیــة عشــرة بعــد المــائتین المنعقــدة  وب
   م،12/07/2011: بتاریخ) هـ.إ/و.م/12/211/11(م بمدینة غزة تحت رق

  :قرر ما یلي



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  )1(المادة 
ـــــس الـــــوزراء رقـــــم ) 1(تعـــــدیل المـــــادة رقـــــم  ) هــــــ.إ/و.م/03/204/11(مـــــن قـــــرار مجل

م بشــــأن المركبـــات الحكومیــــة الموجـــودة بحــــوزة الـــوزراء المنتهیــــة والیــــتهم 2011لســـنة
  :لتصبح على النحو التالي

الیته بین شراء المركبـة الحكومیـة التـي بحوزتـه مـع عمـل قیـد تخییر الوزیر المنتهیة و "
  ".یمها وفقًا لألنظمة المعمول بهاجمركي علیها أو تسل

  
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من یولیو لسنة  12: ة غزة بتاریخصدر في مدین

  هـ 1432من شعبان لعام  10                           
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  
  
  

  م2011لسنة ) 400(قرار مجلس الوزراء رقم 
م في 2011بشأن استعیاب أوائل خریجي الجامعات والكلیات للعام الدراسي 

   الحكومیة  الدوائر والمؤسسات
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب رئیس الوزراء، 
،    وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

نــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الرابعــة عشــرة بعــد المــائتین المنعقــدة  وب
   .م02/08/2011: بتاریخ) هـ.إ/و.م/10/214/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

الــــدوائر  م فــــي2011اســــتیعاب أوائــــل خریجــــي جامعــــات وكلیــــات قطــــاع غــــزة لعــــام 
  : والمؤسسات الحكومیة وفق المعاییر التالیة

  .استیعاب الحاصل على المرتبة األولى على الكلیة فقط .1
: تطبـــق أحكـــام هـــذا القـــرار علـــى أوائـــل الكلیـــات فـــي الجامعـــات النظامیـــة التالیـــة .2

ولـى عـة األقصـى، وكـذلك األول أو األالجامعة اإلسالمیة، وجامعة االزهـر، وجام



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

ـــــــات ال ـــــــةعلـــــــى الكلی ـــــــوم : تالی ـــــــة العل ـــــــة، وكلی ـــــــوم التطبیقی ـــــــة للعل ـــــــة الجامعی الكلی
 . والتكنولوجیا، وكلیة فلسطین التقنیة

  . م2011یشمل هذا القرار خریجي الفصل الثاني للعام الدراسي  .3
  
  
  ) 2(المادة 

تكلـــف وزارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي بتزویـــد األمانـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء بكشـــف 
م وفـــق المعـــاییر الـــواردة فـــي 2011الجامعـــات للعـــام الدراســـي  بأســـماء أوائـــل خریجـــي

  . أعاله) 1(المادة 
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من أغسطس لسنة  02: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من رمضان لعام  02                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 401(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن بیع آلیات غیر مستخدمة تملكها وزارة األشغال العامة واإلسكان بالمزاد 

   العلني  
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1999لسنة ) 6(وعلى قانون العطاءات لألشغال الحكومیة رقم 

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

  تنسیب وزیر األشغال العامة اإلسكان،وبناًء على 
وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 

  م، 20/07/2011والمنعقد بتاریخ ) 09(اجتماعها رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
مجلــس الــوزراء فــي جلســته الرابعــة عشــرة بعــد المــائتین المنعقــدة  وبنــاًء علــى مــا أقــره

   .م02/08/2011: بتاریخ) هـ.إ/و.م/11/214/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

تكلیـــف وزارة النقـــل والمواصـــالت بالتنســـیق مـــع وزارة األشـــغال العامـــة واإلســـكان لبیـــع 
ل العامـــة واإلســـكان بـــالمزاد العلنـــي وفـــق آلیـــات غیـــر مســـتخدمة تملكهـــا وزارة األشـــغا

  . األصول المعمول بها بالخصوص
  
  ) 2(المادة 

رصـد المبلـغ المحصـل لصـالح وزارة األشــغال العامـة واإلسـكان لشـراء آلیـات ومعــدات 
  . هندسیة بدیلة

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

  . ارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتب
  

  م 2011من أغسطس لسنة  02: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من رمضان لعام  02                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 402(قرار مجلس الوزراء رقم 
   ارة الهیئة العامة لتشجیع االستثمار  بشأن تشكیل مجلس إد

     مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
م وتعدیالتـه والسـیما 1998لسنة ) 1(وعلى قانون تشجیع االستثمار في فلسطین رقم 

  منه،) 14(المادة 
  الوطني، وبناًء على تنسیب وزیر االقتصاد

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 
   .م20/07/2011والمنعقد بتاریخ ) 09(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

ابعــة عشــرة بعــد المــائتین المنعقــدة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الر 
   م،02/08/2011: بتاریخ) هـ.إ/و.م/12/214/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  : تشكیل مجلس إدارة الهیئة العامة لتشجیع االستثمار على النحو التالي
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  الصفة  المسمى الوظیفي  االسم  الرقم
  رئیسًا   قتصاد الوطني وزیر اال  عالء الدین عادل محمد الرفاتي   .1
 –مدیر عام اإلدارة العامة لضریبة القیمة المضافة   أحمد حسن داوود الشنطي   .2

  وزارة المالیة
  نائباً 

وكیل مساعد وزارة االتصاالت وتكنولوجیا   سهیل محمد نمر مدوخ   .3
  المعلومات 

  عضواً 

لمعادن مدیر عام اإلدارة العامة لدمغ ومراقبة ا  حسن حسن محمد أبو ریالة    .4
  وزارة االقتصاد  –الثمینة 

  عضواً 

لسیاسات والتخطیط لإلدارة العامة مدیر عام ا  ناجي یوسف عبد القادر سرحان    .5
  وزارة األشغال  –العمراني 

  عضواً 

وزارة  –مدیر عام اإلدارة العامة للتنمیة المستدامة   أسامة محمد إبراهیم نوفل    .6
  التخطیط 

  عضواً 

 –اإلدارة العامة لإلرشاد والتنمیة الریفیة عام مدیر   صالح رجب جمعة بخیت    .7
  وزارة الرزاعة 

  عضواً 

  عضواً   وزارة السیاحة واآلثار  –مهندس ترمیم وآثار   رامي سعد الدین محمود علیان    .8
  عضواً   رئیس االتحاد العام للصناعات  على حسن صالح الحایك   .9

  عضواً   غزة–اریة الفلسطینة رئیس مجلس الغرفة التج  محمود توفیق حسنى الیازجي   .10
  عضواً   نائب رئیس مجلس إدارة جمعیة رجال األعمال  نبیل معیلق عابد أبو معیلق    .11
  عضواً   عضو مجلس إدارة البنك الوطني اإلسالمي  محمد بدر عمر حبوب    .12
  عضواً   عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولین الفلسطینیین  فرید جمعة سعادة بارود    .13

  
  ) 2(المادة 

  . مع أحكام هذا القرار أرضى كل ما یتعیلغ
  
  )3(المادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  
  م 2011من أغسطس لسنة  02: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من رمضان لعام  02                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  

  م2011لسنة ) 403(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن اعتماد مشاریع اإلسكان المقدمة من وزارة األشغال العامة واإلسكان في 

   قطع أراضي حكومیة   
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003معدل لسنة بعد االطالع على القانون األساسي ال
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
  م وتعدیالته، 2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

وعلـى توصـیات اللجنـة الخاصـة بتخصــیص األراضـي الحكومیـة فـي تقریـر اجتماعهــا 
  م، 11/07/2011بتاریخ ) 55(رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبنـاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فـي جلســته الخامســة عشــرة بعــد المــائتین المنعقــدة 

    .م9/08/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/215/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  )1(المادة 
قطــــع  وزارة األشــــغال العامــــة واإلســــكان فــــياعتمــــاد مشــــاریع اإلســــكان المقدمــــة مــــن 

  :دول أدناهجاألراضي الحكومیة الموضحة في ال
   
  المساحة  رقم القطعة  رقم القسیمة  المنطقة  اسم المشروع  .م
  )2م589.000(  )89(  )3(  خانیونس  مشروع اإلسراء .1
  )2م160.000(  )1742(  )31(  بیت الهیا  مشروع طبریا .2
  )2م100.000(  )28(  )6(  رفح  مشروع األندلس  .3
  )2م9.000(  )916(  )61(  بیت ال هیا  مشروع الفردوس  .4
  )2م76.000(  )658(  )4(  جحر الدیك  مشروع الهدى  .5
،  65، 66، 67(  دیر البلح  مشروع الربوة  .6

64 ،62 ،49(  
  )2م210.000(  )127(

، 575(  عدة قسائم  بیت الهیا  مشروع بیسان .7
1778 ،
1777(  

  )2م606.000(

  )2م864.000(  )88، 89(  )17، 15، 10(  خانیونس  مشروع البراق .8
  )2م70.000(  أراضي السبع  أراضي السبع  صوفا  مشروع الحریة .9

  
  ) 2(المادة 

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

  
  م 2011من أغسطس لسنة  09: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من رمضان لعام  09                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011 لسنة) 404(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن توصیات اللجنة العلیا لتقییم األداء الحكومي الخاصة بوزارة الداخلیة 

   "    الشق المدني"واألمن الوطني 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
م، بشـــــأن 2010لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/06/150/11(وعلـــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  تشكیل اللجنة العلیا لتقیم األداء الحكومي، 
  وبناًء على تنسیب وزیر الخارجیة التخطیط،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
نــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته السادســة عشــرة بعــد المــائتین المنعقــدة  وب

   .م16/08/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/3/216/11(مدینة غزة تحت رقم ب
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
تكلیـــف وزارة الداخلیـــة واألمـــن الـــوطني بالعمـــل بتوصـــیات اللجنـــة العلیـــا لتقیـــیم األداء 

  . الحكومي وفق المعاییر الواردة في ملحق القرار



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011من أغسطس لسنة  16: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من رمضان لعام  16                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 405(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن توصیات اللجنة العلیا لتقییم األداء الحكومي الخاصة بوزارة التصاالت 

  وتكنولوجیا المعلومات 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
م، بشـــــأن 2010لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/06/150/11(وعلـــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  لیا لتقیم األداء الحكومي، تشكیل اللجنة الع
  وبناًء على تنسیب وزیر الخارجیة التخطیط،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
نــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته السادســة عشــرة بعــد المــائتین المنعقــدة  وب

    .م16/08/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/4/216/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
تكلیــف وزارة التصــاالت وتكنولوجیــا المعلومــات بالعمــل بتوصــیات اللجنــة العلیــا لتقیــیم 

  . األداء الحكومي وفق المعاییر الواردة في ملحق القرار



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011من أغسطس لسنة  16: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من رمضان لعام  16                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 406(قرار مجلس الوزراء رقم 
العلیا لتقییم األداء الحكومي الخاصة بوزارة النقل بشأن توصیات اللجنة 

  والمواصالت 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
م، بشـــــأن 2010لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/06/150/11(وعلـــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  تشكیل اللجنة العلیا لتقیم األداء الحكومي، 
  تنسیب وزیر الخارجیة التخطیط،وبناًء على 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

نــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته السادســة عشــرة بعــد المــائتین المنعقــدة  وب
    .م16/08/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/5/216/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ــــــیم األداء  ــــــا لتقی ــــــة العلی ــــــل والمواصــــــالت بالعمــــــل بتوصــــــیات اللجن تكلیــــــف وزارة النق
  . الحكومي وفق المعاییر الواردة في ملحق القرار



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  . ة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجرید
  

  م 2011من أغسطس لسنة  16: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من رمضان لعام  16                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 407(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن توصیات اللجنة العلیا لتقییم األداء الحكومي الخاصة بوزارة االقتصاد

  الوطني
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
م، بشـــــأن 2010لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/06/150/11(وعلـــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  تشكیل اللجنة العلیا لتقیم األداء الحكومي، 
  وبناًء على تنسیب وزیر الخارجیة التخطیط،

، وبناًء على الصالحیات الم   خولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

نــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته السادســة عشــرة بعــد المــائتین المنعقــدة  وب
    .م16/08/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/6/216/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ت اللجنـة العلیـا لتقیـیم األداء الحكـومي تكلیف وزارة االقتصاد الوطني بالعمـل بتوصـیا
  . وفق المعاییر الواردة في ملحق القرار



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011 من أغسطس لسنة 16: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من رمضان لعام  16                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 408(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن توصیات اللجنة العلیا لتقییم األداء الحكومي الخاصة بوزارة التربیة والتعلیم 

  العالي
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003األساسي المعدل لسنة  بعد االطالع على القانون
م، بشـــــأن 2010لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/06/150/11(وعلـــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  تشكیل اللجنة العلیا لتقیم األداء الحكومي، 
  وبناًء على تنسیب وزیر الخارجیة التخطیط،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  العامة، وبناًء على مقتضیات المصلحة 
نــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته السادســة عشــرة بعــد المــائتین المنعقــدة  وب

  .م16/08/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/7/216/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ــــیم األداء  ــــیم العــــالي بالعمــــل بتوصــــیات اللجنــــة العلیــــا لتقی تكلیــــف وزارة التربیــــة والتعل

  . ق المعاییر الواردة في ملحق القرارالحكومي وف



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011من أغسطس لسنة  16: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من رمضان لعام  16                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 409(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن توصیات اللجنة العلیا لتقییم األداء الحكومي الخاصة بسلطة األراضي

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

م، بشـــــأن 2010لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/06/150/11(راء رقـــــم وعلـــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوز 
  تشكیل اللجنة العلیا لتقیم األداء الحكومي، 
  وبناًء على تنسیب وزیر الخارجیة التخطیط،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
عشــرة بعــد المــائتین المنعقــدة  وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته السادســة

    .م16/08/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/8/216/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
تكلیــف ســلطة األراضــي بالعمــل بتوصــیات اللجنــة العلیــا لتقیــیم األداء الحكــومي وفــق 

  . المعاییر الواردة في ملحق القرار
  ) 2(المادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  
  م 2011من أغسطس لسنة  16: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من رمضان لعام  16                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  

  م2011لسنة ) 410(رقم قرار مجلس الوزراء 
  بشأن الموظفین الحكومیین المتعدین على أراضي حكومیة 

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

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(مدنیة رقم وعلى قانون الخدمة ال
المنعقــد ) 25(وعلــى توصــیات اللجنــة اإلداریــة الوزاریــة الدائمــة فــي محضــر اجتماعهــا رقــم 

  م، 12/09/2011بتاریخ 
  وبناءً على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان،

 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  مقتضیات المصلحة العامة، وبناءً على 

وبنــاءً علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته التاســعة عشــرة بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة 
  . م27/09/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/12/219/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

ال إخطــار تكلیــف ســلطة األراضــي بالتعــاون مــع وزارة المالیــة ودیــوان المــوظفین العــام إلرســ
المتعـدي علیهـا فـورًا  رضحكومیـة إلخـالء األ أرضعاجل لكـل موظـف حكـومي متعـٍد علـى 
ال سیتم اتخاذ اإلجراءات القانونیة بحقه   . وإ

  ) 2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به اعتبارًا من  -كٌل فیما یخّصه–على الجهات المختصة كافة 

  . رسمیةتاریخ صدوره، وینشر في الجریدة ال
  م 2011من سبتمبر لسنة  27: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من شوال لعام  28                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2011لسنة ) 411(قرار مجلس الوزراء رقم 

ساهر عبد القادر هویدي الكرد للعمل في / بشأن الموافقة على عودة الموظف
  لداخلیة واألمن الوطني وزارة ا

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

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

المنعقــد ) 26(الدائمــة فــي محضــر اجتماعهــا رقــم  وعلــى توصــیات اللجنــة اإلداریــة الوزاریــة
  م، 25/09/2011بتاریخ 

 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبنــاءً علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته العشــرین بعــد المــائتین المنعقــدة بمدینــة غــزة 
   م،04/10/2011اریخ بت) هـ.إ/و.م/22/220/11(تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

ـــى عـــودة الموظـــف ـــة عل ـــم وظیفـــي / الموافق ـــدي الكـــرد رق ـــادر هوی ) 46098(ســـاهر عبـــد الق
ابتـــــــداءً مــــــــن تــــــــاریخ  -الشـــــــق المــــــــدني –للعمـــــــل فــــــــي وزارة الداخلیـــــــة واألمــــــــن الــــــــوطني 

  . م01/10/2011
  ) 2(المادة 

أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  تنفیـذ -كٌل فیما یخّصه–على الجهات المختصة كافة 
  . من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م 2011من أكتوبر لسنة  04: صدر في مدینة غزة بتاریخ
   هـ1432من ذي القعدة لعام  06                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 412(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ن نظام الشركات غیر الربحیة بشأ

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

  ،منه) 23(وتعدیالته والسیما المادة  م1929قانون الشركات لسنة  علىو 
م بشــأن نظــام الشــركات 2011لســنة ) 16(وعلــى قــرار وزیــر االقتصــاد الــوطني رقــم 

  غیر الربحیة،
توصــــیات لجنــــة الشــــؤون االقتصـــــادیة والبنیــــة التحتیــــة الدائمــــة فــــي محضـــــر وعلــــى 

  م، 21/09/2011المنعقد بتاریخ ) 11(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر االقتصاد الوطني، 

وبناًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته العشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینـة 
    .م04/10/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/23/220/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

یكون للكلمات والعبارات التالیة أینما وردت فـي هـذا النظـام، المعـاني المخصصـة لهـا 
  :أدناه، ما لم تدل القرینة على خالف ذلك

  وتعدیالته،م 1929لسنة ) 18(قانون الشركات رقم  :القانون 
  . وزیر االقتصاد الوطني :الوزیر
  . إدارة الشركات :اإلدارة

  . سجل الشركاتم :سجلمال
  . سجل الشركات غیر الربحیة :السجل

هـذا النظـام وال تهـدف القـانون و أیـة شـركة مسـجلة وفقـًا ألحكـام  :الشركة غیر الربحیة
  . إلى تحقیق الربح

  
  )2(مادة 

أحكـام  علیهـاوتسـري  ،تتخذ الشركة غیر الربحیة شكل الشركة المساهمة الخصوصیة
  .في هذا النظام خاص ة المساهمة الخصوصیة فیما لم یرد علیه نصالشرك

  )3(مادة 
یشــــترط لتأســــیس أیــــة شــــركة غیــــر ربحیــــة أن تكــــون غایاتهــــا تقــــدیم خدمــــة أو نشــــاط 

ومــن شــأنه  ممــا یكــون ي أو غیــرهو اقتصــادي أو اجتمــاعي أو ثقــافي أو أهلــي أو تنمــ
أو مادیــًا أو فنیــًا أو ریاضــیًا  صــحیًا أو مهنیــاً  واجتماعیــًا أ تحســین مســتوى المــواطنین

ن حققـــت عوائـــد، فـــال یجـــوز  ، دون أن تهـــدف إلـــى تحقـــق الـــربح وإ أو ثقافیـــًا أو تربویـــًا
  .توزیعها على المساهمین فیها

  )4(مادة 
ـــدون فیهـــا جمیـــع و  خاصـــًا تعـــده اإلدارة فـــي ســـجلٍ  قیـــد الشـــركات غیـــر الربحیـــةیـــتم  تُ

  .بالشركةالمعلومات المتعلقة 
  )5(مادة 

 :طلب تسجیل الشركة إلى اإلدارة مرفقًا به البیانات التالیة یقدم .1
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 . عقد تأسیس الشركة ونظامها . أ

 ". غیر ربحیة"الشركة واسمها التجاري إن وجد مضافًا إلیه عبارة  اسم . ب

 . عنوان الشركة . ت

أو مـــا  -عشـــرین ألــف دینـــاراً –دینـــارًا ) 20,000(أال یقـــل عــن  رأس مــال الشـــركة . ث
 . ولةیعادلها بالعملة المتدا

 . المفوض أو المفوضون بالتوقیع عن الشركة . ج

علـى أال یقـل عـددهم عـن  المساهمون وجنسیاتهم ومساهمة كل منهم فـي الشـركة . ح
 . خمسة وال یزید عن خمسین

 . أو تتطلبها التشریعات النافذة اإلدارةطلبها تأیة بیانات أو وثائق أخرى  .2

 .حیة إلى الوزیریرفع المسجل التوصیة بخصوص تسجیل الشركة غیر الرب .3

ُصـدر  .4 تســجیل الشـركة خـالل ثالثـین یومــًا مـن تـاریخ تقـدیم الطلــب، ب اً قـرار  الـوزیری
ال  .اعتبر الطلب مرفوضاً  وإ

لـدى  الوزیر بالرفض الضمني أو التصـریح عتراض على قراریحق للمؤسسین اال .5
 .محكمة العدل العلیا خالل ستین یومًا من تاریخ الرفض

  .في الجریدة الرسمیة ینشر قرار تسجیل الشركة .6
  

  )6(مادة 
عــــالن یجـــب إدراج عنـــوان الشـــركة وطبیعــــة عملهـــا كشـــركة غیــــر ربحیـــة فـــي اإل .1

الخــــــاص بــــــالمقر الرئیســـــــي والفــــــروع وعلــــــى جمیـــــــع األوراق والمســــــتندات التـــــــي 
  . تستخدمها في أعمالها والعقود التي تبرمها مع الغیر

غالق الفرع قب .2  . ل شهر من تاریخهعلى الشركة أن تعلم المسجل عن فتح وإ

  
  )7(المادة 
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اجتماعاتهـا وقراراتهـا  جـداولبسجالت خاصـة تُسـجل فیهـا  على الشركة االحتفاظ .1
وحساب وارداتها ونفقاتها وجمیع موجوداتها والنشاطات التي قامـت بهـا أو سـتقوم 

  . بها في سبیل تحقیق غایاتها
اطاتها التـي قامــت تقریـرًا ســنویًا عـن أعمالهـا ونشـ للمسـجلیجـب أن ترفـع الشـركة  .2

بهــا ومصـــادر تمویلهــا مرفقـــًا بــه میزانیتهـــا مصــدقة مـــن المفوضــین بـــالتوقیع عـــن 
 . الشركة ومدقق حساباتها

یجــــب علــــى الشــــركة غیــــر الربحیــــة تزویــــد اإلدارة بأرقــــام حســــاباتها لــــدى البنــــوك  .3
والمفوضین بالتوقیع علیها خالل ثالثین یومًا مـن تـاریخ تسـجیلها، وكـذلك كـل مـا 

 . علیها من تغیر خالل ثالثین یومًا من تاریخ حدوثهیطرأ 

عنــــد انتقـــــال ملكیــــة أســـــهم أي مــــن المســـــاهمین لشــــخص آخـــــر ألي ســــبب مـــــن  .4
األســباب، فــال یجــوز لــه أن یتقاضــى مقــابًال یزیــد عــن األمــوال التــي دفعهــا ثمنــًا 

 .لتلك األسهم

عین مـــن علــى الشــركة إعــالم اإلدارة بتـــاریخ انعقــاد الجمعیــة العمومیـــة قبــل أســبو  .5
شـــراف علـــى أومـــن ینتدبــه مـــن مــوظفي اإلدارة اإلتــاریخ االنعقـــاد وعلــى المســـجل 

  . تنفیذ اإلجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهیئة العامة للشركة
  

  )8(مادة 
یتــولى إدارة الشــركة مجلــس إدارة ال یقــل عـــن خمســة أعضــاء وال یزیــد عــن أحـــد  .1

  . راع السريعشر عضوًا یتم انتخابهم من الهیئة العامة باالقت
 . مدة والیة مجلس إدارة الشركة غیر الربحیة ال تزید عن سنتین .2

ال یجوز أن یضم مجلـس إدارة الشـركة عضـوین أو أكثـر تجمـع بینهمـا قرابـة مـن  .3
  . الدرجة األولى او الثانیة

  )9(مادة 
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ال یجــوز أن یكــون ألي مســـاهم مــن المســـاهمین فــي الشــركات غیـــر ربحیــة أو ألحـــد 
ـــــذ أقاربـــــه حتـــــى ال ـــــة مصـــــلحة مباشـــــرة مـــــع أي شـــــركة ربحیـــــة تقـــــوم بتنفی درجـــــة الثانی

  .مشاریعها
  )10(مادة 

لهـــا وال یجـــوز اســـتخدامها إال  رصـــیداً تعتبـــر أیـــة عوائـــد صـــافیة تحققهـــا الشـــركة  .1
فــي توســعة نشــاطاتها كــذلك لتحقیــق غایاتهــا واألهــداف التــي أنشــئت مــن أجلهــا و 

  . وزیادة رأسمالها
ن عوائــدها الصــافیة بشــكل مباشــر أو غیــر مباشــر ال یجــوز للشــركة توزیــع أي مــ .2

  .على أي من المساهمین
  
  )11(مادة 

العتمـاده مـن الـوزیر خـالل مـدة ال تزیـد عـن الشـركة سـلمًا ألجـور العـاملین فیهـا  تقدم
ذا لـم تقـم الشـركة بـذلك یحـق لمسـجل الشـركات اتخـاذ  ستة أشهر من تاریخ تقدیمـه، وإ

  .وهذا النظام م القانونوفق أحكا المقتضى القانوني بحقها
  

  )12(مادة 
مراقبـــة الشـــركات غیـــر الربحیـــة فـــي كـــل مـــا یتعلـــق بتنفیـــذ أحكـــام  المســـجلیتـــولى  .1

القانون وهذا النظام وله في سبیل ذلـك تكلیـف مـدقق حسـابات الشـركة أو انتـداب 
مـــدقق حســـابات آخـــر أو أي موظـــف مـــن اإلدارة، وعلـــى حســـاب الشـــركة للقیـــام 

  . أعمالهابتدقیق قیودها وسائر 
في حال وجـود مخالفـة ألحكـام القـانون أو هـذا النظـام أو النظـام الـداخلي للشـركة  .2

  .فإن الشركة تتحمل نفقات التدقیق التي یحددها الوزیر حسب مقتضى الحال
  

  )13(مادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

المشــاریع المـــدرة للــدخل شـــریطة أن تســـتخدم و للشــركة الحـــق فــي إقامـــة األنشـــطة  .1
ي أنشــئت مــن أجلهــا وعــدم توزیــع أي مــن أرباحهــا التــ عوائــدها فــي خدمــة غایاتهــا

  . على األعضاء
التـي  تملك األموال المنقولة وغیر المنقولـة لتحقیـق غایاتهـا وأهـدافها یحق للشركة .2

  . أنشئت من أجلها
غیـر المشـروطة وكـذلك التمویـل  الهبـات والمعونـات والتبرعـاتیحق للشركة تلقـي  .3

  .لمشاریعها من جهات اجنبیة
  )14(مادة 

للشــركة تنظــیم النــدوات والمــؤتمرات داخــل فلســطین وخارجهــا أو المشــاركة فـــي حــق ی
إعــدادها أو إعــداد ونشــر أیــة تقــاریر أو أبحــاث أو معلومــات تتصــل بغایاتهــا شــریطة 

  .القوانین النافذةو ذلك مع النظام العام  أرضأن ال یتع
  )15(مادة 

ایـات غیـر ربحیـة إذا یجوز ألي شركة أجنبیـة أن تنشـئ لهـا فرعـًا فـي فلسـطین لغ .1
  .توفرت في الفرع الشروط والمتطلبات وفقًا ألحكام القانون وهذا النظام

ســري علــى ت التــيجــراءات اإلیســري علــى تســجیل الشــركة األجنبیــة غیــر الربحیــة  .2
  .م1929لسنة ) 18(الشركة األجنبیة بموجب القانون رقم 

  
  )16(مادة 

ركة غیـــــر ربحیـــــة لتصـــــویب إنـــــذار أیـــــة شــــ المســـــجلللــــوزیر بنـــــاًء علـــــى تنســــیب  .1
  .أوضاعها قبل إحالتها للتصفیة، خالل مدة أقصاها شهر من تاریخ إنذارها

باإلضـــافة إلـــى أحكـــام التصـــفیة الـــواردة فـــي قـــانون الشـــركات للـــوزیر بنـــاء علـــى  .2
مــن هــذه ) 1(وبعــد اســتنفاذ المــدة المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة  المســجلتنســیب 

 : لتصفیة في أي من الحاالت اآلتیةالمادة إحالة أیة شركة غیر ربحیة ل

  . إذا خالفت أحكام القانون وهذا النظام - أ
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 .ال تدخل ضمن غایاتها أو أنشطةإذا مارست أعماًال  -  ب

إذا نجـــم عـــن أي نشـــاط قامـــت بـــه مخالفـــة للنظـــام العـــام أو اآلداب العامـــة   -  ت
 . نهائي بموجب حكم قضائي

أو أوقفـت أعمالهـا مـدة ، مـن تـاریخ تسـجیلها الها مـدة عـاممإذا لم تمارس أع  -  ث
عـام، ولـم تقـم بتصـویب أوضـاعها خـالل مـدة ال تزیـد عـن شـهرین مـن تـاریخ 

 .بتصویب أوضاعها المسجلتسلمها طلب 

   . إذا لم تقدم سلمًا ألجور العاملین فیها العتماده من الوزیر - ج
 : بعد االنتهاء من عملیة التصفیة توزع أموال وموجودات الشركة كما یلي .3

مســاهمین مقــدار مســاهمتهم المدفوعــة فعــًال فــي رأســمال الشــركة عنــد یعــاد إلــى ال - أ
ذا كانــــت أمــــوال الشــــركة ال تفــــي بتســـدید األســــهم یــــتم التوزیــــع بنســــبة  ـها وإ تأسیســ

  . مساهمة كل منهم في رأسمالها
البــاقي إلــى أي شــركة غیــر ربحیــة أو  یــردّ إذا زادت أمــوال الشــركة عــن رأســمالها  -  ب

ــــوزیر بنــــاء علــــى تنســــیب  وذلــــك هیئــــة أهلیــــة ذات غایــــات مشــــابهة بقــــرار مــــن ال
  .المسجل

  )17(مادة 
  .یصدر الوزیر التعلیمات الالزمة لتنفیذ أحكام هذا النظام

  
  )18(مادة 

م بشـأن نظـام الشـركات 2011لسنة ) 16(یلغى قرار وزیر االقتصاد الوطني رقم  .1
  . غیر الربحیة

  .مع أحكام هذا النظام أرضیلغى كل ما یتع .2
  

  )17(مادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  
  م 2011من أكتوبر لسنة  04: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من ذي القعدة لعام  06                         

  إسماعیل هنیة
  راءرئیس مجلس الوز 

  
  
  
  
  
  م2011لسنة ) 413(قرار مجلس الوزراء رقم 

  م 2011 – 2010بشأن اعتماد إستراتیجیة التنمیة المستدامة لالعوام 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  وبناًء على تنسیب وزیر الزراعة،

، وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانون   ًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته العشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینـة 
  .م04/10/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/24/220/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

–2010عــــوام لألامة المقدمـــة مــــن وزارة الزراعـــة ســــتراتیجیة التنمیـــة المســــتداعتمـــاد ا
  .م2011

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011من أكتوبر لسنة  04: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من ذي القعدة لعام  06                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  

  م2011لسنة ) 414(قرار مجلس الوزراء رقم 
قدم من وزارة التخطیط بتغطیة تكالیف مهمتي سفر خارجیة  بشأن رفض الطلب المُ

  لسلطة جودة البیئة 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(الخدمة المدنیة رقم وعلى قانون 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر الخارجیة والتخطیط، 

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 
  م، 21/09/2011المنعقد بتاریخ ) 11(ها رقم اجتماع

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته العشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینـة 

  .م04/10/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/25/220/11(غزة تحت رقم 
  :ا یليقرر م

  
  )1(المادة 

قدم من وزارة التخطیط بتغطیـة تكـالیف مهمتـي سـفر خارجیـة لسـلطة  رفض الطلب المُ
  : جودة البیئة على النحو التالي

المشــاركة فــي المــؤتمر البیئــي للشــباب بجمهوریــة مصــر العربیــة خــالل الفتــرة مــن  .1
  . م01/05/2011م وحتى 17/04/2011

م 18/06/2011ان خـــالل الفتـــرة مـــن الســـفر فـــي مهمـــة عمـــل إلـــى جمهوریـــة لبنـــ .2
  . م22/06/2011وحتى 

  
  ) 2(المادة 

التأكیــد علــى ســلطة جــودة البیئــة بضـــرورة الحصــول علــى موافقــة خطیــة مســبقة مـــن 
  . وزیر التخطیط ألي مهمة سفر خارجیة

  
  ) 3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخّصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . ارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتب

  
  م 2011من أكتوبر لسنة  04: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ذي القعدة لعام  06                        
  إسماعیل هنیة



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 415(قرار مجلس الوزراء رقم 
یومي إجازة ) الوفاء لألحرار(صفقة تبادل األسرى  بشأن اعتبار یومي تنفیذ

  رسمیة ووطنیة
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  والالجئین،وبناًء على تنسیب وزیر األسرى والمحررین والقدس 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلــس الـوزراء فــي جلسـته الواحــدة والعشـرین بعــد المـائتین المنعقــدة 

    .م11/10/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/221/11(بمدینة غزة تحت رقم 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ـــــاء واألربعـــــاء المـــــوافقین ا ـــــومي الثالث ـــــار ی ـــــومي إجـــــازة 10/2011)/19، 18(عتب م ی
رســمیة ووطنیــة لكافــة الــوزارات والمؤسســات والهیئــات الحكومیــة بمناســبة تنفیــذ صــفقة 

  ). الوفاء لألحرار(تبادل األسرى 
  ) 2(المادة 

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

  
  م 2011من أكتوبر لسنة  11: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ذي القعدة لعام  13                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2011لسنة ) 416(قرار مجلس الوزراء رقم 

  ة لتحسین وتطویر التعلیم في المدارس الحكومیةاتیجیر بشأن إعداد خطة إست
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته،1998لسنة ) 11(وعلى قانون التعلیم العالي رقم 

  وبناًء على تنسیب رئیس الوزراء،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  على مقتضیات المصلحة العامة،  وبناًء 
وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلــس الـوزراء فــي جلسـته الواحــدة والعشـرین بعــد المـائتین المنعقــدة 

    .م11/10/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/221/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  )1(المادة 
یة والتخطیط إلعـداد خطـة ة الخارجتكلیف وزارة التربیة والتعلیم العالي بالتنسیق مع وزار 

  . ستراتیجیة طویلة األمد لتحسین وتطویر التعلیم في المدارس الحكومیةا
  ) 2(المادة 

ــــوزراء خــــالل شــــهر مــــن تاریخــــه التخــــاذ القــــرار المناســــب  تُرفــــع التوصــــیات لمجلــــس ال
  .  بالخصوص

  ) 3(المادة 
ار، ویعمــل بــه تنفیــذ أحكــام هــذا القــر  -كــٌل فیمــا یخّصــه–علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م 2011من أكتوبر لسنة  11: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من ذي القعدة لعام  13                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  م2011لسنة ) 417(قرار مجلس الوزراء رقم 

  عامًا لتطویر التعلیم ) 2012(بشأن إعتماد عام 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته،1998لسنة ) 11(وعلى قانون التعلیم العالي رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  على مقتضیات المصلحة العامة،  وبناًء 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الواحـدة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  . م11/10/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/221/11(بمدینة غزة تحت رقم 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  . عامًا لتطویر التعلیم) 2012(اعتماد عام 
  
  ) 2(المادة 

زارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي بالعمـــل علـــى زیـــادة عضـــویة اللجنـــة التحضـــیریة تكلیــف و 
ــــة لهــــذا العــــام  لتضــــم الــــوزارات  -تطــــویر التعلــــیم –الخاصــــة بوضــــع الخطــــة التنفیذی

  . والمؤسسات والهیئات ذات العالقة
  
  ) 3(المادة 

تعــرض الخطـــة التنفیذیـــة لعـــام تطـــویر التعلـــیم علـــى مجلـــس الـــوزارء خـــالل شـــهر مـــن 
  . ریخه التخاذ القرار المناسب بالخصوصتا

  
  
  ) 4(المادة 

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

  
  م 2011من أكتوبر لسنة  11: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432ن ذي القعدة لعام م 13                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 418(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن إعداد تصور كامل لبیع قطع أراضي حكومیة  

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

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

  م بشأن تشجیع االستثمار في فلسطین وتعدیالته، 1998لسنة ) 1(وعلى قانون رقم 
م بشــأن نظــام 2011لســنة ) هـــ.إ/و.م/40/202/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزارء رقــم 
  االستثمار العقارى في فلسطین،

  ،األشغال العامة واإلسكانوبناًء على تنسیب وزیر 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الواحـدة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  .م11/10/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/221/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

تكلیـف لجنـة االسـتثمار العقــاري بالتنسـیق مـع وزارة األشـغال العامـة واإلســكان تكلیـف 
وســلطة األراضــي إلعــداد تصــور كامــل لبیــع قطــع األراضــي الحكومیــة المقــام علیهــا 

مقابــل ملعــب الیرمــوك، مؤسســة  -مقــر الجــوازات، ومقــر أنصــار، ومحمــع المحــاكم، (
  ). الصخرة

  
  
  
  
  ) 2(المادة 

رفـــع التوصـــیات لمجلـــس الـــوزراء خـــالل شـــهر مـــن تاریخـــه التخـــاذ القـــرار المناســـب تُ 
  . بالخصوص

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011سنة من أكتوبر ل 11: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من ذي القعدة لعام  13                        

  إسماعیل هنیة



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 419(قرار مجلس الوزراء رقم 
لكل عائد من العائدین من لیبیا وما زال موجودًا في ) $1,000(بشأن صرف مبلغ 

  قطاع غزة   
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003ع على القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطال
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته،
م بشــأن تغطیــة 2011لسـنة ) هـــ.إ/و.م/25/201/11(وعلـى قــرار مجلـس الــوزارء رقـم 

  وتوفیر فرصة عمل للعائدین من لیبیا،  بدل إیجار،



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

م بشــــــأن 2011لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/10/211/11(وعلـــــى قــــــرار مجلــــــس الــــــوزارء رقـــــم 
  العائدین من لیبیا،

  وبناًء على تنسیب وزیر العمل والشؤون االجتماعیة،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الواحـدة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء عل

  .م11/10/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/221/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لكـــل عائـــد مـــن العائـــدین مـــن لیبیـــا ومـــا زال  -ألـــف دوالراً –) $1,000(صـــرف مبلـــغ 

لى المبلغ المخصص لهم بقـرار مجلـس الـوزراء موجودًا في قطاع غزة وذلك من إجما
م، علـــى أن یـــتم ذلـــك بالتنســـیق بـــین وزارة 2011لســـنة ) هــــ.إ/و.م/25/201/11(رقــم 

العمـــل والشــــؤون االجتماعیــــة ووزارة المالیــــة ووفــــق األصــــول المعمــــول بهــــا فــــي وزارة 
  . المالیة

  
  ) 2(المادة 

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

  
  م 2011من أكتوبر لسنة  11: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ذي القعدة لعام  13                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 420(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تخصیص قطع أراضي حكومیة كأماكن بدیلة لسكان عزبة الحمامیة

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

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

م بشـــأن نظـــام 2007لســـنة ) هــــ.إ/و.م/03/27/11(ء رقـــم وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزار 
  معاییر التخصیص وتعدیالته،



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

م بشأن آلیات تخصـیص قطـع أراضـي 2010وعلى قرار رئیس سلطة األراضي لسنة 
  حكومیة لغرض السكن في مناطق العشوائیات،

  وبناًء على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان،
، وبناًء على الصالحیات المخولة لن   ا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الواحـدة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  . م11/10/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/221/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

ألراضــي باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة تكلیــف وزارة األشــغال العامــة واإلســكان وســلطة ا
غـرب (ئ لتخصیص قطع أراضي حكومیة فـي المنطقـة الواقعـة شـمال معسـكر الشـاط

ن عزبـــــة الحمامیـــــة وفـــــق نظـــــام معالجـــــة العشـــــوائیات كأمـــــاكن بدیلـــــة لســـــكا) المشــــتل
  . المعمول به حالیاً 

  
  
  ) 2(المادة 

لقـــرار المناســـب تُرفـــع التوصـــیات لمجلـــس الـــوزراء خـــالل شـــهر مـــن تاریخـــه التخـــاذ ا
  . بالخصوص

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011من أكتوبر لسنة  11: صدر في مدینة غزة بتاریخ



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  هـ 1432م من ذي القعدة لعا 13                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 421(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن إلغاء أي زیادة أقرتها شركة توزیع الكهرباء على أسعار الكهرباء دون 

  إقرارها من مجلس الوزارء 
     مجلس الوزراء

  دیالته،م وتع2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته،
  وبناًء على تنسیب وزیر االقتصاد الوطني،



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

علـى مــا أقـره مجلــس الـوزراء فــي جلسـته الواحــدة والعشـرین بعــد المـائتین المنعقــدة  وبنـاًء 
  . م11/10/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/221/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

إلغــاء أي زیــادة أقرتهــا شــركة توزیــع الكهربــاء علــى أســعار الكهربــاء دون إقرارهــا مــن 
  . مجلس الوزارء

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011من أكتوبر لسنة  11: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من ذي القعدة لعام  13                        

  إسماعیل هنیة
  لس الوزراءرئیس مج

  م2011لسنة ) 422(قرار مجلس الوزراء رقم 
التي تبرع بها  رضبشأن تشكیل لجنة خاصة إلتمام إجراءات نقل ملكیة األ 

عبد الدائم أبو مدین لصالح األسرى المحررین في صفقة تبادل األسرى / السید
  " وفاء األحرار"

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  وبناًء على تنسیب رئیس الوزراء،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
جلـس الـوزراء فـي جلسـته الثانیـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقره م

  . م25/10/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/222/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
وزارة : تشكیل لجنـة خاصـة برئاسـة وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان وعضـویة كـل مـن

رى والمحــررین والقــدس والالجئــین، وســلطة الحكــم المحلــي، ووزارة العــدل، ووزارة األســ
األراضي، ومستشار رئیس الوزراء لشؤون المؤسسات األهلیـة والخیریـة، وذلـك إلتمـام 

عبـد الـدائم أبـو / التي تبرع بها السـید رضاإلجراءات القانونیة الخاصة بنقل ملكیة األ
علــى أن ، "وفــاء األحــرار"مــدین لصــالح االســرى المحــررین فــي صــفقة تبــادل األســرى 

مدینــة الشــیخ فــریح أبــو "یــتم إنشــاء مدینــة ســكنیة خاصــة باألســرى یطلــق علیهــا اســم 
  . تقدیرًا وشكرًا للمتبرع" مدین لوفاء األحرار

  
  
  ) 2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخّصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . رسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة ال

  
  م 2011من أكتوبر لسنة  25: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ذي القعدة لعام  27                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 423(قرار مجلس الوزراء رقم 
لوزارات بشأن تشكیل لجنة لدراسة تبعیة الكلیات العلمیة الخاصة داخل ا

  والمؤسسات الحكومیة 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 11(وعلى قانون التعلیم العالي رقم 

  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
  لعالي،وبناًء على تنسیب وزیر التربیة والتعلیم ا



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثانیـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  . م25/10/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/222/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

لجنــــــة خاصــــــة لدراســــــة تبعیــــــة الكلیــــــات العلمیــــــة الخاصــــــة داخــــــل الــــــوزارات  تشــــــكیل
والمؤسســـات الحكومیـــة المختلفـــة، وذلـــك برئاســـة وزارة التربیـــة والتعلـــیم وعضـــویة كـــل 

وزارة الصحة، ووزارة األوقاف والشؤون الدینیـة، ووزارة الداخلیـة واالمـن الـوطني، : من
األمانـــة العامــة لمجلـــس الــوزراء، ودیـــوان ووزارة العــدل، ووزارة الخارجیـــة والتخطــیط، و 

  . الموظفین
  
  ) 2(المادة 

  . ترفع اللجنة توصیاتها لمجلس الوزراء خالل أسبوعین من تاریخه
  
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من أكتوبر لسنة  25: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ذي القعدة لعام  27                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 424(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تشكیل لجنة خاصة لشراء مركبات جدیدة لصالح الحكومة 

     زراءمجلس الو 
  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م والئحته التنفیذیة،2000لسنة ) 5(وعلى قانون المرور رقم 
  م،2006لسنة ) 18(وعلى نظام عمل المركبات الحكومیة رقم 

  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
  یب وزیر النقل والمواصالت،وبناءً على تنس



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناءً على ما أقره مجلس الـوزراء فـي جلسـته الثانیـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینـة 
  . م25/10/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/222/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ـــة خاصـــة برئاســـة وزارة النقـــل والمواصـــالت، وعضـــویة كـــل مـــن ـــة، : تشـــكیل لجن وزارة المالی
  . ووزارة الداخلیة واالمن الوطني، وذلك لشراء مركبات جدیدة لصالح الحكومة

  ) 2(المادة 
تتم عملیات شراء المركبـات الجدیـدة مـن خـالل هـذه اللجنـة عـن طریـق الشـراء المباشـر دون 

  . ر ضریبیة أو استقطاعات أو طوابع بریدفواتی
  )3(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به اعتبارًا من  -كٌل فیما یخّصه–على الجهات المختصة كافة 
  . تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م 2011من أكتوبر لسنة  25: صدر في مدینة غزة بتاریخ
   هـ1432ي القعدة لعام من ذ 27                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 425(قرار مجلس الوزراء رقم 
  هـ  1432/م2011بشأن عطلة عید األضحى المبارك للعام 

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998 لسنة) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  ،األمین العام لمجلس الوزراءوبناًء على تنسیب 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثانیــة والعشــرین بعــد المــائتین المنعقــدة  وبنــا

  . م25/10/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/222/11(قم بمدینة غزة تحت ر 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
هـــ ابتــداًء مــن 1432/م2011اعتمــاد عطلــة وقفــة عرفــة وعیــد االضــحى المبــارك للعــام 

وحتــــى ) هـــــ1432مـــن ذي الحجــــة  09(م 05/11/2011صـــباح یــــوم الســــبت الموافــــق 
، واعتبارهـا )هــ1432مـن ذي الحجـة  14(م 10/11/2011مساء یوم الخمیس الموافق 

  . عطلة رسمیة لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومیة
  ) 2(المادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخّصــه–علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م 2011من أكتوبر لسنة  25: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ذي القعدة لعام  27                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  م2011لسنة ) 426(قرار مجلس الوزراء رقم 

  بشأن اعتماد التوصیات المقدمة من سلطة األراضي بخصوص أراضي حي النزهة   
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

بشـأن تخصـیص  2007لسـنة ) هـ.إ/و.م/03/37/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  أراضي مدینة النزهة، 

یل بشــأن تعــد 1007لســنة ) هـــ.إ/و.م/14/181/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
المتعلـــق بتخصـــیص  2007لســـنة ) هــــ.إ/و.م/03/37/11(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  أراضي مدینة النزهة، 
  وبناًء على تنسیب رئیس سلطة األراضي،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

العشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثانیـة و 
  . م25/10/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/222/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

اعتماد التوصیات المقدمة من سلطة األراضـي بخصـوص أراضـي حـي النزهـة، وهـي 
  :على النحو التالي

رة الطـابو باسـم مسجلة لـدى دائـ -محل النزاع –المتعاقد علیها  رضإذا كانت األ .1
ــد األصــــلى، فإنهــــا تبقــــى محجــــوزة لــــدى الطــــابو ویــــتم تنفیــــذ قــــرار مجلــــس  المتعاقــ

بشـأن تخصـیص أراضـي مدینـة  2007لسـنة ) هـ.إ/و.م/03/37/11(الوزراء رقم 
وجـزء مـن القطعـة ) 1766(جـزء مـن القطعـة رقـم –النزهة من أراضي بیت الهیـا 

حــــي النزهـــة بــــدفع قیمــــة  ضأر بـــ والقاضــــي بـــأن یقــــوم المنتفعــــون -)1745(رقـــم 
 . حسب تقدیر لجنة التخمین المعتمدة لدى سلطة األراضي رضاأل

إلـــى  -محـــل النـــزاع–المتعاقــد علیهـــا  رضإذا كــان المتعاقـــد األصـــلي قـــد بـــاع األ .2
شـخص آخـر بموجـب عقـود ابتدائیـة ولـم یقـم األخیـر بالتسـجیل لـدى دائـرة الطـابو 

مشـــترى الجدیــد معاملـــة ئیـــة ویعامــل الفإنــه ال ینظــر إلـــى مثــل هـــذه العقــود االبتدا



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

ــــس الــــوزراء رقــــم المتعاقــــد األ صــــلى ویجــــب دفــــع كامــــل ثمنهــــا حســــب قــــرار مجل
  . بشأن تخصیص أراضي مدینة النزهة 2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/37/11(

 -محــــل النـــــزاع–المتعاقــــد علیهــــا  رضإذا كــــان المتعاقــــد األصــــلي قــــد بـــــاع األ  .3
دائــرة الطـــابو فإنـــه یـــتم اعتمـــاد البیـــع  لشــخص آخـــر وقـــام األخیـــر بتســـجیلها لـــدى

 رضوالتسجیل للمشترى األخیـر حسـن النیـة، ویطالـب المتعاقـد األصـلي بـثمن األ
بشــــأن  2007لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/03/37/11(حســــب قــــرار مجلــــس االــــوزراء رقــــم 

  رضتخصیص أراضي مدینة النزهة، ویتم ورفع الحجز عن األ
لشـخص  -محل النزاع–لمتعاقد علیها ا رضإذا كان المتعاقد األصلي قد باع األ .4

عـن المتعاقـد األصـلى وتسـجیلها  رضآخر وحصل على حكم قضائي بشطب األ
باســمه ویــتم مطالبــة المتعاقــد  رضباســمه یــتم تنفیــذ الحكــم القضــائي وتســجیل األ

) هـــ.إ/و.م/03/37/11(حســب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  رضاألصــلى بــثمن األ
 . دینة النزهةبشأن تخصیص أراضي م 2007لسنة 

یـتم اعتمـاد التسـویات التـي تمـت بـین المتعاقـدین ورئـیس سـلطة األراضـي الســابق  .5
 .  رضوعددها خمسة تسویات ویرفع الحجز عن األ

  
  
  
  
  
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخّصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . دة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجری

  
  م 2011من أكتوبر لسنة  25: صدر في مدینة غزة بتاریخ



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  هـ 1432من ذي القعدة لعام  27                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 427(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م 2011بشأن عطلة عید االستقالل للعام 

     مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003عد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة ب

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  وبناًء على تنسیب األمین العام لمجلس المجلس الوزراء،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  العامة، وبناًء على مقتضیات المصلحة 
وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثانیـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  . م25/10/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/222/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ـــــــوزارات 15/11/2011اعتبـــــــار یـــــــوم الثالثـــــــاء الموافـــــــق  م عطلـــــــة رســـــــمیة لكافـــــــة ال

  . ة بمناسبة ذكرى االستقاللوالمؤسسات الحكومی
  
  ) 2(المادة 

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

  
  م 2011من أكتوبر لسنة  25: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432ة لعام من ذي القعد 27                         
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  

  م2011لسنة ) 428(قرار مجلس الوزراء رقم 
حكومیة لصالح رابطة الكتاب واألدباء الفلسطینیین  أرضبشأن تخصیص قطعة 

  إلنشاء قصر ثقافي 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

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

ـــــى توصـــــیات اللجنـــــة الخاصـــــة بتخصـــــیص األراضـــــي الحكومیـــــة فـــــي محضـــــر  وعل
  م،03/10/2011بتاریخ ) 58(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة والعشــرین بعــد المــائتین المنعقــدة  وبنــا

   . م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/223/11( بمدینة غزة تحت رقم
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــــن ) 1372(القســــیمة رقــــم  أرضالحكومیــــة الواقعــــة فــــي  رضتخصــــیص قطعــــة األ

والبـــــــالغ مســـــــاحتها  -المقوســــــي –مـــــــن أراضــــــي مدینـــــــة غـــــــزة ) 978(القطعــــــة رقـــــــم 
  . فيدباء الفلسطینیین إلنشاء قصر ثقالصالح رابطة الكتاب واال) 2م1854(

  ) 2(المادة 
تمامــه حســب األصــول  تكلیــف ســلطة األراضــي بتنفیــذ إجــراءات التخصــیص إیجــارة وإ

  . المعمول بها
  ) 3(المادة 

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

  
  م 2011من نوفمبر لسنة  22: تاریخصدر في مدینة غزة ب



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 429(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ق للبلدیة ة لصالح بلدیة الزهراء إلنشاء مرفحكومی أرضبشأن تخصیص قطعة 

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

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



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  م وتعدیالته، 2007لسنة 
ـــــى ت وصـــــیات اللجنـــــة الخاصـــــة بتخصـــــیص األراضـــــي الحكومیـــــة فـــــي محضـــــر وعل

  م،03/10/2011بتاریخ ) 58(اجتماعها رقم 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

فــي جلســته الثالثــة والعشــرین بعــد المــائتین المنعقــدة  وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء
  .م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـن القطعـة ) 77(القسـیمة رقـم  أرضالحكومیـة الواقعـة فـي  رضتخصیص قطعة األ
لصـــالح بلدیـــة ) 2م500(مـــن أراضـــي مدینـــة الزهـــراء والبـــالغ مســـاحتها ) 2310(رقـــم 

  . الزهراء إلنشاء مرفق للبلدیة
  
  ) 2(المادة 

تمامــه حســب األصــول  تكلیــف ســلطة األراضــي بتنفیــذ إجــراءات التخصــیص إیجــارة وإ
  . المعمول بها

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

  . في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر 
  

  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 430(قرار مجلس الوزراء رقم 
إلنشاء كراج ومخازن  حكومیة لصالح بلدیة الزهراء أرضبشأن تخصیص قطعة 

  آللیات البلدیة 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

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

ـــــى توصـــــیات اللجنـــــة الخاصـــــة بتخصـــــیص األراضـــــي الحكومیـــــة فـــــي محضـــــر  وعل
  م،03/10/2011بتاریخ ) 58(اجتماعها رقم 

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  تضیات المصلحة العامة، وبناًء على مق
ًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة والعشــرین بعــد المــائتین المنعقــدة  وبنــا

  . م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مـن القطعـة ) 32(القسـیمة رقـم  أرضالحكومیـة الواقعـة فـي  رضتخصیص قطعة األ

لصــالح بلدیــة ) دونمــات 5(مــن أراضــي مدینــة الزهــراء والبــالغ مســاحتها ) 2307(قــم ر 
  . الزهراء إلنشاء كراج ومخازن آللیات البلدیة
  ) 2(المادة 

تمامــه حســب األصــول  تكلیــف ســلطة األراضــي بتنفیــذ إجــراءات التخصــیص إیجــارة وإ
  . المعمول بها

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 431(راء رقم قرار مجلس الوز 
الحكومیة المؤجرة لصالح جمعیة غزة للزراعة والبیئة  رضبشأن استبدال قطعة األ 

  حكومیة أخرى  أرضبقطعة 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

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

ـــــى توصـــــیات اللجنـــــة الخاصـــــة بتخصـــــیص األراضـــــي الحكومیـــــة فـــــي محضـــــر  وعل
  م،03/10/2011بتاریخ ) 58(اجتماعها رقم 

  اصة بتخصیص األراضي الحكومیة،وبناًء على تنسیب اللجنة الخ
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثالثـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  . م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :یليقرر ما 

  )1(المادة 
مـن القطعـة رقـم ) 3(القسـیمة رقـم  أرضالحكومیة الواقعـة فـي  رضاستبدال قطعة األ

، والمـؤجرة )دونـم 50(والبـالغ مسـاحتها  -شـمال أصـداء–من أراضي خانیونس ) 89(
ــــة بقطعــــة األ ــــة غــــزة للزراعــــة والبیئ ــــة الواقعــــة فــــي  رضلصــــالح جمعی  أرضالحكومی

مـــن أراضـــي رفـــح تـــل الســـلطان وبـــنفس ) 2361(م مـــن القطعـــة رقـــ) 1(القســـیمة رقـــم 
  ).  دونم 50(المساحة السابقة والبالغة 

  
  ) 2(المادة 

تمامــه حســب األصــول المعمــول ســلطة األراضــي بتنفیــذ إجــراءات اال تكلیــف ســتبدال وإ
  . بها

  ) 3(المادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخّصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . بارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعت
  

  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 432(قرار مجلس الوزراء رقم 
من قیمة فواتیر االتصاالت وتحویل هذه القیمة %) 25(بشأن إلغاء حجز نسبة 

  )  بال تل، جوال(لحساب شركة 
     مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1996لسنة ) 3(وعلى قانون االتصاالت السلكیة والالسلكیة رقم 

  م، 2004لسنة ) 17(وعلى قانون ضریبة الدخل رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

ًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة والعشــرین بعــد المــائتین المنعقــدة  وبنــا
  .م22/11/2011اریخ بت) هـ.إ/و.م/05/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 
الت مـــــن قیمـــــة فـــــواتیر االتصــــــا%) 25(تكلیـــــف وزارة المالیـــــة بإلغـــــاء حجـــــز نســــــبة 

بــال (الماضـیة وتحویـل هــذه القیمـة لحسـاب شـركة  عــن الفتـرة) انترنـت+جـوال+هـاتف(
  . في بنك البرید حسب األصول المالیة المتبعة بالخصوص) تل، وجوال

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2011لسنة ) 433(قرار مجلس الوزراء رقم 

م المقدم من 1921لسنة ) 22(بشأن إحالة مشروع قانون معدل لقانون التبغ رقم 
  وزارة العدل إلى المجلس التشریعي إلقراره حسب األصول 

     مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته،1921لسنة ) 22(قم وعلى قانون التبغ ر 

  م وتعدیالته، 2029لسنة ) 11(وعلى قانون الجمارك رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر العدل،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

تین المنعقـدة وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثالثـة والعشـرین بعـد المـائ
   . م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

م المقـــدم مـــن وزارة 1921لســـنة ) 22(إحالـــة مشـــروع قـــانون معـــدل لقـــانون التبـــغ رقـــم 
  : العدل إلى المجلس التشریعي إلقرار التالي حسب األصول

م لتصــبح 1921لســنة ) 22(قــانون التبــغ رقــم  مــن) 38(مــن المــادة ) 2(تعــدل الفقــرة 
  : كالتالي

كل من وجد في حیازته أي تبغ مهرب یعاقـب بغرامـة تقـدر بثالثـة أضـعاف قیمـة  . أ
الرسـم الجمركـي وفقـًا لقـرارات مجلـس الـوزراء أو بـالحبس لمـدة ال تزیـد عـن ثــالث 

  . سنوات أو بكلتا العقوبتین معاً 
ة كـل وسـیلة نقـل اسـتعملت فـي اسـتیراد تصادر لصالح السـلطة الوطنیـة الفسـطینی . ب

  .  التبغ المهرب أو حمله أو نقله وذلك بقرار من المحكمة المختصة
  
  ) 2(المادة 

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

  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م 2011من نوفمبر لسنة  22: ریخصدر في مدینة غزة بتا
  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 434(قرار مجلس الوزراء رقم 
) هـ.إ/و.م/7/200/11(بشأن استمرار تجمید العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 

من قیمة المركبات %) 25(ل رسوم جمركیة بقیمة م بشأن تحصی2011لسنة 
  التي یتم إدخالها من المعابر المشتركة مع االحتالل  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  م وتعدیالته،1929لسنة ) 5(وعلى قانون المرور رقم 
  وتعدیالته، م2029لسنة ) 11(وعلى قانون الجمارك رقم 

م بشـأن تحصـیل 2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/7/200/11(وعلى قرار مجلـس الـوزراء رقـم 
مــــن قیمــــة الســــیارات التــــي یــــتم إدخالهــــا مــــن المعــــابر % 25رســــوم جمركیــــة بقیمــــة 
  المشتركة مع االحتالل، 

م بشــأن تجمیــد 2011لســنة ) هـــ.إ/و.م/2/208/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
م بشــــــأن 2011لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/7/200/11(الــــــوزراء رقــــــم  العمــــــل بقــــــرار مجلــــــس

من قیمة السیارات التـي یـتم إدخالهـا مـن المعـابر % 25تحصیل رسوم جمركیة بقیمة 
  المشتركة مع االحتالل، 

  وبناًء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  لعامة، وبناًء على مقتضیات المصلحة ا
ًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة والعشــرین بعــد المــائتین المنعقــدة  وبنــا

  . م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/7/200/11(اســـــتمرار تجمیـــــد العمـــــل بقـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

مــن قیمــة المركبــات التــي یــتم %) 25(رســوم جمركیــة بقیمــة  م بشــأن تحصــیل2011
إدخالهــا مـــن المعـــابر المشـــتركة مـــع االحــتالل، وذلـــك فیمـــا یتعلـــق بالمركبـــات المثبتـــة 
لدى وزارة النقل والمواصالت والتي اشتراها التجـار مسـبقًا ولـم یـتم إدخالهـا إلـى قطـاع 

  .   غزة
  ) 2(المادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

 ادخالهــاحصــیل رســوم تــرخیص هــذه المركبــات فــور تكلــف وزارة النقــل والمواصــالت بت
  .  من معبر كرم أبو سالم حسب األصول

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011ة من نوفمبر لسن 22: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 435(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح وزارة الداخلیة واألمن الوطني ) $67,980(بشأن اعتماد صرف مبلغ 

  ومیة   كنفقات خاصة بحملة إزالة التعدیات على األراضي الحك
     مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفسطینیة رقم 

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

  وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،
وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 

  م، 12/10/2011والمنعقد بتاریخ ) 12(اجتماعها رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  العامة، وبناًء على مقتضیات المصلحة 
وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثالثـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  . م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ــــغ  ســــبعة وســــتون ألفــــًا وتســــعمائة وثمــــانون دوالرًا –) $67,980(اعتمــــاد صــــرف مبل

داخلیـــة واألمـــن الـــوطني كنفقـــات خاصـــة بحملـــة إزالـــة التعـــدیات علـــى لصـــالح وزارة ال
  .   األراضي الحكومیة

  ) 2(المادة 
لتـر  -ثالثـة آالف–) 3,000(لتر سـوالر، و -خمسة عشر ألف–) 15,000(إضافة 

  . بنزین على مخصصات وزارة الداخلیة واألمن الوطني
  
  )3(المادة 

أعاله علـى سـتة أشـهر، وبالتنسـیق بـین ) 2، 1(یتم صرف المبلغ المذكور في المواد 
وزارة الداخلیـــة واألمـــن الـــوطني ووزارة المالیـــة وفـــق األصـــول المعمـــول بهـــا فـــي وزارة 

  . المالیة



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  . ةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمی
  

  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 436(قرار مجلس الوزراء رقم 
الجانب بشأن اعتماد الخطة المقدمة من وزارة المالیة لضبط الحدود واألنفاق مع 

  المصري    
     مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته،1929لسنة ) 11(وعلى قانون الجمارك رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،
وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 

  م، 12/10/2011والمنعقد بتاریخ ) 12(عها رقم اجتما
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة والعشــرین بعــد المــائتین المنعقــدة  وبنــا

   م،22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ـــــب  ـــــاق مـــــع الجان ــــة المقدمـــــة مـــــن وزارة المالیـــــة لضـــــبط الحـــــدود واألنف اعتمـــــاد الخطـ

  .  المصري، على أن یتم التنفیذ بالتنسیق مع وزارة الداخلیة واألمن الوطني
  ) 2(المادة 

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

  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 437(قرار مجلس الوزراء رقم 
على الطرق المقدمة من وزارة المالیة لتفعیل  بشأن اعتماد خطة الحملة المیدانیة

  النظام الضریبي 
     مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1929وعلى قانون جبایة الضرائب لسنة 

  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،
وزاریـة الدائمـة فـي محضـر وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة ال

  م، 12/10/2011والمنعقد بتاریخ ) 12(اجتماعها رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة والعشــرین بعــد المــائتین المنعقــدة  وبنــا

  . م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
اعتمــاد خطــة الحملــة المیدانیــة علــى الطــرق المقدمــة مــن وزارة المالیــة لتفعیــل النظــام 

  . الضریبي
  ) 2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخّصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، 
  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2011لسنة ) 438(قرار مجلس الوزراء رقم 

واإلسكان  لصالح وزارة األشغال العامة) $15.000(بشأن اعتماد صرف مبلغ 
  لصیانة أحد حفارات الوزارة 

     مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته، 
  وزیر األشغال العامة واإلسكان، وبناًء على تنسیب

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 
  م، 12/10/2011والمنعقد بتاریخ ) 12(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

س الـوزراء فـي جلسـته الثالثـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقـره مجلـ
  . م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ال لصـالح وزارة األشـغ -ف دوالرخمسـة عشـر ألـ–) $15.000(اعتماد صـرف مبلـغ 
والــذي احتــرق أثنــاء العمــل فــي ) بــاقر(العامــة واإلســكان لصــیانة أحــد حفــارات الــوزارة 

تسویة أراضي مشاریع اإلسكان على أن یتم ذلـك بالتنسـیق بـین وزارة األشـغال العامـة 
  .  واإلسكان ووزارة المالیة وفق األصول المعمول بها في وزارة المالیة

  
  
  
  
  ) 2(المادة 

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

  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 439(قرار مجلس الوزراء رقم 
  اد مشروع عزل مقر وزارة الحكم المحلي عن مجمع الدوائر الحكومیة  بشأن اعتم
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م، 1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  عدیالته، وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وت
  وبناءً على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان،

وعلـــى توصـــیات لجنـــة الشـــؤون االقتصـــادیة والبنیـــة التحتیـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر 
  م، 12/10/2011والمنعقد بتاریخ ) 12(اجتماعها رقم 

 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  ة، وبناءً على مقتضیات المصلحة العام

وبناءً على ما أقره مجلس الـوزراء فـي جلسـته الثالثـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینـة 
  م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/12/223/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

اعتمــاد مشــروع عــزل مقــر وزارة الحكــم المحلــي عــن مجمــع الــدوائر الحكومیــة بتكلفــة مالیــة 
یُخصــم منهــا أي مســتلزمات أو أدوات یــتم توفیرهــا  -ثمانیــة آالف دوالراً –) $8,000(قــدرها 

مــن مخــازن اإلدارة العامــة للمحــررات الوطنیــة، علــى أن یــتم ذلــك بالتنســیق بــین وزارة الحكــم 
  .  المحلي وززارة المالیة وفق األصول المعمول بها في وزارة المالیة

  ) 2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  -فیما یخّصه كلٌ –على الجهات المختصة كافة 

  . من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 440(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تشكیل لجنة وزاریة خاصة لدراسة إعادة إنشاء مجمع الوزارات   

     مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  منها، ) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 

  واإلسكان، وبناًء على تنسیب وزیر األشغال العامة
وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 

  م، 12/10/2011والمنعقد بتاریخ ) 12(اجتماعها رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
لثالثـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته ا

  . م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
تشكیل لجنة وزاریة خاصـة برئاسـة وزارة االشـغال العامـة واإلسـكان وعضـویة كـل مـن 

الحكــــــم المحلــــــي،  وزارة النقــــــل والواصــــــالت، ووزارة المالیــــــة، ووزارة التخطــــــیط، ووزارة
  . لدراسة إعادة إنشاء مجمع الوزارات في مكانه القدیم

  
  )2(المادة 

تُرفــــع الدراســــة للجنــــة الشــــؤون االقتصــــادیة والبنیــــة التحتیــــة الوزاریــــة الدائمــــة خـــــالل 
  . أسبوعین من تاریخه

  
  
  
  ) 3(المادة 

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



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 441(قرار مجلس الوزراء رقم 
یل لجنة خاصة لدراسة تجمیع الطاقات البشریة واإلمكانات المادیة بشأن تشك

  للورش الحكومیة    



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  منها، ) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
  صالت،وبناًء على تنسیب وزیر النقل والموا

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 
  م، 12/10/2011والمنعقد بتاریخ ) 12(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

ة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثالثـ
  .م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/14/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

تشكیل لجنة خاصـة برئاسـة وزارة النقـل والمواصـالت وعضـویة كـل مـن وزارة المالیـة، 
كانـات المادیـة ووزارة األشغال العامة واإلسكان، لدراسة تجمیـع الطاقـات البشـریة واإلم

  . للورش الحكومیة واالستفادة منها
  
  )2(المادة 

  . تُرفع الدراسة للجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة خالل أسبوعین من تاریخه
  
  
  
  ) 3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخّصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . ر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینش



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 442(قرار مجلس الوزراء رقم 
رة المعابر من الموازنة الشهریة بشأن توفیر االحتیاجات التشغیلیة الشهریة إلدا

  للهیئة العامة للمعابر والحدود    



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

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

م بشـأن صـرف 2009لسـنة ) هــ.إ/و.م/2/100/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رمـق 
  موازنة شهریة للهیئة العامة للمعابر والحدود،
  وبناًء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 
  م، 12/10/2011والمنعقد بتاریخ  )12(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثالثـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
   م،22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/15/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :ا یليقرر م
  )1(المادة 

تـــوفیر االحتیاجــــات التشــــغیلیة الشـــهریة إلدارة المعــــابر مــــن الموازنـــة الشــــهریة للهیئــــة 
ــــى أن یــــتم ذلــــك بالتنســــیق بــــین وزارة الداخلیــــة واألمــــن  العامــــة للمعــــابر والحــــدود، عل

  .     الوطني ووزارة النقل والمواصالت وفق األصول المعمول بها في وزارة المالیة
  
  
  
  ) 2(المادة 

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



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        
  إسماعیل هنیة

  الوزراء رئیس مجلس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 443(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن اعتماد مشروع استبدال رخص بالستیكیة للمركبات برخص ورقیة     

     مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  یذیة، م وال ئحته التنف2000لسنة ) 5(وعلى قانون المرور رقم 

  وبناًء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،
وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 

  م، 12/10/2011والمنعقد بتاریخ ) 12(اجتماعها رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة والعشــرین بعــد المــائتین المنعقــدة  وبنــاًء 

  . م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/16/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
اعتمـــاد المشــــروع المقــــدم مـــن وزارة النقــــل والمواصــــالت بخصـــوص اســــتبدال رخــــص 

لــــى أن یــــتم ذلــــك بالتنســــیق بــــین وزارة النقــــل بالســــتیكیة للمركبــــات بــــرخص ورقیــــة، ع
  . والمواصالت ووزارة المالیة

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  م2011لسنة ) 444(قرار مجلس الوزراء رقم 

برم بین وزارة النقل  بشأن تخفیض قیمة المزایدة المتفق علیها في العقد المُ
  والمواصالت وشركة إیلیاء الطیبة      



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  م،1999لسنة ) 6(وعلى قانون العطاءات لألشغال الحكومیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 
  م، 12/10/2011والمنعقد بتاریخ ) 12(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثالثـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  .م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/17/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

بــرم بــین وزارة النقــل والمواصــالت  تخفــیض قیمــة المزایــدة المتفــق علیهــا فــي العقــد المُ
مــن قیمـــة اإلیــرادات وذلـــك %) 55(بـــدًال مــن %) 40(وشــركة إیلیــاء الطیبـــة لتصــبح 

  .       م2011من تاریخ توقیع العقد وحتى نهایة عام 
  
  ) 2(المادة 

م وفـي وزارة 2012مـع بدایـة عـام تكلف وزارة النقل والمواصالت بطـرح مزایـدة جدیـدة 
  . المالیة

  
  
  ) 3(المادة 

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



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 445(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن اعتماد تقدیرات وزارة األشغال العامة اإلسكان لتكلفة ترمیم مبنى وزارة 

  العدل       



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

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

  وبناًء على تنسیب وزیر العدل،
وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 

  م،12/10/2011والمنعقد بتاریخ ) 12(ها رقم اجتماع
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثالثـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 

   .م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/18/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ـــدیرات وزارة األشـــــغال العامـــــة اإلســـــكان لتكلفـــــة تـــــرمیم مبنـــــى وزارة العـــــدل  اعتمـــــاد تقــ
المتضــرر نتیجــة القصــف اإلســرائیلي األخیــر علــى مبنــى دار الكتــب الوطنیــة بتــاریخ 

أحـــد عشــــر ألفـــًا وســــبعمائة وثمانیــــة –) $11,748(م، والبـــالغ قیمتهــــا 18/08/2011
  . راً وأربعون دوال

  )2(المادة 
م وفـي وزارة 2012تكلف وزارة النقل والمواصالت بطـرح مزایـدة جدیـدة مـع بدایـة عـام 

  . المالیة
  
  ) 3(المادة 

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



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  م 2011من نوفمبر لسنة  22: زة بتاریخصدر في مدینة غ

  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 446(قرار مجلس الوزراء رقم 
شهریًا من إیرادات جهاز الشرطة لصالح وزارة %) 10(بشأن صرف نسبة 

  ني        الداخلیة واألمن الوط



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
  م، 1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  العامة وتعدیالته،  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات
  وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 
  م، 12/10/2011والمنعقد بتاریخ ) 12(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  لحة العامة، وبناًء على مقتضیات المص

وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثالثـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
   .م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/19/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

لداخلیــــة شــــهریًا مــــن إیــــرادات جهــــاز الشــــرطة لصــــالح وزارة ا%) 10(صــــرف نســــبة 
النفقـــات وصـــرف مكافـــآت تحفیزیـــة لشـــرطة المـــرور،  لتغطیـــة بعـــض واألمـــن الـــوطني

علــى أن یــتم ذلـــك بالتنســیق بـــین وزارة الداخلیــة واألمــن الـــوطني ووزارة المالیــة ووفـــق 
  .        األصول المعمول بها في وزارة المالیة

  
  
  
  )2(المادة 

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



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 447(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ادة تشكیل لجنة الضباط لقوى األمن بشأن إع

     مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
م والسـیما المـادتین 2005لسـنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

  منه،) 19(،)17(
لجنة ضباط قوى األمن م بشأن تشكیل 2006لسنة ) 285(وعلى المرسوم الرئاسي رقم 

  الفلسطینیة،
  وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

ًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة والعشــرین بعــد المــائتین المنعقــدة  وبنــا
   م،22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/20/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  : إعادة تشكیل لجنة الضباط لقوى األمن، على أن تتألف من األعضاء التالیین
  رئیساً   وزیر الداخلیة واألمن الوطني/ القائد العام، وینوب عنه   .1
  عضواً   نائب رئیس المخابرات العامة    .2
 عضواً   داخلي مدیر عام قوى األمن ال   .3

 عضواً   ) مدیر عام هیئة اإلدارة والتنظیم(مدیر إدارة شئون الضباط    .4

 عضواً   مدیر عام الشرطة   .5

 عضواً   مدیر عام األمن الداخلي    .6

 عضواً   مدیر عام الدفاع المدني   .7
 عضواً   المفوض العام للتوجیه الوطني    .8

 عضواً   المستشار األمني لوزیر الداخلیة   .9

 عضواً   المحافظات الجنوبیة / من الوطنيقائد قوات األ   .10

  ) 2(المادة 
تخـــتص لجنـــة الضـــباط بـــالنظر فـــي كافـــة األمـــور والمســـائل المتعلقـــة بشـــئون الضـــباط 

من قانون الخدمـة فـي قـوى األمـن الفلسـطینیة، علـى ) 19(المنصوص علیها في المادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

ائل التالیـة علـى وجـه أن ترفع قراراتها لمجلس الوزراء للمصادقة علیها فیما یتعلق بالمس
  : الخصوص

  . الترقیة للرتب السامیة .1
 . اإلعادة للخدمة في قوى األمن الفلسطنیة .2

 . تعیین الضباط في مناصب القیادة واألركان والوظائف الرئیسیة األخرى .3

خـــدماتهم وضـــباط االحتیـــاط واألأشـــخاص المكلفـــین  اســـتدعاء الضـــباط المنتهیـــة .4
  . و شطب أسمائهم من كشوف قوى األمنللخدمة العاملة، وكذلك ترقیتهم أ

  ) 3(المادة 
تحـال جمیــع توصــیات لجنــة الضــباط المشــكلة وفــق أحكــام هــذا القــرار فیمــا یخــص مــنح 
األقــدمیات والترقیــات االســتثنائیة للضــباط إلــى للجنــة الوزاریــة الخاصــة بدراســة الترقیــات 

لــــــس الــــــوزراء رقــــــم االســــــتثنائیة بــــــوزارة الداخلیــــــة واألمــــــن الــــــوطني المشــــــكلة بقــــــرار مج
  . قبل عرضها على مجلس الوزراء 2010لسنة ) هـ.إ/و.م/5/145/11(

  )4(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخّصــه–علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  

  م2011لسنة ) 448(قرار مجلس الوزراء رقم 
  عیةبشأن بدل معامالت ترخیص المصانع والمنشآت الصنا

     مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
ـــــوزراء رقـــــم و  ـــــى قـــــرار مجلـــــس ال م بشـــــأن إجـــــراءات تـــــرخیص 1999لســـــنة ) 10(عل

  المصانع والمنشآت الصناعیة، 
  وبناًء على تنسیب وزیر االقتصاد الوطني،

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 
  م، 12/10/2011والمنعقد بتاریخ ) 12(اجتماعها رقم 

، وبنا   ًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثالثـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
   .م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/21/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

لنظــام المــالي المعمــول بــه تســتوفي اإلدارة العامــة للصــناعة بــوزارة مــع مراعــاة أحكــام ا
     :االقتصاد الوطني بدالت عن المعامالت التي تنظمها وفقًا لما یلي

  قیمة بدل الخدمة  نوع المعاملة  م
  شیكل 200  فتح ملف صناعي   .1

2.   
  

  ترخیص صناعي جدید
  الشركات

  من رأس المال 0.0025  إنشاء
  أس المالمن ر  0.0025  تشغیل

  األفراد
  شیكل 200  إنشاء
  شیكل 200  تشغیل

  شیكل 100  تعدیل بیانات ملف صناعي    .3
  شیكل 100  إغالق ملف صناعي   .4
  شیكل 200  تجدید صناعي    .5



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخّصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . ر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینش

  
  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 449(قرار مجلس الوزراء رقم 
خیریة اإلماراتیة ض حكومیة لصالح هیئة األعمال البشأن تخصیص قطعة أر 

  إلنشاء محطة تحلیة میاه 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

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

) هـــ.إ/و.م/3/27/11(م وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن نظــام معــاییر التخصــیص رقــ
  م وتعدیالته، 2007لسنة 

م بشـأن تخصـیص 2011لسنة ) هـ.إ/و.م/18/204/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
الحكومیة باإلیجار لصالح هیئة األعمال الخیریة اإلماراتیة إلقامة محطة  رضقطعة األ

  تحلیة میاه، 
  ومیة،وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحك

وعلـى توصـیات اللجنـة الخاصــة بتخصـیص األراضـي الحكومیــة فـي محضـر اجتماعهــا 
  م، 03/10/2011بتاریخ ) 58(رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

نعقــدة وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة والعشــرین بعــد المــائتین الم
   م،22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/22/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

القســــیمة رقــــم  أرضمـــن القطعــــة الحكومیـــة الواقعــــة فـــي ) 2م500(تخصـــیص مســــاحة 
البالغـــة  -الشـــیخ رضـــوان–مـــن أراضـــي مدینـــة غـــزة ) 978(مـــن القطعـــة رقـــم ) 1375(

مـــال الخیریـــة اإلماراتیـــة إلنشـــاء محطـــة تحلیـــة لصـــالح هیئـــة األع) 2م1000(مســـاحتها 
  . میاه

  )2(المادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

ــــى قطعــــة  ــــة اإلماراتیــــة عل ــــة األعمــــال الخیری ــاء التخصــــیص الســــابق لصــــالح هیئ إلغــ
مـن أراضـي ) 978(مـن القطعـة رقـم ) 1371(القسـیمة رقـم  أرضالواقعة في  رضاأل

  ).2م700(، والبالغ مساحتها -الشیخ رضوان–غزة 
  

  )3(المادة 
تماهمــا ) 2، 1(ســطة األراضــي بتنفیــذ اإلجــراءات الــواردة فــي المــواد ف تكلیــ أعــاله وإ

  . حسب األصول المعمول بها
  
  )4(المادة 

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

  
  م 2011من نوفمبر لسنة  22: یخصدر في مدینة غزة بتار 
  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 450(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

ض حكومیة لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدینیة بشأن تخصیص قطعة أر 
  إلنشاء مرفق لمسجد الفرقان 

     زراءمجلس الو 
  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

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

) هـــ.إ/و.م/3/27/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن نظــام معــاییر التخصــیص رقــم 
  م وتعدیالته، 2007لسنة 
م بشـأن تخصـیص 2011لسنة ) هـ.إ/و.م/21/204/11(قرار مجلس الوزراء رقم وعلى 
ــــة لغــــرض إنشــــاء مســــجد  أرضقطعــــة  ــــة لصــــالح وزارة األوقــــاف والشــــئون الدینی حكومی
  الفرقان،

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
اجتماعهــا وعلـى توصـیات اللجنـة الخاصــة بتخصـیص األراضـي الحكومیــة فـي محضـر 

  م، 03/10/2011بتاریخ ) 58(رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة والعشــرین بعــد المــائتین المنعقــدة  وبنــا

   ،م22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/23/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
القســــیمة رقــــم  أرضمـــن القطعــــة الحكومیـــة الواقعــــة فـــي ) 2م500(تخصـــیص مســــاحة 

البالغـــة  -الشـــیخ رضـــوان–مـــن أراضـــي مدینـــة غـــزة ) 978(مـــن القطعـــة رقـــم ) 1375(
لصــــالح وزارة األوقــــاف والشــــؤون الدینیــــة إلنشــــاء مرفــــق لمســــجد ) 2م1000(مســــاحتها 

  . الفرقان
  )2(المادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

ف ســــطة األراضــــي بمخاطبــــة اللجنــــة المركزیــــة لألبنیــــة وتنظــــیم المــــدن لتحویــــل تكلیــــ
  . من موقف سیارات إلى مرفق رضاأل
  

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011من نوفمبر لسنة  22: اریخصدر في مدینة غزة بت
  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 451(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  هـ  1433بشأن عطلة رأس السنة الهجریة لعام 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003معدل لسنة بعد االطالع على القانون األساسي ال
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وبناًء على تنسیب األمین العام لمجلس الوزراء،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ء فـي جلسـته الثالثـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزرا

   م،22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/24/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ـــــــار یـــــــوم الســـــــبت الموافـــــــق  م عطلـــــــة رســـــــمیة لكافـــــــة الـــــــوزارات 26/11/2011اعتب

  . هـ1433والمؤسسات الحكومیة بمناسبة رأس السنة الهجریة لعام 
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        
  إسماعیل هنیة

  س مجلس الوزراءرئی
  
  

  م2011لسنة ) 452(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  بشأن تشكیل لجنة البعثات والدورات   
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  سیب أمین عام لمجلس الوزراء،وبناًء على تن
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثالثــة والعشــرین بعــد المــائتین المنعقــدة  وبنــا

   م،22/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/25/223/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :ليقرر ما ی

  )1(المادة 
  : تشكیل لجنة البعثات والدورات من

  )رئیساً (رئیس دیوان الموظفین العام          .1
 )عضواً (وزارة التربیة والتعلیم العالي         .2

 )عضواً (وزارة التخطیط                      .3

 )عضواً (وزارة المالیة                        .4

  . وظفي الفئة العلیاعلى أن یكون جمیع أعضاء اللجنة من م
  ) 2(المادة 

  : تختص اللجنة باآلتي
عداد خطط البعثات والدورات .1   . وضع وإ
 . وضع معاییر اختیار المبتعثین .2

 . اإلشراف والمراقبة على كل ما یتعلق بالبعثات والدورات .3

  . المصادقة على البعثات والدورات وكل ما یتعلق بها .4
  ) 3(المادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

لـــس الـــوزراء فیمـــا یتعلـــق بـــالخطط والضـــوابط والمعــــاییر ترفـــع اللجنـــة توصـــیاتها لمج
  . خالل شهر من تاریخه

  )4(المادة 
  .  تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري كل أسبوعین وبحد أقصى شهر

  )5(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخّصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . ر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینش
  

  م 2011من نوفمبر لسنة  22: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1432من ذي الحجة لعام  25                        

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 453(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  لولة مع المواطنین    بشأن تشكیل لجنة دائمة لمتابعة تسویات األراضي المح
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
  منها،) أ/25(المادة وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما 

م بشـأن تشـكیل 2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/03/213/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 
بتسـجیل ) المحلولـة(لجنة خاصة لدراسة طلب واضعي الید علـى األراضـي الحكومیـة 

  تلك األراضي باسمهم،  
  وبناًء على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان،

، وبناًء على الصالحیات المخو    لة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء فـي جلسـته الرابعـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
   م،29/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/224/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

المحلولـة مـع المـواطنین، تكـون اللجنــة  تشـكیل لجنـة دائمـة لمتابعـة تسـویات األراضــي
وزارة الحكـم المحلـي، ووزارة العـدل، ووزارة : برئاسة سلطة األراضي وعضـویة كـل مـن

  . المالیة
  )2(المادة 

ــــــرار المناســــــب  ــــــوزراء بشــــــكل دوري التخــــــاذ الق ــــــس ال ـــة توصــــــیاتها لمجل ـــ ــــــع اللجن ترف
  .  بالخصوص

  
  ) 3(المادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  
  م 2011من نوفمبر لسنة  29: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من محرم لعام  03                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 454(وزراء رقم قرار مجلس ال



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  بشأن إعتماد مشروع تمدید شبكة صرف صحي لصالح بلدیة دیر البلح     
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم المزازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  لوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته،وعلى النظام المالي ل
  وبناًء على تنسیب وزیر الحكم المحلي،

وعلــى توصــیات لجنــة الشــؤون االقتصــادیة والبنیــة التحتیــة الوزاریــة الدائمــة فــي محضــر 
  م،26/10/2011والمنعقد بتاریخ ) 13(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  المصلحة العامة،  وبناًء على مقتضیات

ًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الرابعــة والعشــرین بعــد المــائتین المنعقــدة  وبنــا
   م،29/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/224/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

عتماد مشروع تمدید شبكة صرف صـحي لصـالح بلدیـة دیـر الـبلح فـي المنطقـة الواقعـة ا
خمســة وعشــرون ألفــًا وخمســمائة –) $25,500(رق المحطــة بتكلفــة تقدیریــة مقــدارها شــ

  .     دوالراً 
  )2(المادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخّصــه–علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م 2011مبر لسنة من نوف 29: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من محرم لعام  03                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 455(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

 أرضلصالح وزارة األشغال العامة واإلسكان لتسویة ) $165,000(بشأن تخصیص مبلغ 
  حي بیسان      

     مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003لى القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع ع

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

  وبناءً على تنسیب وزیر االشغال العامة واإلسكان،
البنیة التحتیة الوزاریة الدائمة في محضر اجتماعها وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة و 

  م،26/10/2011والمنعقد بتاریخ ) 13(رقم 
 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 
اءً علـى مـا أقـره مجلــس الـوزراء فـي جلسـته الرابعـة والعشــرین بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینــة  وبنـ

  . م29/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/224/11(تحت رقم  غزة
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لصـــالح وزارة األشـــغال  -مائـــة وخمســـة وســـتون ألـــف دوالراً  –) $165,000(تخصـــیص مبلـــغ 

حــي بیســان الواقعــة شــمال قطــاع غــزة والمخصصــة لإلســكان،  أرضالعامــة واإلســكان لتســویة 
صـول المعمـول تنسـیق مـع وزارة المالیـة ووفـق األل بالعلى أن یتم تخصیص المبلغ علـى مراحـ

  .       بها في وزارة المالیة
  )2(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به اعتبارًا من  -كٌل فیما یخّصه–على الجهات المختصة كافة 
  . تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م 2011 من نوفمبر لسنة 29: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من محرم لعام  03                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  م2011لسنة ) 456(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

حالته إلى المجلس التشریعي إلقراره حسب  بشأن اعتماد مشروع قانون البرید وإ
  األصول       

     مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003ألساسي المعدل لسنة بعد االطالع على القانون ا

م وتعدیالتــه المعمــول بهـــا فــي قطـــاع 1930لســـنة ) 20(وعلــى قــانون دائـــرة البریــد رقــم 
  غزة،

  م وتعدیالته المعمول به في الضفة الغربیة،1955لسنة ) 20(وعلى قانون البرید رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات،

،  وبناًء على   الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

ًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الرابعــة والعشــرین بعــد المــائتین المنعقــدة  وبنــا
   م،29/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/224/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

حالتـه اعتماد مشروع قانون البر  ید المقدم من وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، وإ
  .        إلى المجلس التشریعي إلقراره حسب األصول
  )2(المادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخّصــه–علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م 2011من نوفمبر لسنة  29: غزة بتاریخ صدر في مدینة
  هـ 1433من محرم لعام  03                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  م2011لسنة ) 457(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

تحصیل رسوم استیراد بعض السلع الكمالیة التي تدخل عبر معبر كرم أبو بشأن 
  سالم

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

  م وتعدیالته، 1929لسنة ) 11(وعلى قانون الجمارك رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر االقتصاد الوطني،

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 
  م،26/10/2011 والمنعقد بتاریخ) 13(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء فـي جلسـته الرابعـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
   م،29/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/224/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

رســوم اســتیراد علــى بعــض الســلع الكمالیــة التــي تــدخل عبــر معبــر كــرم أبــو تحصــیل  
  : على النحو التاليسالم 

قیمة رسوم   الوحدة  السلعة  .م
  االستیراد بالشیكل

لتـر، 1عبـوات (المشروبات الغازیة والعصائر    .1
  ) لتر2لتر، 1.5

  500  طن

  1000 طن  ) علب(المشروبات الغازیة والعصائر    .2
  5000 طن  بجمیع أنواعه الشیبس   .3
  2000 طن  البسكویت بأنواعه والكعك   .4
  4000 طن  الشیكوالتة والحلویات بأنواعها   .5



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  1000 طن  المعلبات عدا اللحمة    .6
  1000 طن  الخضار المجمدة    .7
  1500 طن  زیت الزیتون    .8
  1500 طن  األثاث المكتبي والمنزلي   .9

  قطعةشیكل لكل  5 قطعة  مالبس جینز + مالبس األطفال  .10

  شیكل لكل قطعة 10 قطعة  اسواریه + ملبس عبایة + مالبس جلباب  .11

  شیكل لكل قطعة 15 كرتونة  )كرتونة(المالبس الجاهزة  .12

  4000 طن  األسكیمو والبوظة  .13
  4000 طن  المكسرات .14
  4000 طن  القهوة ونس كافي .15
  1000 طن  المایونیز .16
  500 طن  المیاه المعدنیة  .17
  

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخّصـه–ات المختصة كافـة على الجه

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011من نوفمبر لسنة  29: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من محرم لعام  03                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  

  م2011لسنة ) 458(رار مجلس الوزراء رقم ق



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  بشأن الضرائب والرسوم الجمركیة على كافة السلع الواردة من الجانب المصري 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته، 1929لسنة ) 11(وعلى قانون الجمارك رقم 

  م،1929رائب لسنة وعلى قانون جبایة الض
  وبناًء على تنسیب وزیر االقتصاد الوطني،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء فـي جلسـته الرابعـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 

   م،29/11/2011تاریخ ب) هـ.إ/و.م/06/224/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
تحصیل ضرائب جمركیة على كافـة السـلع الـواردة مـن الجانـب المصـري وذلـك أسـوة  

بالمعـــابر الرســـمیة وبـــنفس قیمـــة الضـــرائب المفروضـــة وفـــق القـــانون، باســـتثناء مـــواد 
  : البناء حیث یتم تحصیل رسوم جمركیة علیها على النحو التالي

  
  الرسوم الجمركیة  الكمیة  ناءنوع مادة الب
  شیكل 10  طن  الحصمة
  شیكل 20  طن  االسمنت
  شیكل 50  طن  الحدید

  
  
  
  )2(المادة 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  
  م 2011ن نوفمبر لسنة م 29: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من محرم لعام  03                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م2011لسنة ) 459(قرار مجلس الوزراء رقم 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

م بشأن 2011لسنة ) هـ.إ/و.م/8/223/11(بشأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 
صالح وزارة الداخلیة واألمن الوطني كنفقات ل) $67,980(اعتماد صرف مبلغ 

  خاصة بحملة إزالة التعدیات على األراضي الحكومیة 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

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

  م،2011لسنة ) هـ.إ/و.م/8/223/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،

زاریـة الدائمـة فـي محضـر وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الو 
  م،12/10/2011والمنعقد بتاریخ ) 12(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء فـي جلسـته الرابعـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  .م29/11/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/224/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

م 2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/8/223/11(من قرار مجلس الـوزراء رقـم ) 1(تعدیل المادة 
لصـــــالح وزارة الداخلیـــــة واألمـــــن الـــــوطني ) $67,980(بشـــــأن اعتمـــــاد صـــــرف مبلـــــغ 

لــى النحــو كنفقـات خاصــة بحملــة إزالـة التعــدیات علــى األراضــي الحكومیـة، لتصــبح ع
  : التالي



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

ــــغ " ســــبعة وســــتون ألفــــًا وتســــعمائة وثمــــانون –) شــــیكل 67,980(اعتمــــاد صــــرف مبل
لصــالح وزارة الداخلیـة واألمــن الـوطني كنفقــات خاصـة بحملــة إزالـة التعــدیات  -شـیكالً 

  ".على األراضي الحكومیة
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من نوفمبر لسنة  29: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من محرم لعام  03                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 460(قرار مجلس الوزراء رقم 
حالته إلى المجلس بشأن  اعتماد مشروع قانون رسوم معامالت وزارة الداخلیة وإ

  التشریعي إلقراره حسب األصول 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وزیر الداخلیة واألمن الوطني، وبناًء على تنسیب
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبنـــاًء علــــى مـــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فـــي جلســــته الخامســـة والعشــــرین بعـــد المــــائتین 

  .م06/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/225/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :یليقرر ما 

  )1(المادة 
مـن ة المقـدم مـن وزارة الداخلیـة واألاعتماد مشروع قانون رسوم معامالت وزارة الداخلیـ

حالته إلى الم     . جلس التشریعي إلقراره حسب األصولالوطني، وإ
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من دیسمبر لسنة  06: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من محرم لعام  10                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 461(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ر رفح البري  بشأن تغطیة تكالیف تركیب معرشات وتجهیزات في معب

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

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

  وبناًء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،
علــى توصــیات لجنــة الشــؤون االقتصــادیة والبنیــة التحتیــة الوزاریــة الدائمــة فــي محضــر و 

  م،23/11/2011والمنعقد بتاریخ ) 14(اجتماعها رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
ین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السادسـة والعشـر 

  .م13/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/226/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
تغطیة تكالیف تركیب المعرشات والتجهیزات التي تـم نقلهـا مـن معبـر كـارني إلـى معبـر 

ارة رفـــح البـــري، علـــى أن یـــتم ذلــــك بالتنســـیق بـــین وزارة األشـــغال العامـــة واإلســــكان ووز 
  . ول بها في وزارة المالیةمالمالیة حسب األصول المع

  )2(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخّصــه–علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م 2011من دیسمبر لسنة  13: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من محرم لعام  17                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 462(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م إلى المجلس التشریعي   2012بشأن إحالة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 

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

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته السادســـة والعشــــرین بعــــد المــــائتین 
   م،13/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/226/11(قدة بمدینة غزة تحت رقم المنع

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

م إلــى المجلــس التشــریعي لمناقشــة واتخــاذ 2012إحالــة مشــروع الموازنــة العامــة لعــام 
  . اإلجراءات الالزمة إلقراره حسب األصول المعمول بها بالخصوص

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011من دیسمبر لسنة  13: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من محرم لعام  17                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 463(رقم  قرار مجلس الوزراء
بشأن تشكیل لجنة خاصة لدراسة حاجة الوزارات والمؤسسات الحكومیة من 

  م    2012االحداثات الوظیفیة للعام 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 

  وبناءً على تنسیب وزیر الخارجیة والتخطیط،
وعلـــى توصـــیات لجنـــة الشـــؤون االقتصـــادیة والبنیـــة التحتیـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر 

  م،07/12/2011والمنعقد بتاریخ ) 15(اجتماعها رقم 
 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 
علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فــي جلســـته السادســـة والعشـــرین بعـــد المـــائتین المنعقـــدة وبنــاءً 

  . م13/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/226/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
حـداثات الوظیفیـة وزارات والمؤسسـات الحكومیـة مـن اإلتشكیل لجنـة خاصـة لدراسـة حاجـة الـ

األمانـة العامــة لمجلــس الــوزراء، ووزارة المالیــة، : تشــكل اللحنــة مــنم، علــى أن ت2012للعـام 
  .   ووزارة التخطیط، ودیوان الموظفین العام، بالتشاور مع الوزارة المعنیة

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  -كٌل فیما یخّصه–على الجهات المختصة كافة 

  . یدة الرسمیةمن تاریخ صدوره، وینشر في الجر 
  م 2011من دیسمبر لسنة  13: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من محرم لعام  17                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 464(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م     2012ألف إحداثیة وظیفیة للعام ) 1000(بشأن إقرار 

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

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 
  م،07/12/2011المنعقد بتاریخ و ) 15(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السادسـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  . م13/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/226/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :ليقرر ما ی
  )1(المادة 

م، علــى أن یــتم إدراجهــا ضــمن 2012للعــام  -ألــف إحداثیــة وظیفیــة–) 1000(إقــرار 
یتســنى إقرارهــا مــن المجلــس التشــریعي حســب م ل2012وع الموازنــة العامــة للعــام مشــر 

  .    األصول المعمول بها بالخصوص
  )2(المادة 

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

  م 2011من دیسمبر لسنة  13: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من محرم لعام  17                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 465(قرار مجلس الوزراء رقم 
       )SNG(وم ترخیص وحدة البث الفضائي بشأن تخفیض رس

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

  م،1996لسنة ) 3(وعلى قانون االتصاالت السلكیة واالسلكیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات،

صادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر وعلى توصیات لجنة الشؤون االقت
  م،23/11/2011والمنعقد بتاریخ ) 14(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السادسـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  . م13/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/226/11(ینة غزة تحت رقم بمد

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

–) 3000(لتصـــبح بقیمـــة  )SNG(تخفـــیض رســـوم تـــرخیص وحـــدة البـــث الفضـــائي 
، علــى أن یســري )SNG(ســنویًا لكــل وحــدة بــث فضــائي  -ثالثــة آالف دینــارًا أردنیــاً 

  . م2011م، 2010هذا التخفیض بأثر رجعي عن العامین 
  )2(المادة 

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

  م 2011من دیسمبر لسنة  13: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من محرم لعام  17                             

  یةإسماعیل هن
  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 466(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تشكیل اللجنة الشرعیة القانونیة

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

  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
  یس الوزراء،وبناًء على تنسیب رئ

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السادسـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  .  م13/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/226/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  : تشكیل اللجنة الشرعیة القانونیة من
المستشار الشرعي لدولة رئیس   مازن هنیة . د.أ/ سعادة األخ .1

  الوزراء
  رئیساً 

  عضواً   النائب في المجلس التشریعي  یونس األسطل. د/ سعادة األخ .2
 عضواً   وزیر العدل  محمد فرج الغول. أ/ معالي األخ .3

 عضواً   قاف والشؤون الدینیةوزیر األو   صالح الرقب. د.أ/ معالي األخ .4

وزیر األسرى والمحررین والقدس   عطا اهللا أبو السبح.د/ معالي األخ .5
  والالجئین

 عضواً 

  
  وذلك لدراسة المسائل الشرعیة التي تحال إلیها من قبل مجلس الوزراء

  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
بــه  تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل -كــٌل فیمــا یخّصــه–علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011من دیسمبر لسنة  13: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من محرم لعام  17                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 467(قرار مجلس الوزراء رقم 
ض حكومیة لصالح جمعیة إبداع للتنمیة والثقافة قطعة أر  بشأن تخصیص

  والتطویر إلنشاء مقر ألكادیمیة اإلدارة والسیاسة للدراسات العلیا
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

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

  م وتعدیالته، 2007لسنة 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

ـــــى توصـــــیات اللجنـــــة الخاصـــــة بتخصـــــیص األراضـــــي الحكومیـــــة فـــــي محضـــــر  وعل
  م، 14/11/2011 بتاریخ) 59(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته السادســـة والعشــــرین بعــــد المــــائتین 
   م،13/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/226/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مــن القطعــة ) 3(القســیمة رقــم  أرضالحكومیــة الواقعــة فــي  األرض تخصــیص قطعــة
البالغـــة مســــاحتها  -شـــمال شــــرق مدینـــة أصــــداء–مــــن أراضـــي خــــانیونس ) 89(رقـــم 

لصـــــالح جمعیـــــة إبـــــداع للتنمیـــــة والثقافـــــة والتطـــــویر إلنشـــــاء مقـــــر ) خمـــــس دونمـــــات(
  . ألكادیمیة اإلدارة والسیاسة للدراسات العلیا

  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تمامــه حســب األصــول  تكلیــف ســطة األراضــي بتنفیــذ إجــراءات التخصــیص إیجــارة وإ

  . المعمول بها
  )3(المادة 

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

  
  م 2011سمبر لسنة من دی 13: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من محرم لعام  17                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 468(قرار مجلس الوزراء رقم 
ة والموارد الطبیعیة إلى قطعة بشأن نقل التخصیص السابق لصالح سلطة الطاق

  ء محطة التحویلض حكومیة أخرى بنفس المساحة إلنشاأر 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

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

  م وتعدیالته، 2007لسنة 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

ـــــى توصـــــیات اللجنـــــة الخاصـــــة بتخصـــــیص األراضـــــي الحكومیـــــة فـــــي محضـــــر  وعل
  م، 14/11/2011بتاریخ ) 59(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته السادســـة والعشــــرین بعــــد المــــائتین  وبنـــاًء 
   م،13/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/226/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

القســیمة  أرضنقــل التخصــیص الســابق لصــالح ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبیعیــة مــن 
مـن ) 1(القسـیمة رقـم  أرضمن أراضـي رفـح، إلـى  )2370(من القطعة رقم ) 1(رقم 

) دونـم 48(مـن أراضـي رفـح، وبـنفس المسـاحة السـابقة والبالغـة ) 2371(القطعة رقـم 
  . مشروع الربط الكهربائي مع مصر–إلنشاء محطة التحویل 

  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تمامـــه حســـب األصـــول  تكلیـــف ســـطة األراضـــي بتنفیـــذ إجـــراءات نقـــل التخصـــیص وإ

   .المعمول بها
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من دیسمبر لسنة  13: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من محرم لعام  17                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 469(قرار مجلس الوزراء رقم 
  حكومیة لصالح بلدیة جبالیا إلنشاء بئر میاه  أرضبشأن تخصیص قطعة 

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

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

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

  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،
ـــــى توصـــــیات اللجنـــــة الخاصـــــة بتخصـــــیص األراضـــــي الحكومیـــــة فـــــي محضـــــر  وعل

  م، 14/11/2011بتاریخ ) 59(ها رقم اجتماع
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته السادســـة والعشــــرین بعــــد المــــائتین 

  م13/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/226/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :ا یليقرر م

  )1(المادة 
مقســــم –) 18(القســــیمة رقــــم  أرضالحكومیــــة الواقعــــة فــــي  رضتخصــــیص قطعــــة األ

ــــا منطقــــة –مــــن أراضــــي شــــمال غــــزة ) 974(مــــن القطعــــة رقــــم  -)1/18( بیــــت الهی
  . ، لصالح بلدیة جبالیا إلنشاء بئر میاه)2م150(والبالغة مساحتها  -العامودى

  
  )2(المادة 

تمامــه حســب األصــول تكلیــف ســطة األراضــي بتنفیــذ إ جــراءات التخصــیص إیجــارة وإ
  . المعمول بها



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011من دیسمبر لسنة  13: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من محرم لعام  17                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 470(قرار مجلس الوزراء رقم 
حكومیة لصالح الجمعیة الفلسطینیة لقدامى  أرضبشأن تخصیص قطعة 

  الریاضیین ونادى الرضوان الریاضي إلنشاء ملعب ریاضي للنادیین  
     اءمجلس الوزر 

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

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

  م وتعدیالته، 2007لسنة 
  على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،وبناًء 

ـــــى توصـــــیات اللجنـــــة الخاصـــــة بتخصـــــیص األراضـــــي الحكومیـــــة فـــــي محضـــــر  وعل
  م، 14/11/2011بتاریخ ) 59(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

فــــي جلســــته السادســـة والعشــــرین بعــــد المــــائتین  وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء
   م،13/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/226/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مــــن ) 1421(القســــیمة رقــــم  أرضالحكومیــــة الواقعــــة فــــي  رضتخصــــیص قطعــــة األ
، )2م7000(والبالغــــة مســــاحتها  -المشــــتل–مــــن أراضــــي غــــزة ) 978(القطعــــة رقــــم 

لصــالح الجمعیـــة الفلســطینیة لقـــدامى الریاضــیین، ونـــادي الرضــوان الریاضـــي إلنشـــاء 
  . ملعب ریاضي للنادیین دون إقامة مباني ثابتة
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تمامــه حســب األصــول  تكلیــف ســطة األراضــي بتنفیــذ إجــراءات التخصــیص إیجــارة وإ

  . المعمول بها
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من دیسمبر لسنة  13: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من محرم لعام  17                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 471(لوزراء رقم قرار مجلس ا
حكومیة لصالح تجمع النقابات المهنیة إلنشاء مقر  أرضبشأن تخصیص قطعة 

  دائم شمال قطاع غزة   
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

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

  م وتعدیالته، 2007لسنة 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

ـــــى توصـــــیات اللجنـــــة الخاصـــــة بتخصـــــیص األراضـــــي الحكومیـــــة فـــــي محضـــــر  وعل
  م، 14/11/2011خ بتاری) 59(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته السادســـة والعشــــرین بعــــد المــــائتین 
   م،13/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/226/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـن القطعـة ) 87(القسـیمة رقـم  أرضالحكومیـة الواقعـة فـي  رضتخصیص قطعة األ
والبالغــــة مســــاحتها  -جنــــوب مدینــــة الشــــیخ زایــــد–مــــن أراضــــي جبالیــــا ) 1767(رقــــم 

، لصـالح تجمــع النقابــات المهنیـة إلنشــاء مقــر دائـم لتجمــع النقابــات المهنیــة )2م300(
  . في شمال قطاع غزة

  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تمامــه حســب األصــول  تكلیــف ســطة األراضــي بتنفیــذ إجــراءات التخصــیص إیجــارة وإ
  . المعمول بها

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011من دیسمبر لسنة  13: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من محرم لعام  17                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 472(قرار مجلس الوزراء رقم 
حكومیة لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدینیة  أرضبشأن تخصیص قطعة 

  إلنشاء مسجد البساتین    
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003لى القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع ع
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

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

  م وتعدیالته، 2007لسنة 
  لخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،وبناًء على تنسیب اللجنة ا

ـــــى توصـــــیات اللجنـــــة الخاصـــــة بتخصـــــیص األراضـــــي الحكومیـــــة فـــــي محضـــــر  وعل
  م، 14/11/2011بتاریخ ) 59(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

والعشــــرین بعــــد المــــائتین وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته السادســـة 
   م،13/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/12/226/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مــن القطعــة ) 4(القســیمة رقــم  أرضالحكومیــة الواقعــة فــي  رضتخصــیص قطعــة األ
، )2م727(والبالغـــة مســـاحتها  -شـــرق مســـلخ البلدیـــة–مـــن أراضـــي غـــزة ) 642(رقـــم 

  . وزارة األوقاف والشؤون الدینیة إلنشاء مسجد البساتینلصالح 
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تمامـه حسـب األصـول المعمـول  تكلیف سطة األراضي بتنفیـذ إجـراءات التخصـیص وإ

  . بها
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من دیسمبر لسنة  13: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من محرم لعام  17                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 473(قرار مجلس الوزراء رقم 
خریجین المعاقین حكومیة لصالح جمعیة رابطة ال أرضبشأن تخصیص قطعة 

  بصریًا إلنشاء مقر للجمعیة ومكتبة سمعیة     
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

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

  م وتعدیالته، 2007لسنة 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

ـــــى توصـــــیات اللجنـــــة الخاصـــــة بتخصـــــیص األراضـــــي الحكومیـــــة فـــــي محضـــــر  وعل
  م، 14/11/2011بتاریخ ) 59(اجتماعها رقم 

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

وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته السادســـة والعشــــرین بعــــد المــــائتین 
  م13/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/226/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

مـن القطعـة ) 25(القسـیمة رقـم  أرضالحكومیـة الواقعـة فـي  رضتخصیص قطعة األ
 -شـــمال بلدیـــة الزهـــراء منطقـــة الفلـــل–مـــن أراضـــي المنطقـــة الوســـطى ) 2308(رقـــم 

قین بصـــــریًا ، لصـــــالح جمعیـــــة رابطـــــة الخـــــریجین المعـــــا)2م500(والبالغـــــة مســـــاحتها 
  . تبة سمعیةكمإلنشاء مقر الجمعیة و 

  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تمامــه حســب األصــول  تكلیــف ســطة األراضــي بتنفیــذ إجــراءات التخصــیص إیجــارة وإ

  . المعمول بها
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من دیسمبر لسنة  13: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من محرم لعام  17                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 474(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تخصیص المناطق الخضراء من أراضي مشروع البراق لصالح بلدیة 

  خانیونس الستخدامها على سبیل المنفعة
     مجلس الوزراء

  یالته،م وتعد2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

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

  م وتعدیالته، 2007لسنة 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

ـــــى توصـــــیا ت اللجنـــــة الخاصـــــة بتخصـــــیص األراضـــــي الحكومیـــــة فـــــي محضـــــر وعل
  م، 14/11/2011بتاریخ ) 59(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته السادســـة والعشــــرین بعــــد المــــائتین 
  م13/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/14/226/11(تحت رقم  المنعقدة بمدینة غزة

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 
مـــن القطعـــة رقـــم ) 3(القســـیمة رقـــم  أرضتخصـــیص المنـــاطق الخضـــراء الواقعـــة فـــي 

مــن ) 17، 2(القســیمتین رقــم  أرضمــن أراضــي مشــروع اإلســراء بخــانیونس، و ) 89(
ـــــراق بخـــــان) 89، 88(القطعتـــــین رقـــــم  ـــــة مـــــن أراضـــــي مشـــــروع الب یونس لصـــــالح بلدی

  . خانیونس الستخدامها على سبیل المنفعة
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تمامـه حسـب األصـول المعمـول  تكلیف سطة األراضي بتنفیـذ إجـراءات التخصـیص وإ

  . بها
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من دیسمبر لسنة  13: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من محرم لعام  17                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 475(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح بلدیة بیت  بشأن تخصیص المناطق الخضراء من أراضي مشروع بیسان

  الهیا الستخدامها على سبیل المنفعة
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

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

  م وتعدیالته، 2007لسنة 
  وبناًء على تنسیب اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة،

ـــــى توصـــــیات اللجنـــــة الخاصـــــة بتخصـــــیص األراضـــــي الحكومیـــــة فـــــي محضـــــر  وعل
  م، 14/11/2011بتاریخ ) 59(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  على مقتضیات المصلحة العامة،  وبناًء 

وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته السادســـة والعشــــرین بعــــد المــــائتین 
   م،13/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/15/226/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 
قســائم  وغیرهــا مــن) 8(القســیمة رقــم  أرضتخصــیص المنــاطق الخضــراء الواقعــة فــي 

من أراضـي مشـروع بیسـان بمدینـة بیـت الهیـا، لصـالح ) 1777، 575(القطعتین رقم 
  . بلدیة بیت الهیا الستخدامها على سبیل المنفعة

  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تمامـه حسـب األصـول المعمـول  تكلیف سطة األراضي بتنفیـذ إجـراءات التخصـیص وإ

  . بها
  )3(المادة 

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

  
  م 2011من دیسمبر لسنة  13: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من محرم لعام  17                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 476(ء رقم قرار مجلس الوزرا
  م 2012بشأن عطلة رأس السنة المیالدیة لعام 

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

  م وتعدیالته وال ئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  زراء،وبناًء على تنسیب األمین العام لمجلس الو 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السابعة والعشرین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  م20/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/227/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
م عطلة رسـمیة لكافـة الـوزارات والمؤسسـات 01/01/2012م األحد الموافق اعتبار یو 

  . م2012الحكومیة بمناسبة رأس السنة المیالدیة للعام 
  )2(المادة 

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

  
  م 2011من دیسمبر لسنة  20: في مدینة غزة بتاریخ صدر

  هـ 1433من محرم لعام  24                              
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 477(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن عطلة الموظفین المسیحیین بمناسبة عید المیالد المجید 

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

  م وتعدیالته وال ئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  وبناًء على تنسیب األمین العام لمجلس الوزراء،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السابعة والعشرین بعـد المـائتین المنعقـدة  وبناًء 
   م،20/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/227/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ـــة 07/01/2012م، ویـــوم الســـبت 25/12/2011اعتبـــار یـــوم األحـــد الموافـــق  م عطل
ن والغــــربیین فــــي كافــــة الــــوزارات والمؤسســــات رســــمیة للمــــوظفین المســــیحیین الشــــرقیی

  . كرى میالد المسیح علیه السالمذالحكومیة بمناسبة 
  )2(المادة 

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

  
  م 2011دیسمبر لسنة  من 20: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من محرم لعام  24                              
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 478(قرار مجلس الوزراء رقم 
  أبو جربوع  عبد اهللا إسماعیل علي/ قالة السیدبشأن قبول است

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

  م وتعدیالته وال ئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  وبناًء على تنسیب وزیر األوقاف والشؤون الدینیة،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

في جلسته السابعة والعشرین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء 
   م،20/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/227/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

وكیـل مسـاعد وزارة األوقـاف –عبد اهللا إسماعیل على أبو جربوع / قبول استقالة السید
  . والشؤون الدینیة

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011من دیسمبر لسنة  20: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من محرم لعام  24                              

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 479(الوزراء رقم قرار مجلس 
بشأن تشغیل األسرى المحررین الذین أمضوا في سجون االحتالل الصهیوني مدة 

  أربع سنوات ونصف إلى أقل من خمس سنوات  
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2004لسنة ) 19(وعلى قانون األسرى والمحررین رقم 

  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
  م وتعدیالته وال ئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
م بشـــأن نظـــام 2009لســـنة ) هــــ.إ/و.م/1/118/11(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  تأمین وظائف لألسرى والمحررین، 
  وبناًء على تنسیب وزیر األسرى والمحررین والقدس والالجئین،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

مـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السابعة والعشرین بعـد ال
  م20/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/227/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

تشــغیل األســرى المحــررین الــذین أمضــوا فــي ســجون االحــتالل الصــهیوني مــدة أربــع 
ســنوات ونصــف إلــى أقــل مــن خمــس ســنوات وال یســتفیدون مــن نظــام تــأمین وظــائف 

، على أن یـتم ذلـكالبطالة الألسرى المحررین على بند  وفـق األصـول  لدائمة استثناءًا
  .   المعمول بها في وزارة المالیة بالخصوص

  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011من دیسمبر لسنة  20: خصدر في مدینة غزة بتاری
  هـ 1433من محرم لعام  24                              

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 480(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تجدید عقود العمل للعاملین في المحاكم النظامیة 

     مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003ون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع على القان

  م وتعدیالته وال ئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ـــوزراء رقـــم  م بشـــأن نظـــام توظیـــف الخبـــراء وشـــغل 2005لســـنة ) 335(وعلـــى قـــرار مجلـــس ال

  ة أو موسمیة،أرضالوظائف للقیام بأعمال بصفة مؤقتة او ع
  یب وزیر العدل،وبناءً على تنس

المنعقد بتاریخ ) 28(وعلى توصیات اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة في محضر اجتماعها رقم 
  م،11/12/2011

 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 

لمـائتین المنعقـدة بمدینـة وبناءً على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته السـابعة والعشـرین بعـد ا
  م20/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/227/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

عامل، وذلك للعمل في المحاكم لمدة ) 28(الموافقة على طلب وزارة العدل بتجدید عقود عمل 
علـى أن  موظفًا من الوزارات إلى المحاكم النظامیة، -خمسون–) 50(شهرین لحین إتمام نقل 

تقـــوم وزارة العـــدل بإرســـال حاجتهـــا مـــن التخصصـــات المطلوبـــة لـــدیوان المـــوظفین العـــام ووزارة 
  . المالیة إلتمام إجراءات النقل

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به اعتبارًا من  -كٌل فیما یخّصه–على الجهات المختصة كافة 

  . تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م 2011من دیسمبر لسنة  20: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من محرم لعام  24                              
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 481(قرار مجلس الوزراء رقم 
  عامًال متطوعًا في وزارة الصحة على بند التشغیل المؤقت  ) 23(بشأن تشغیل 

     اءمجلس الوزر 
  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م وتعدیالته وال ئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بشــأن نظــام توظیــف الخبــراء وشــغل 2005لســنة ) 335(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  أو موسمیة، ةأرضالوظائف للقیام بأعمال بصفة مؤقتة أو ع
  وبناءً على تنسیب وزیر الصحة،

المنعقــد ) 28(وعلــى توصــیات اللجنــة اإلداریــة الوزاریــة الدائمــة فــي محضــر اجتماعهــا رقــم 
  م،11/12/2011بتاریخ 

 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 

ســـته الســـابعة والعشـــرین بعـــد المـــائتین المنعقـــدة وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جل
  م20/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/227/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

، مــن المتطــوعین علــى بنــد التشــغیل ) 23(الموافقـة علــى طلــب وزارة الصــحة بتشــغیل  عــامًال
  . الواحدة شهرین فقط المؤقت لمدة ثالث دورات متتالیة على أن تكون مدة الدورة

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  -كٌل فیما یخّصه–على الجهات المختصة كافة 

  . من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م 2011من دیسمبر لسنة  20: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من محرم لعام  24                              
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 482(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح وزارة الصحة كبدل إیجار سنوي لمقر ) $36,000(بشأن صرف مبلغ 

  مستشفي یافا 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1998لسنة ) 7(لعامة والئؤون المالیة رقم وعلى قانون تنظیم الموازنة ا

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته،
  وبناًء على تنسیب وزیر الصحة،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

والعشرین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السابعة 
  م20/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/227/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

لصـــالح وزارة الصــحة كبـــدل  -ســتة وثالثـــون ألــف دوالراً –) $36,000(صــرف مبلـــغ 
إیجـــار ســـنوي لمقـــر مستشـــفي یافـــا علـــى أن تـــتم عملیـــة الصـــرف بالتنســـیق بـــین وزارة 

  . ووزارة المالیة وحسب االصول المعمول بها في وزارة المالیة الصحة
  )2(المادة 

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

  م 2011من دیسمبر لسنة  20: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من محرم لعام  24                              

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 483(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن زیادة فرص العمل على برنامج التشغیل المؤقت بإضافة مائة فرصة عمل 

  جدیدة 
     مجلس الوزراء

  عدیالته،م وت2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 2000لسنة ) 7(وعلى قانون العمل رقم 

م بشـأن اعتمـاد معـاییر 2010لسـنة ) هــ.إ/و.م/1/147/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  برنامج التشغیل المؤقت،

  وبناءً على تنسیب وزیر العمل والشؤون االجتماعیة،
 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  المصلحة العامة،  وبناءً على مقتضیات
وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الســـابعة والعشـــرین بعـــد المـــائتین المنعقـــدة 

  م20/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/227/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ة زیادة فرص العمل على برنامج التشغیل المؤقـت بإضـافة مائـة فرصـة عمـل جدیـدة فـي وزار 

العمــل والشــؤون االجتماعیــة، علــى أن یــتم ذلــك وفــق المعــاییر المعتمــدة مــن مجلــس الــوزراء 
  . بالخصوص وبالتنسیق مع وزارة المالیة

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  -كٌل فیما یخّصه–على الجهات المختصة كافة 

  . من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م 2011من دیسمبر لسنة  20: در في مدینة غزة بتاریخص

  هـ 1433من محرم لعام  24                              
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 484(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن اعتماد توصیات اللجنة الخاصة بدراسة تبعیة الكلیات العلمیة الخاصة 

  المؤسسات الحكومیة داخل الوزارت و 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1998لسنة ) 11(وعلى قانون التعلیم العالي رقم 
م بشـأن تشـكیل 2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/31/222/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  خل الوزارت والمؤسسات الحكومیة،لجنة لدراسة تبعیة الكلیات العلمیة الخاصة دا
  وبناًء على تنسیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء فـي جلسـته الثامنـة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  م27/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/228/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

اعتمــــاد توصــــیات اللجنــــة الخاصــــة بدراســــة تبعیــــة الكلیــــات العلمیــــة الخاصــــة داخــــل 
  : الوزارات والمؤسسات الحكومیة، وهي على النحو التالي

، فیمـا یكون االعتماد والجودة لهذه الكلیات مـن مهـام وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي .1
تكــــون الشــــؤون اإلداریــــة والمالیــــة مــــن اختصــــاص الــــوزارة التــــي تتبــــع لهــــا هــــذه 

  . الكلیات
تشــكیل لجنــة مــن وزارة التربیــة والتعلــیم العــالي، ودیــوان المــوظفین العــام، والــوزارة  .2

ــــوائح لمعالجــــة حــــاالت الكــــادر األكــــادیمي الســــابق ووضــــع  المختصــــة، لوضــــع ل
 . تعتمد هذه اللوائح من مجلس الوزراء معاییر لضبط العمل مستقبًال على أن



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

مراعـــاة خصوصـــیة المعهـــد العـــالي للقضـــاء بمـــا یتوافـــق وقـــانون المعهـــد العـــالي  .3
  . م2009لسنة ) 2(للقضاء الفلسطیني رقم 

  
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخّصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . شر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وین

  
  م 2011من دیسمبر لسنة  27: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من صفر لعام  01                              
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2011لسنة ) 485(قرار مجلس الوزراء رقم 
لسنة ) هـ.إ/و.م/01/132/11(بشأن تمدید العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 

م بشأن تخفیض الرسوم والدیون المترتبة على المركبات العمومیة بنسبة 2009
50 %  

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

  م، 2000لسنة ) 5(وعلى قانون المروو رقم 
ـــــس الـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجل م بشـــــأن 2009لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/132/11(وعل

  % 50تخفیض الرسوم والدیون المتراكمة على أصحاب المركبات العمومیة بنسبة 
م بشـــأن تمدیـــد 2010لســنة ) هــــ.إ/و.م/3/180/11(وعلــى قـــرار مجلــس الـــوزراء رقــم 

م بشــأن تخفــیض 2009لســنة ) هـــ.إ/و.م/01/132/11(العمــل بقــرار مجلــس الــوزراء 
وذلـك لمـدة % 50حاب المركبـات العمومیـة بنسـبة الرسوم والدیون المتراكمة على أصـ
  م،05/11/2011سنة میالدیة جدیدة تنتهي بتاریخ 

  وبناًء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
لعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء فـي جلسـته الثامنـة وا

  م27/12/2011بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/228/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
م بشـأن 2009لسـنة ) هــ.إ/و.م/01/132/11(تمدید العمل بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

% 50تخفــیض الرســوم والــدیون المتراكمــة علــى أصــحاب  المركبــات العمومیــة بنســبة 
  . م05/11/2012ك لمدة سنة میالدیة جدیدة تنتهي بتاریخ وذل

  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2011من دیسمبر لسنة  27: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من صفر لعام  01                              

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 1(قرار مجلس الوزراء رقم 
اعتماد المقترح المقدم من سلطة األراضي إلخالء آل أبو عمرة المتعدین بشأن 

  على األراضي الحكومیة 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003ساسي المعدل لسنة بعد االطالع على القانون األ
  م، 1942لسنة ) 6(رقم  األراضي العمومیةوعلى قانون 

  قانون األراضي العثماني وتعدیالته،وعلى 
م بشــأن اعتمــاد 2010لســنة ) هـــ.إ/و.م/9/173/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 المقتـــرح المقـــدم مـــن ســـلطة األراضـــي بشـــأن ألیـــات تخصـــیص قطـــع أراض حكومیـــة
  لغرض السكن في مناطق عشوائیة،

  ،األشغال العامة واإلسكانوبناًء على تنسیب وزیر 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
والعشرین بعـد المـائتین المنعقـدة  التاسعةوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

  م03/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/229/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ل أبـــو عمـــرة المتعـــدین علـــى المقـــدم مـــن ســـلطة األراضـــي إلخـــالء آ اعتمـــاد المقتـــرح

 -األراضـي سـلطة الرمـال الجنـوبي بجـوار مبنـى–في منطقـة غـزة  األراضي الحكومیة
  : وفق اإلجراءات التالیة

نقـــل المتعـــدین علـــى األ .1 ُ  أرضالمـــذكورة مـــن آل أبـــو عمـــرة إلــــى  ةومیـــالحك رضی
) قـــریش(الزیتـــون –مـــن منطقـــة غـــزة ) 664(مـــن القطعـــة رقـــم ) 8(القســـیمة رقـــم 

  . حسب نظام العشوائیات



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

ُخصــص لكــل مســكن مــن آل أبــو عمــرة جــزء مــن األ .2 التــي ســیتم نقلهــا إلیهــا  رضی
 . متر مربع حسب عدد أفراد العائلة) 250 – 150(یتراوح ما بین 

ُخصم نس .3  . المخصصة لكل عائلة بعد تقییمها رضمن قیمة األ%) 40(بة ی

بعـد التقیـیم والخصـم  رضمـن قیمـة األ%) 20(یدفع الشخص المستفید مـا قیمتـه  .4
، على أن یقسط باقي المبلغ على عشر سنوات  . نقدًا

  
  )2(المادة 

الحكومیــــة  رضتُطبــــق هــــذه اإلجــــراءات علــــى المتعــــدین مــــن آل أبــــو عمــــرة علــــى األ
  . خلف مبنى العملیات المركزیة التابع لوزارة الداخلیة الواقعة

   
  )3(المادة 

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

  
  م 2012لسنة  ینایرمن  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من صفر لعام  8                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 2(قرار مجلس الوزراء رقم 
بعدي كنیسة المهد بإعفائهم من الرسوم  قدم من مُ بشأن رفض الطلب المُ

  الجمركیة 
     مجلس الوزراء

  ته،م وتعدیال2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته المطبق في قطاع غزة، 1929وعلى قانون الجمارك لسنة 
  م وتعدیالته المطبق في الضفة الغربیة، 1962وعلى قانون الجمارك لسنة 

  وبناًء على تنسیب وزیر النقل والمواصالت،
وعلــى توصــیات لجنــة الشــؤون االقتصــادیة والبنیــة التحتیــة الوزاریــة الدائمــة فــي محضــر 

  م،21/12/2011والمنعقد بتاریخ ) 16( اجتماعها
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  م03/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/229/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :ما یلي قرر

  )1(المادة 
بعدي كنیسة المهد بإعفائهم من الرسوم الجمركیة على سـیارة  قدم من مُ رفض الطلب المُ

بعد   . واحدة فقط لكل مُ
  )2(المادة 

تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخّصــه–علــى الجهــات المختصــة كافــة 
  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م 2012من ینایر لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من صفر لعام  8                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 3(قرار مجلس الوزراء رقم 
قدم من وزارة الشباب والریاضة والثقافة باعتماد موازنة خاصة  بشأن رفض الطلب المُ

  لیات وفاء األحرار الثقافيبمشروع فعا
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزرات اوالمؤسسات العامة وتعدیالته، 
  ب والریاضة والثقافة،وبناءً على تنسیب وزیر الشبا

وعلـــى توصـــیات لجنـــة الشـــؤون االقتصـــادیة والبنیـــة التحتیـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر 
  م،21/12/2011والمنعقد بتاریخ ) 16(اجتماعها 

 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 

ســـته التاســـعة والعشـــرین بعـــد المـــائتین المنعقـــدة وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جل
  م03/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/229/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

قــدم مــن وزارة الشــباب والریاضــة والثقافــة باعتمــاد موازنــة خاصــة بمشــروع  رفــض الطلــب المُ
  . ثالثین ألف دوالراً سبعة و –) $37,000(فعالیات وفاء األحرار الثقافي بقیمة 

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  -كٌل فیما یخّصه–على الجهات المختصة كافة 

  . من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2012من ینایر لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  ـ ه1433من صفر لعام  8                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 4(قرار مجلس الوزراء رقم 
قدم من  بلدیة رفح بتخصیص نسبة من إیرادات هیئة بشأن رفض الطلب المُ

یرادات معبر رفح البري لصالح البلدیة    الحدود وإ
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزرات اوالمؤسسات العامة وتعدیالته، 
  وبناًء على تنسیب وزیر الحكم المحلي،

وعلــى توصــیات لجنــة الشــؤون االقتصــادیة والبنیــة التحتیــة الوزاریــة الدائمــة فــي محضــر 
  م،21/12/2011لمنعقد بتاریخ وا) 16(اجتماعها 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  م03/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/229/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

یـرادات  قدم من بلدیة رفح بتخصیص نسبة مـن إیـرادات هیئـة الحـدود وإ رفض الطلب المُ
  .  معبر رفح البري لصالح البلدیة

  )2(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخّصــه–علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م 2012من ینایر لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من صفر لعام  8                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 5(قرار مجلس الوزراء رقم 
قدم من سلطة األراضي بصرف مكافآت لجنة تقدیر األراضي  بشأن رفض الطلب المُ

  الحكومیة
     راءمجلس الوز 

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م، 1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزرات اوالمؤسسات العامة وتعدیالته، 
  وبناءً على تنسیب سلطة األراضي،

دیة والبنیـــة التحتیـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر وعلـــى توصـــیات لجنـــة الشـــؤون االقتصـــا
  م،21/12/2011والمنعقد بتاریخ ) 16(اجتماعها 

 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته التاســـعة والعشـــرین بعـــد المـــائتین المنعقـــدة 
  م03/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/229/11(ة تحت رقم بمدینة غز 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

قـدم مــن سـلطة األراضـي بصـرف مكافــآت لجنـة تقـدیر األراضـي الحكومیــة  رفـض الطلـب المُ
م، وذلــك لعــدم وجــود ســند 2010، وحتــى ینــایر 2007عـن الفتــرة الممتــدة مــن شــهر ســبتمبر 

  . قانوني لصرف تلك المكافآت
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  -كٌل فیما یخّصه–على الجهات المختصة كافة 
  . من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م 2012من ینایر لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من صفر لعام  8                             

  إسماعیل هنیة
  زراءرئیس مجلس الو 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 6(قرار مجلس الوزراء رقم 
المصادقة على الحوافز المقترحة من لجنة االستثمار العقاري للمتقدمین بشأن 

  بطلبات استثمار عقاري 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ، وتعدیالته م1998لسنة ) 1(رقم  تشجیع االستثمار في فلسطینوعلى قانون 

بشـأن نظــام  2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/40/202(وعلـى قـرار مجلـس الــوزراء رقـم وعلـى 
  ، االستثمار العقاري في فلسطین

  ،وزیر االقتصاد الوطنيوبناًء على تنسیب 
وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 

  م،21/12/2011نعقد بتاریخ والم) 16(اجتماعها 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والعشرین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  م03/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/229/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(لمادة ا
لجنـــة االســـتثمار العقـــاري للمتقـــدمین بطلبـــات ن المصــادقة علـــى الحـــوافز المقترحـــة مـــ

  : ، على النحو التالياستثمار عقاري
  : المشروع مبلغًا نقدیاً  أرضإذا كان ثمن : أوالً 
ُخصــم مــا نســبته  .1 فــي حالــة الــدفع الفــوري، ویحــرر عقــد  رضمــن ثمــن األ% 20ی

ســتثمر، علــى أن یــتم تحریــر عقــد البیــع النهــائي المشــروع للم أرضبیــع ابتــدائي بــ
  . بعد انجاز المشروع بالكامل رضلأل



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

المشـــروع علـــى أقســـاط لمـــدة ثـــالث ســـنوات بحیـــث یـــدفع نســـبة  أرضدفـــع ثمـــن  .2
قســـط بـــاقي الـــثمن علـــى ثـــالث ســـنوات یكدفعـــة أولـــى، و  رضمـــن ثمـــن األ% 40

، ویـــتم تحریـــر عقـــد بیـــع ابتـــدائي للمســـتثمر بـــ% 20بنســـبة  المشـــروع  أرضســـنویًا
  . بعد انجاز المشروع بالكامل رضعلى أن یتم تحریر عقد البیع النهائي لأل

إذا كان مقابـل المشـروع كفالـة المسـتثمر بإقامـة مشـروع مقابـل لصـالح الحكومـة : ثانیاً 
  : یكون على النحو التالي) مقایضة(الفلسطینیة 

  .م
الفئة 

  المستهدفة
العرض 
  المقدم

طریقة 
  شروط التملیك  ط الحافزشرو   الحافز  التملیك
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خصـــــــــــــــم 
20 %

مـــن ثمـــن 
 أرض

  المشروع

مســـــتثمر توقیــــع عقــــد اتفــــاق بــــین ال
نجــــاز والحكومـــة الفلســــطینیة علــــى إ

 عـــام واحـــدالمشـــروع المقابـــل خـــالل 
ائي مـــــن توقیـــــع عقـــــد البیـــــع االبتـــــد

  .  المشروع االستثماري رضأل
یتم تحریر عقد 
البیع النهائي 

المشروع  رضأل
االستثماري بعد 
إنجاز المشروع 
االستثماري 
والمشروع 

المقابل بشكل 
  كامل

خصـــــــــــــــم  .2
10 %

مـــن ثمـــن 
 أرض

  المشروع

توقیــــع عقــــد اتفــــاق بــــین المســـــتثمر 
 إنجــــازوالحكومـــة الفلســــطینیة علــــى 

مــن  عــامینالمشــروع المقابــل خــالل 
ـــع عقـــد البیـــع االبتـــدائي أل  رضتوقی

  .المشروع االستثماري
ال یوجـــــــد  .3

خصـــــــــــــــم 
على ثمن 

 أرض
  المشروع

توقیــــع عقــــد اتفــــاق بــــین المســـــتثمر 
 إنجــــازوالحكومـــة الفلســــطینیة علــــى 

 ثالثـة أعـوامالمشروع المقابـل خـالل 
مـــــن توقیـــــع عقـــــد البیـــــع االبتـــــدائي 

  .المشروع االستثماري رضأل
  

  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  ) 2(المادة 
المشــروع االســتثماري إذ تبــین أن مــدة تنفیــذ  أرضال یمــنح المســتثمر أي حــافز علــى 

 رضالمشــــروع یمكــــن أن تتجــــاوز ثالثــــة أعــــوام مــــن توقیــــع عقــــد البیــــع االبتــــدائي أل
  . المشروع االستثماري

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

  . من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة اعتباراً 
  

  م 2012من ینایر لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من صفر لعام  8                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 7(قرار مجلس الوزراء رقم 
ون مع وزارة الزراعة ووزارة التخطیط التخاذ تكلیف وزارة المالیة بالتعابشأن 

  اإلجراءات الالزمة إللغاء اإلدارة العامة للمحررات  
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
بشـــأن إنشـــاء اإلدارة  2007لســـنة ) هــــ.إ/و.م/04/40(وعلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  ت الوطنیة ، العامة للمحررا
  وبناًء على تنسیب وزیر الزراعة،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  م03/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/229/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

تكلیــــف وزارة المالیــــة بالتعــــاون مــــع وزارة الزراعــــة، ووزارة التخطــــیط التخــــاذ اإلجــــراءات 
  .  الالزمة إللغاء اإلدارة العامة للمحررات

  )2(المادة 
  . تُرفع التوصیات لمجلس الوزراء خالل أسبوعین من تاریخه

  )3(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -یمــا یخّصــهكــٌل ف–علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م 2012من ینایر لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من صفر لعام  8                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012ة لسن) 8(قرار مجلس الوزراء رقم 
تكلیف وزارة الزراعة بتورید كافة إیراداتها في حساب الخزینة العامة وفقًا بشأن 

  م 2012لألصول من بدایة عام 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته، 
  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والعشرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  م03/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/229/11(ة تحت رقم بمدینة غز 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

تكلیــف وزارة الزراعــة بتوریــد كافــة إیراداتهــا فــي حســاب الخزینــة العامــة وفقــًا لألصــول 
م، علـى أن تقـوم بتسـویة معامالتهـا عـن الفتـرة السـابقة بالتنسـیق 2012من بدایة عام 

  .  المعمول بها في وزارة المالیةمع وزارة المالیة ووفق األصول 
  )2(المادة 

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

  م 2012من ینایر لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433لعام من صفر  8                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 9(قرار مجلس الوزراء رقم 
حالتهم بشأن  ترقیة ثالثة موظفین عسكریین من وزارة الداخلیة واألمن الوطني وإ

  إلى التقاعد 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2005لسنة ) 8(رقم  ي قوى األمن الفلسطینیةالخدمة فوعلى 
  ، م2004لسنة ) 16(قانون التأمین والمعاشات لقوى األمن الفلسطیني رقم وعلى 

  ،الداخلیة واألمن الوطنيوبناًء على تنسیب وزیر 
وعلــى توصــیات اللجنــة الوزاریــة الخاصــة بدراســة الترقیــات االســتثنائیة بــوزارة الداخلیــة 

  م،29/12/2011والمنعقد بتاریخ ) 4(محضر اجتماعها رقم  واألمن الوطني في
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والعشرین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  م03/01/2012خ بتاری) هـ.إ/و.م/11/229/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
حـــالتهم إلـــى  ،مـــوظفین عســـكریین مـــن وزارة الداخلیـــة واألمـــن الـــوطنيثالثـــة ترقیـــة  وإ

     :إبتداًء من تاریخ هذا القرار، وهمالتقاعد 
  الرتبة المستحقة  الرتبة  االسم  .م
  لواء  عمید  بالل عبد حسین كریم   .1
  عقید  مقدم  نعیم حرب أحمد الكرد   .2
  مقدم  رائد  براهیم حلس خضر إسلیم    .3

  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2012من ینایر لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433ام من صفر لع 8                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 10(قرار مجلس الوزراء رقم 
  مستحقات وزارة األوقاف والشؤون الدینیة على الحكومة الفلسطینیة بشأن 

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

  م،1998لسنة ) 7(الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم وعلى قانون تنظیم 
  م،1942وعلى قانون األوقاف الخیریة لسنة 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته، 
  ،األوقاف والشؤون الدینیةوبناًء على تنسیب وزیر 

لدائمـة فـي محضـر وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة ا
  م،21/12/2011والمنعقد بتاریخ ) 16(اجتماعها رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والعشرین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  م03/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/12/229/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ــــى  ــــة عل ــــة بشــــأن مســــتحقات وزارة األوقــــاف والشــــؤون الدینی اعتمــــاد اإلجــــراءات التالی
  : الحكومة الفلسطینیة

نفق على المساجد والمرافق الموقوف لها أراضي وقف إیرادات الوقـف الموقـوف  .1 ُ ی
هـذه المسـاجد والمرافـق  ة بتحدیـدة األوقـاف والشـؤون الدینیـلها، على أن تقـوم وزار 

  . حسب ُحجیة الوقف
 . یتلقى العاملون في إدارة األراضي الوقفیة رواتبهم من إیرادات األراضي الوقفیة .2

تـــدفع رواتـــب بـــاقي مـــوظفي وزارة األوقـــاف والشـــؤون الدینیـــة مـــن الخزینـــة العامـــة  .3
 . للحكومة الفلسطنیة



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

علـى المبـالغ  األوقـاف والشـؤون الدینیـةتقوم وزارة المالیة بإجراء مقاصة مـع وزارة  .4
المالیة المسـتحقة لهـا علـى الحكومـة الفلسـطینیة، وذلـك فیمـا تـم التوافـق علیـه مـع 

 . وزارة األوقاف والشؤون الدینیة

تتكفــــل الحكومــــة الفلســــطینیة بــــدفع النفقــــات التشــــغیلیة لــــوزارة األوقــــاف والشــــؤون  .5
 ).2(و) 1(الدینیة فیما عدا ما ورد في البندین رقم 

تقوم وزارة المالیـة بجدولـة مـا تبقـي مـن مسـتحقات وزارة األوقـاف والشـؤون الدینیـة  .6
  .  على الحكومة الفلسطینیة

  
  )2(المادة 

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

  
  م 2012من ینایر لسنة  03: نة غزة بتاریخصدر في مدی

  هـ 1433من صفر لعام  8                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 11(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تكلیف بلدیة خانیونس بدفع ضریبة القیمة المضافة على مشروع تأهیل الطریق 

  ینة الغربیة في المد
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

م واللـــوائح واألنظمـــة واألوامـــر العســـكریة 2004لســـنة ) 17(وعلـــى قـــانون ضـــریبة الـــدخل رقـــم 
  المعمول بها ،
  سیب وزارة الحكم المحلي،وبناءً على تن

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمة في محضر اجتماعها 
  م،21/12/2011والمنعقد بتاریخ ) 16(رقم 

 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 

ء فـي جلسـته التاسـعة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینـة وبناءً على ما أقره مجلـس الـوزرا
  .م03/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/229/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

تكلیـــف بلدیـــة خـــانیونس بـــدفع ضـــریبة القیمـــة المضـــافة علـــى مشـــروع تأهیـــل الطریـــق الغربیـــة فـــي 
ت البلدیة على وزارة المالیـة، وذلـك بالتنسـیق بـین المدینة، على أن تخصم باقي المبالغ من مستحقا

  .لمالیةل المعمول بها في وزارة اوزارة الخكم المحلي ووزارة المالیة ووفق األصو 
  )2(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به اعتبارًا من  -كٌل فیما یخّصه–على الجهات المختصة كافة 
  . ةتاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمی

  م 2012من ینایر لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من صفر لعام  8                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 12(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن اعتماد مشروع قانون الغرف التجاریة الصناعیة المقدم من وزارة االقتصاد الوطني، 

  حالته إلى المجلس التشریعي إلقراره حسب األصول وإ 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
م بإصـدار قـانون الغرفـة التجاریـة وتعدیالتـه المطبـق فـي 1954لسـنة ) 326(وعلى األمر رقم 

  قطاع غزة،
م وتعدیالته المطبق فـي قطـاع 1949لسنة ) 41(وعلى قانون الغرف التجاریة والصناعیة رقم 

  غزة،
  وبناءً على تنسیب وزیر االقتصاد الوطني،

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمة في محضر اجتماعها 
  م،21/12/2011والمنعقد بتاریخ ) 16(رقم 

 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  لى مقتضیات المصلحة العامة، وبناءً ع

وبناءً على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینـة 
  . م03/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/14/229/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

حالتــه اعتمـاد مشــروع قـانون الغــرف التجاریـة الصــناعیة المقـدم مــن وزارة االقت صـاد الــوطني، وإ
  .  إلى المجلس التشریعي إلقراره حسب األصول

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به اعتبارًا من  -كٌل فیما یخّصه–على الجهات المختصة كافة 

  . تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م 2012من ینایر لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من صفر لعام  8                             
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 13(قرار مجلس الوزراء رقم 
اعتماد مشروع صیانة طرق متفرقة في مدینة الزهراء في حدود المبالغ بشأن 

المستحقة لصالح بلدیة الزهراء على وزارة المالیة باإلضافة إلى المبلغ الذي 
  هم به البلدیة من إیراداتها الذاتیة  ستسا

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

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

  ،وزارة الحكم المحليوبناًء على تنسیب 
وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 

  م،21/12/2011والمنعقد بتاریخ ) 16(اجتماعها رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
جلسته التاسعة والعشرین بعـد المـائتین المنعقـدة  وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في

  م03/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/15/229/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
المبـالغ المسـتحقة  بقیمـة تعـادلالزهـراء  ةاعتماد مشروع صیانة طرق متفرقـة فـي مدینـ

لمبلـغ الـذي ستسـاهم بـه البلدیـة ضافة إلى ازهراء على وزارة المالیة باإللصالح بلدیة ال
  . خمسة عشر ألف دوالراً –) $15,000(بقیمة  من إیراداتها الذاتیة

  ) 2(المادة 
تُكلـــف وزارة المالیـــة بصـــرف المبـــالغ المســـتحقة لبلدیـــة الزهـــراء للمســـاهمة فـــي تغطیـــة 

  . تكالیف المشروع، وذلك وفق االصول المعمول بها بالخصوص
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخّصـه–مختصة كافـة على الجهات ال

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2012من ینایر لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من صفر لعام  8                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 14(قرار مجلس الوزراء رقم 
تشكیل لجنة خاصة لدراسة الطلب المقدم من النیابة العامة بتخصیص بشأن 

عادة تأهیل الطابق األول والثاني من مبنى الصخرة الحكومي كمقر دائم لنیابتي  وإ
  غزة الجزئیة والكلیة  

     مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003عدل لسنة بعد االطالع على القانون األساسي الم

  ،منها) أ/25(الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة وعلى 
  ،وزیر العدلوبناًء على تنسیب 

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 
  م،21/12/2011والمنعقد بتاریخ ) 16(اجتماعها رقم 
، وبناًء على ال   صالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والعشرین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  م03/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/16/229/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لدراســــة  تخطــــیط، واألشــــغال العامــــة واإلســــكان،مــــن وزارتــــي ال تشــــكیل لجنــــة خاصــــة

عـادة  هیـل الطـابق األول والثـاني مـن تأالطلب المقـدم مـن النیابـة العامـة بتخصـیص وإ
كمقــر  يرضــمــن الطــابق األ) 2م250(، باإلضــافة لمســاحة مبنــى الصــخرة الحكــومي

    . دائم لنیابتي غزة الجزئیة والكلیة
  ) 2(المادة 

شـؤون االقتصـادیة والبنیـة التحتیـة الوزاریـة الدائمـة خـالل على لجنـة ال تُعرض الدراسة
  . أسبوعین من تاریخه

  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2012من ینایر لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من صفر لعام  8                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء
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  م2012لسنة ) 15(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تكلیف وزارة األشغال العامة واإلسكان بتنفیذ مشروع إعادة تاهیل مخازن الدور 

  ي لمبني وزارة االقتصاد الوطنيرضاأل 
     جلس الوزراءم

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته، 
  وبناءً على تنسیب وزارة االقتصاد الوطني،

ة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمة في محضر اجتماعها وعلى توصیات لجن
  م،21/12/2011والمنعقد بتاریخ ) 16(رقم 

 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة، 

ن المنعقـدة بمدینـة وبناءً على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والعشـرین بعـد المـائتی
  .م03/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/18/229/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ي رضـــتكلیـــف وزارة األشـــغال العامـــة واإلســـكان بتنفیـــذ مشـــروع إعـــادة تأهیـــل مخـــازن الـــدور األ
ثمائـة ثمانیـة وثالثـون ألفـًا وثال–) $38,395(لمبني وزارة االقتصاد الوطني بتكلفة مالیة قدرها 

، علــــى أن تــــتم عملیــــة الصــــرف بالتنســــیق مــــع وزارة المالیــــة وحســــب  وخمســــة وتســــعون دوالرًا
  . األصول المعمول بها في وزارة المالیة

  ) 2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به اعتبارًا من  -كٌل فیما یخّصه–على الجهات المختصة كافة 

  . تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
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  م2012لسنة ) 16(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن صرف مكافأة مالیة للطبیبات المكلفات بفحص الحاالت النسائیة المیتة فقط في دائرة 

  طب الشرعيال
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته،
  ء مركز للطب الشرعي، م بإنشا1994لسنة ) 24(وعلى القرار الرئاسي رقم 

  وبناءً على تنسیب وزیر العدل ووزیر الصحة،
وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمة في محضر اجتماعها 

  م،21/12/2011والمنعقد بتاریخ ) 16(رقم 
 ،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  لعامة، وبناءً على مقتضیات المصلحة ا
وبناءً على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته التاسـعة والعشـرین بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینـة 

  .م03/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/19/229/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
صرف مكافأة مالیة للطبیبات المكلفات بفحص الحـاالت النسـائیة المیتـة فقـط فـي دائـرة الطـب 

عــن كــل حالــة، علــى أن یــتم ذلــك  -مائــة شــیكل–) شــیكل 100(رعي بــوزارة العــدل بقیمــة الشــ
  . بالتنسیق بین وزارة العدل ووزارة المالیة، ووفق األصول المعمول بها في وزارة المالیة

  ) 2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به اعتبارًا من  -كٌل فیما یخّصه–على الجهات المختصة كافة 

  . اریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةت
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  م2012لسنة ) 17(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م المدن النظام األساسي للجنة المركزیة لألبنیة وتنظیبشأن 

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

  ،وتعدیالته م1936لسنة ) 28(رقم  تنظیم المدن قانونأحكام وعلى 
  ،م1997لسنة ) 1(أحكام قانون الهیئات المحلیة رقم وعلى 

ؤون البلدیـــة م بشـــأن نقـــل صـــالحیات إدارة الشـــ1994لســـنة ) 1(وعلـــى القـــانون رقـــم 
   والقرویة بقطاع غزة إلى وزارةالحكم المحلي،

  ،وزیر الحكم المحليوبناًء على تنسیب 
وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 

  م،21/12/2011والمنعقد بتاریخ ) 16(اجتماعها رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والعشرین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  م03/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/20/229/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
یـة المعـاني المخصصـة لغایات تطبیق أحكام هذا النظام یكون للكلمات والعبارات اآلت

  :لها أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
  . وزارة الحكم المحلي :الوزارة
  . وزیر الحكم المحلي :الوزیر

  . م وتعدیالته1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  :القانون
  . اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن :اللجنة
  .مركزیة لألبنیة وتنظیم المدنالنظام األساسي للجنة ال :النظام
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الالئحــة الداخلیــة للنظـام األساســي للجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم  :الالئحــة الداخلیــة
  . المدن

  . أمانة سر اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن :أمانة سر اللجنة
  . رئیس اللجنة المرزیة لألبنیة وتنظیم المدن :الرئیس

  . المركزیة لألبینة وتنظیم المدنعضو اللجنة  :عضو اللجنة
الموظـــف المكلــف بمهــام ســكرتاریة اللجنـــة حســب الهیكلیــة وقـــانون  :ســكرتیر اللجنــة

  . م1936لسنة ) 28(تنظیم المدن رقم 
  ) 2(المادة 

تتمتـع اللجنـة المؤلفـة بمقتضـى أحكـام هـذه النظـام بصـالحیات إداریـة وفنیـة وتنظیمیـة 
  . محددة وتعمل تحت مظلة الوزارة

  )3(المادة 
م وتعدیالتـــه 1936لســـنة ) 28(بإضـــافة إلـــى اختصاصـــاتها الـــواردة فـــي القـــانون رقـــم 

  : تتولى اللجنة القیام بالمهام التالیة
إصـــدار األنظمـــة الداخلیـــة مـــن حـــین آلخـــر بشـــأن منـــاطق تنظـــیم المـــدن والقـــرى  .1

  . الواقعة في قطاع غزة
 روط استصـــدارتحدیــد شــروط تنظــیم طلبــات الــرخص للجــان المحلیــة ووضــع شــ .2

 . رخص البناء

 . وشروط البناء المطلوبة تحدید القیود الخاصة على الرخص .3

ــــالزم  .4 ــــى الــــوزیر التخــــاذ ال ــــاء واألراضــــي وعرضــــها عل إقــــرار أوجــــه اســــتعمال البن
 . بشأنها

 . إقرار الرسوم الواجب استیفاؤها وعرضها على الوزیر للمصادقة علیها .5

 . اء المزمع القیام بهاإیداع الخرائط والمقاطع ومصورات اإلنش .6

 . تحدید عرض الشوارع في مناطق قطاع غزة وشروطها .7
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  )4(المادة 
  :تتشكل اللجنة على النحو التالي

   
  الصفة  الممثل  م
  رئیساً   وزارة الحكم المحلي    .1
  نائبًا للرئیس   وزارة الحكم المحلي    .2
  عضواً   وزارة التخطیط    .3
  عضواً   وزارة الزراعة    .4
  عضواً   وزارة الصحة     .5
  عضواً   أمالك الحكومة / سلطة األراضي   .6
  عضواً   المساحة العامة / سلطة األراضي   .7
  عضواً   وزارة األشغال العامة واإلسكان   .8
  عضواً   وزارة النقل والمواصالت   .9

  عضواً   الدفاع المدني / وزارة الداخلیة .10
  عضواً   وزارة العدل  .11

  )5(المادة 
ُشترط أال تقل الدرجة الوظیفیة لر  .1 ئیس اللجنة عن درجة وكیل مسـاعد وأن یكـون ی

و تخطــیط المعمــاري أو المــدني أ(ات العالقــة مــن أحــد التخصصــات الهندســیة ذ
  ). المدن

شــترط أال تقــل الدرجــة الوظیفیــة لنائــب رئــیس اللجنــة عــن درجــة مــدیر عــام  وأن  .2 ُ ی
و المعمـــاري أو المــــدني أ(ات العالقــــة یكـــون مــــن أحـــد التخصصــــات الهندســـیة ذ

  ). المدنتخطیط 
ُشـترط أال تقـل درجـة العضـو فـي اللجنـة عــن مـدیر عـام، وفـي حـال تعـذر وجــود  .3 ی

مخـتص بدرجــة مـدیر عــام فـال یجــوز أن تقـل درجتــه بـأي حــال مـن األحــوال عــن 
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درجـــة مـــدیر دائـــرة، ویســــتثنى مـــن ذلـــك ممثـــل وزارة العــــدل الـــذي یجـــب أال تقــــل 
 . درجته عن مساعد قانوني

رة والكفــــاءة العالیــــة، وأن یــــتم ترشــــیحهم بكتــــاب أن یكــــون الجمیــــع مــــن ذوي الخبــــ .4
 . خطي من رئیس الدائرة أو المؤسسة التي یمثلونها

بــدیًال  عضــواً  یجــوز تحــت ظــروف خاصــة أن تكلــف الجهــة التــي یمثلهــا العضــو .5
عنه لفترة مؤقتة أو دائمة وحینهـا یحـق للعضـو المكلـف التصـویت رسـمیًا وحسـب 

 . النظام

  )6(المادة 
الحضـور والمشـاركة الفاعلـة فـي نشـاطات واجتماعـات اللجنـة وال یحـق یلتزم العضـو ب

له التغیب عن اجتماعاتها الدوریة أو الطارئة إال بعذر مقبـول، علـى أال یتجـاوز ذلـك 
ال یحق للرئیس مخاطبة الجهـة التـي یمثلهـا هـذا العضـو وطلـب  ثالث مرات متتالیة وإ

  . تكلیف عضوًا بدیًال عنه
  )7(المادة 

انة سر اللجنة بقرار من الوزیر حسب الهیكلیة المعتمدة وتضـم نائـب رئـیس تتشكل أم
  . اللجنة والعضو الممثل عن وزارة العدل وسكرتیر اللجنة

  )8(المادة 
یحـــق للجنـــة االســـتعانة بـــأي فـــرد أو وزارة او هیئـــة أو مؤسســـة بصـــفتهم الخاصـــة أو 

علــــى أن یــــتم ذلــــك االعتباریــــة مجتمعــــین أو منفــــردین لدراســــة أي مــــن موضــــوعاتها، 
  . بكتاب رسمي من رئیس اللجنة یحدد فیه الموضوع والمدة الالزمة لذلك

  )9(المادة 
اتهــا الدوریــة بــدعوة مــن الــرئیس مــرة كــل أســبوعین فــي مقرهــا تعقــد اللجنــة اجتماع .1

، ولهـــا أن تعقـــد  الـــدائم بـــالوزارة بمدینـــة غـــزة أو فـــي أي مكـــان یتفـــق علیـــه مســـبقًا
  . تحددها مسبقًا كلما دعت الضرورةجلسات طارئة في مواعید 

 ). 1+ النصف (یتألف النصاب القانوني للجنة من األغلبیة المطلقة ألعضائها  .2
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تتخـــذ اللجنـــة قراراتهـــا بأغلبیـــة أصـــوات أعضـــائها الحاضـــرین، وفـــي حـــال تســـاوي  .3
 . األصوات یرجح الفریق الذي فیه الرئیس ویكون التصویت علنیاً 

ة للمشاریع المستحدثة حسب األصول المعمـول بهـا تصدر اللجنة األنظمة الالزم .4
 . وال یتم العمل بتلك األنظمة إال بعد اعتمادها من الوزیر

یجـــوز للـــرئیس دعـــوة أشـــخاص آخـــرین للمشـــاركة فـــي جلســـات معینـــة عنـــد بحـــث  .5
 . مواضیع محددة دون أن یكون لهؤالء حق التصویت أو المشاركة في النصاب

  )10(المادة 
حة داخلیة لتنظیم عملها وتحدیـد إجراءاتهـا وترتیبهـا حسـب األصـول تُصدر اللجنة الئ

وال تعتبـــر هـــذه الالئحـــة ســـاریة المفعـــول إال بعـــد مصـــادقة الـــوزیر علیهـــا ونشـــرها فـــي 
  . الجریدة الرسمیة حسب األصول

  )11(المادة 
  . للوزیر صالحیة إصدار أي قرارات أو تعلیمات الزمة لتنفیذ أحكام هذا النظام

  )12(المادة 
لغي كل ما یتع   . مع أحكام هذا النظام أرضیُ

  ) 13(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخّصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2012من ینایر لسنة  03: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من صفر لعام  8                             

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 18(قرار مجلس الوزراء رقم 
م بشأن 2011لسنة  )هـ.إ/و.م/6/221/11(إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم بشأن 

  تخصیص قطع أراضي حكومیة كأماكن بدیلة لسكان عزبة الحمامیة 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003القانون األساسي المعدل لسنة  بعد االطالع على
  م،1942لسنة ) 6(رقم  األراضي العمومیةوعلى قانون 
  وتعدیالته،العثماني  األراضيوعلى قانون 

نظــــام  م بشــــأن2007لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/3/27/11(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم وعلـــى 
  معاییر التخصیص وتعدیالته،

ــــــى  ــــــم وعل ــــــس الــــــوزراء رق ــــــرار مجل م بشــــــأن 2011لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/6/221/11(ق
  تخصیص قطع أراضي حكومیة كأماكن بدیلة لسكان عزبة الحمامیة 

  ،وزیر األشغال العامة واإلسكانوبناًء على تنسیب 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بعــد المـائتین المنعقــدة بمدینــة  الثالثــین وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلــس الـوزراء فــي جلسـته

  . م10/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/230/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

م بشـــــــأن 2011لســــــنة ) هــــــــ.إ/و.م/6/221/11(إلغــــــاء قـــــــرار مجلــــــس الـــــــوزراء رقــــــم 
فــي المنطقــة  تخصــیص قطــع أراضــي حكومیــة كأمــاكن بدیلــة لســكان عزبــة الحمامیــة

نظـــرًا لألهمیــة التاریخیــة والســـیاحیة ) غــرب المشــتل(شــمال معســكر الشـــاطئ الواقعــة 
   . لهذه المنطقة

  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  ) 2(المادة 
تكلیــف ســلطة األراضــي بالتنســیق مــع وزارة األشــغال العامــة واإلســكان لتــوفیر أمــاكن 

  . بدیلة لسكان عزبة الحمامیة
  )3(المادة 

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

  
  م 2012من ینایر لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من صفر لعام  15                           
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 19(قرار مجلس الوزراء رقم 
  تعدیل الالئحة التنفیذیة لقانون السجل التجاري  بشأن 

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

  م بشأن السجل التجاري،1954لسنة ) 324(وعلى األمر رقم 
  م،1954وعلى الالئحة التنفیذیة القانون السجل التجاري لسنة 

  وزیر االقتصاد الوطني، وبناًء على تنسیب
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثالثین بعد المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  . م10/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/230/11(تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ئحــة التنفیذیــة لقــانون الســجل التجــاري لتصــبح علــى النحــو المــن ال) 12(تعــدیل المــادة 

  : التالي
تستوفي وزارة االقتصـاد الـوطني الرسـوم التالیـة لقـاء معـامالت السـجل التجـاري المحـددة 

  : أدناه
  الرسوم بالشیكل  نوع المعاملة  .م
  شیكل 200  طلب قید في السجل التجاري .1
  شیكل 100  السجل التجاريطلب تعدیل في  .2
  شیكل 10  مستخرج سجل تجاري نسخة واحدة .3
  شیكل 50  تسجیل السمة التجاریة .4
  شیكل 100  الوقائع الفلسطینیة –النشر في الجریدة الرسمیة  .5
  شیكل 20  شهادة سلبیة .6
  شیكل 20  محو القید في السجل التجاري .7



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  ) 2(المادة 
  . ارمع أحكام هذا القر  رضایلغي كل ما یتع

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2012من ینایر لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من صفر لعام  15                           

  إسماعیل هنیة
  ئیس مجلس الوزراءر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 20(قرار مجلس الوزراء رقم 
منح اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن صالحیة إصدار رخص تنظیمیة بشأن 

  لمقالع الرمال 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1999لسنة ) 1(رقم یة قانون المصادر الطبیعوعلى 

  وبناًء على تنسیب وزیر االقتصاد الوطني،
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثالثین بعد المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة 

  . م10/01/2012ریخ بتا) هـ.إ/و.م/03/230/11(تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لمقــالع  مـنح اللجنـة المركزیــة لألبنیـة وتنظــیم المـدن صــالحیة إصـدار رخــص تنظیمیـة

الرمـال بنـاًء علـى تنسـیب وزارة االقتصـاد الـوطني، مـع اإلبقـاء علـى صـالحیة األخیـرة 
  . في إدارة هذه المقالع واإلشراف علیها

  ) 2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخّصـه–صة كافـة على الجهات المخت

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2012من ینایر لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من صفر لعام  15                           

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 21(اء رقم قرار مجلس الوزر 
التأكید على الوزارات والمؤسسات الحكومیة بااللتزام بأحكام قانون بشأن 

  العطاءات لألشغال الحكومیة 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1999لسنة ) 6(رقم قانون العطاءات لألشغال الحكومیة وعلى 
  على تنسیب وزیر االقتصاد الوطني، وبناًء 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثالثین بعد المـائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة 
  . م10/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/230/11(تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

التأكیــــد علـــــى الـــــوزارات والمؤسســـــات الحكومیـــــة بـــــااللتزام بأحكـــــام قـــــانون العطـــــاءات 
، علــى أن یــتم التنســیق مــع وزارة األشــغال م1999لســنة ) 6(رقــم لألشــغال الحكومیــة 

  . العامة واإلسكان بشأن المشاریع الحكومیة المزمع تنفیذها
  ) 2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -یمـا یخّصـهكـٌل ف–على الجهات المختصة كافـة 
  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م 2012من ینایر لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من صفر لعام  15                           
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012نة لس) 22(قرار مجلس الوزراء رقم 
والشؤون  وقف لصالح وزارة األوقاف أرضحكومیة ب أرضمبادلة قطعة بشأن 

  یخ عبد المحسن حمودة الشرعي الدینیة لتوسعة معهد الش
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(رقم  األراضي العمومیةوعلى قانون 

  وتعدیالته،العثماني  األراضينون وعلى قا
نظــــام  م بشــــأن2007لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/3/27/11(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم وعلـــى 

  معاییر التخصیص وتعدیالته،
  ،اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة وبناًء على تنسیب 

وعلى توصیة اللجنة الخاصـة بتخصـیص األراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا 
   م،12/12/2011بتاریخ  )60(رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

بعــد المـائتین المنعقــدة بمدینــة  الثالثــینوبنـاًء علــى مـا أقــره مجلــس الـوزراء فــي جلسـته 
  . م10/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/230/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

التأكیـــد علـــى توصـــیة اللجنـــة الخاصـــة بتخصـــیص األراضـــي الحكومیـــة فـــي محضـــر 
 رضم، بالموافقـــة علـــى مبادلـــة قطعـــة األ17/02/2011بتـــاریخ ) 49(اجتماعهــا رقـــم 

مــــن ) 1769(مــــن القطعــــة رقــــم ) 22(القســــیمة رقــــم  أرضالحكومیــــة فــــي جــــزء مــــن 
حســــب (حة وقــــف بمســــا أرض، بــــ)دونــــم 4(ضــــي بیــــت الهیــــا، والبالغــــة مســــاحتها اأر 

ؤون الدینیــة، لتوســعة معهــد الشــیخ شــلصــالح وزارة األوقــاف وال) رضتخمــین قیمــة األ
  . عبد المحسن حمودة الشرعي



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2012من ینایر لسنة  10: نة غزة بتاریخصدر في مدی
  هـ 1433من صفر لعام  15                           

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 23(قرار مجلس الوزراء رقم 
نقل التخصیص السابق لصالح هیئة األعمال الخیریة اإلماراتیة إلى قطعة بشأن 

  أخرى إلقامة مقر ومخازن للهیئة  حكومیة  أرض
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(رقم  األراضي العمومیةوعلى قانون 
  وتعدیالته،العثماني  األراضيوعلى قانون 

نظــــام  م بشــــأن2007لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/3/27/11(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم وعلـــى 
  معاییر التخصیص وتعدیالته،

ـــــى  ـــــس الـــــوزراء رقـــــم وعل  م بشـــــأن2011لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/53/202/11(قـــــرار مجل
الحكومیة باإلیجار لصالح هیئـة األعمـال الخیریـة اإلماراتیـة  رضتخصیص قطعة األ
  إلنشاء مقر للهیئة،
  ،اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة وبناًء على تنسیب 

اللجنة الخاصـة بتخصـیص األراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا وعلى توصیة 
   م،12/12/2011بتاریخ ) 60(رقم 

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 

بعــد المـائتین المنعقــدة بمدینــة  الثالثــینوبنـاًء علــى مـا أقــره مجلــس الـوزراء فــي جلسـته 
  . م10/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/230/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

قــــرار الممنــــوح ب نقــــل التخصــــیص الســــابق لصــــالح هیئــــة األعمــــال الخیریــــة اإلماراتیــــة
ـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قطعـــــة  م2011لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/53/202/11(مجلـــــس ال  رضاألإل

مــن أراضــي ) 685(مــن القطعــة رقــم ) 81(القســیمة رقــم  أرضالواقعــة فــي  حكومیــةال



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

، علــى أن إلقامــة مقــر ومخــازن للهیئــة -تــل اإلســالم شــرق بــرج األســرى–مدینــة غــزة 
   ).2م900(لتصبح  رضتتم زیادة مساحة األ

  
  ) 2(المادة 

تمامـه حسـب األصـول مـع  تكلیف سلطة األراضـي بتنفیـذ إجـراءات نقـل التخصـیص وإ
  . مراعاة القیمة المالیة لفرق المساحة

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2012من ینایر لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من صفر لعام  15                           

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 24(قرار مجلس الوزراء رقم 
م بشأن 2009لسنة ) هـ.إ/و.م/8/99/11(إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم بشأن 

  لصالح الجامعة اإلسالمیة إلنشاء مباني المدینة الطبیة    أرضتخصیص قطعة 
     مجلس الوزراء

  ه،م وتعدیالت2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(رقم  األراضي العمومیةوعلى قانون 
  وتعدیالته،العثماني  األراضيوعلى قانون 

نظــــام  م بشــــأن2007لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/3/27/11(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم وعلـــى 
  معاییر التخصیص وتعدیالته،

م بشـأن تخصـیص 2009لسـنة ) هــ.إ/و.م/8/99/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 
  لصالح الجامعة اإلسالمیة إلنشاء مباني المدینة الطبیة    أرضقطعة 

  ،اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة وبناًء على تنسیب 
وعلى توصیة اللجنة الخاصـة بتخصـیص األراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا 

   م،12/12/2011بتاریخ ) 60(رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  بناًء على مقتضیات المصلحة العامة، و 
بعــد المـائتین المنعقــدة بمدینــة  الثالثــینوبنـاًء علــى مـا أقــره مجلــس الـوزراء فــي جلسـته 

  . م10/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/230/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
صـیص م بشـأن تخ2009لسـنة ) هــ.إ/و.م/8/99/11(إلغاء قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

     . لصالح الجامعة اإلسالمیة إلنشاء مباني المدینة الطبیة أرضقطعة 
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

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

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2012من ینایر لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من صفر لعام  15                           

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 25(قرار مجلس الوزراء رقم 
حكومیة وتخصیصها لصالح وزارة  أرضحكومیة بقطعة  أرضمبادلة قطعة بشأن 

  األوقاف والشؤون الدینیة بهدف توسعة مسجد الصابرین 
     جلس الوزراءم

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(رقم  األراضي العمومیةوعلى قانون 
  وتعدیالته،العثماني  األراضيوعلى قانون 

نظــــام  م بشــــأن2007لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/3/27/11(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم وعلـــى 
  معاییر التخصیص وتعدیالته،

  ،اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة بناًء على تنسیب و 
وعلى توصیة اللجنة الخاصـة بتخصـیص األراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا 

   م،12/12/2011بتاریخ ) 60(رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بعــد المـائتین المنعقــدة بمدینــة  الثالثــینلـوزراء فــي جلسـته وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلــس ا

  . م10/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/230/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــن القطعــة رقــم ) 10(القســیمة رقـم  أرضالخاصــة الواقعـة فــي  رضمبادلـة قطعــة األ

 اً مائة وخمسـون متـر سـبع–) 2م750(من أراضي مدینة غـزة والبالغـة مسـاحتها ) 709(
مــن القطعــة ) 56(القســیمة رقــم  أرضالحكومیــة الواقعــة فــي  رضبقطعــة األ -اً مربعــ
سـبعمائة وخمســون –) 2م750(مـن أراضـي مدینـة غـزة والبالغـة مسـاحتها ) 707(رقـم 

متر مربع، وتخصیصها لصالح وزارة األوقـاف والشـؤون الدینیـة بهـدف توسـعة مسـجد 
  . الصابرین



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  ) 2(المادة 
تمامهـــا ) 1(یـــف ســـلطة األراضـــي بتنفیـــذ اإلجـــراءات الـــواردة فـــي المـــادة تكل أعـــاله، وإ

  . حسب األصول المعمول بها
  ) 3(المادة 

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

  
  م 2012من ینایر لسنة  10: یخصدر في مدینة غزة بتار 
  هـ 1433من صفر لعام  15                           

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 26(قرار مجلس الوزراء رقم 
حكومیة لصالح جمعیة الریحانة للمرأة والطفل  أرضتخصیص قطعة بشأن 

  إلنشاء روضة أطفال  
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(رقم  األراضي العمومیةوعلى قانون 
  وتعدیالته،العثماني  األراضيوعلى قانون 

نظــــام  م بشــــأن2007لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/3/27/11(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم وعلـــى 
  معاییر التخصیص وتعدیالته،

  ،اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة یب وبناًء على تنس
وعلى توصیة اللجنة الخاصـة بتخصـیص األراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا 

   م،12/12/2011بتاریخ ) 60(رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بعــد المـائتین المنعقــدة بمدینــة  الثالثــینته وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلــس الـوزراء فــي جلسـ

  . م10/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/230/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــن القطعــة ) 3(القســیمة رقــم  أرضالحكومیــة الواقعــة فــي  رضتخصــیص قطعــة األ

) 2م1000(والبالغـة مسـاحتها  -إسـكان حـي الفرقـان –ي رفـح أرضمن ) 2366(رقم 
  . طفالحانة للمرأة والطفل إلنشاء روضة ألصالح جمعیة الری -لف متر مربعأ–

  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  ) 2(المادة 
تمامــه حســب األصــول  تكلیــف ســلطة األراضــي بتنفیــذ إجــراءات التخصــیص إیجــارة وإ

  . المعمول بها
  ) 3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخّصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  . رًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبا

  
  م 2012من ینایر لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من صفر لعام  15                           
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 27(قرار مجلس الوزراء رقم 
) بكدار(لصالح برنامج خلق فرص عمل حكومیة  أرضتخصیص قطعة بشأن 

  إلقامة مقر للمؤسسة 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(رقم  األراضي العمومیةوعلى قانون 
  وتعدیالته،العثماني  األراضيوعلى قانون 

نظــــام  م بشــــأن2007لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/3/27/11(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم وعلـــى 
  معاییر التخصیص وتعدیالته،

  ،اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة وبناًء على تنسیب 
وعلى توصیة اللجنة الخاصـة بتخصـیص األراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا 

   م،12/12/2011بتاریخ ) 60(رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  على مقتضیات المصلحة العامة، وبناًء 
بعــد المـائتین المنعقــدة بمدینــة  الثالثــینوبنـاًء علــى مـا أقــره مجلــس الـوزراء فــي جلسـته 

  . م10/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/230/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مـــــن ) 600(القســـــیمة رقـــــم  أرضالحكومیـــــة الواقعـــــة فـــــي  رضتخصـــــیص قطعـــــة األ

ســـتمائة  –) 2م600(ي مدینـــة غـــزة والبالغـــة مســـاحتها أرضـــمـــن ) 724(م القطعـــة رقـــ
علــى  إلقامــة مقــر للمؤسســة ،)بكــدار(لصــالح برنــامج خلــق فــرص عمــل  -متــر مربــع

  .والمبنى للحكومة بعد االنتهاء من البرنامج رضأن تؤول األ
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  ) 2(المادة 
تمامــه حســ ب األصــول تكلیــف ســلطة األراضــي بتنفیــذ إجــراءات التخصــیص إیجــارة وإ

  . المعمول بها
  ) 3(المادة 

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

  
  م 2012من ینایر لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من صفر لعام  15                           
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 28(قرار مجلس الوزراء رقم 
حكومیة لصالح بلدیة القرارة إلنشاء بركة تجمیع  أرضتخصیص قطعة بشأن 

  میاه األمطار
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(رقم  اضي العمومیةاألر وعلى قانون 
  وتعدیالته،العثماني  األراضيوعلى قانون 

نظــــام  م بشــــأن2007لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/3/27/11(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم وعلـــى 
  معاییر التخصیص وتعدیالته،

  ،اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیة وبناًء على تنسیب 
راضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا وعلى توصیة اللجنة الخاصـة بتخصـیص األ

   م،12/12/2011بتاریخ ) 60(رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بعــد المـائتین المنعقــدة بمدینــة  الثالثــینوبنـاًء علــى مـا أقــره مجلــس الـوزراء فــي جلسـته 

  . م10/01/2012ریخ بتا) هـ.إ/و.م/11/230/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مـن القطعـة ) 20(القسـیمة رقـم  أرضالحكومیـة الواقعـة فـي  رضتخصیص قطعة األ

) دونمـات 7(والبالغـة مسـاحتها  -القرارة حـي الجیـة –ي خانیونس أرضمن ) 89(رقم 
  . بلدیة القرارة إلنشاء بركة تجمیع میاه األمطارلصالح 

  ) 2(المادة 
تمامــه حســب األصــول تكلیــف ســلط ة األراضــي بتنفیــذ إجــراءات التخصــیص إیجــارة وإ
  . المعمول بها
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  ) 3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخّصـه–على الجهات المختصة كافـة 

  . اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م 2012من ینایر لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ 1433من صفر لعام  15                           

  إسماعیل هنیة
  رئیس مجلس الوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 29(قرار مجلس الوزراء رقم 
حكومیة لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالي إلنشاء  أرضتخصیص قطعة بشأن 

  مدرسة حكومیة 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003لقانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع على ا
  م،1942لسنة ) 6(رقم  األراضي العمومیةوعلى قانون 
  وتعدیالته،العثماني  األراضيوعلى قانون 

نظــــام  م بشــــأن2007لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/3/27/11(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم وعلـــى 
  معاییر التخصیص وتعدیالته،

  ،تخصیص األراضي الحكومیة اللجنة الخاصة بوبناًء على تنسیب 
وعلى توصیة اللجنة الخاصـة بتخصـیص األراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا 

   م،12/12/2011بتاریخ ) 60(رقم 
 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
مـائتین المنعقــدة بمدینــة بعــد ال الثالثــینوبنـاًء علــى مـا أقــره مجلــس الـوزراء فــي جلسـته 

  . م10/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/12/230/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــن القطعــة ) 4(القســیمة رقــم  أرضالحكومیــة الواقعــة فــي  رضتخصــیص قطعــة األ

والبالغـــة مســــاحتها  -الزیتـــون حــــي البســـاتین –ضـــي مدینــــة غـــزة امـــن أر ) 642(رقـــم 
وزارة التربیـــة لصـــالح  اً مربعـــ اً ف ومائـــة وخمســـة وأربعـــون متـــر أربعـــة آال–) 2م4,145(

  . والتعلیم العالي إلنشاء مدرسة حكومیة
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  ) 2(المادة 
تمامـه حسـب األصـول المعمـول  تكلیف سلطة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ

  . بها
  ) 3(المادة 

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

  
  م 2012من ینایر لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من صفر لعام  15                           
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
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  م2012لسنة ) 30(قرار مجلس الوزراء رقم 
قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة العمل والشؤون االجتماعیة  تخصیصبشأن 

  إلنشاء مركز للتدریب المهني 
     مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1942لسنة ) 6(رقم  األراضي العمومیةوعلى قانون 
  وتعدیالته،العثماني  األراضيوعلى قانون 

نظــــام  م بشــــأن2007لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/3/27/11(جلــــس الــــوزراء رقــــم قــــرار موعلـــى 
  معاییر التخصیص وتعدیالته،

  ،اللجنة الخاصة بتخصیص األراضي الحكومیةوبناًء على تنسیب 
وعلى توصیة اللجنة الخاصـة بتخصـیص األراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا 

   م،12/12/2011بتاریخ ) 60(رقم 
، وبناًء على الصالحیات ا   لمخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة، 
بعــد المـائتین المنعقــدة بمدینــة  الثالثــینوبنـاًء علــى مـا أقــره مجلــس الـوزراء فــي جلسـته 

  . م10/01/2012بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/230/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــن القطعــة ) 5(قســیمة رقــم تخصــیص قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض ال

 40(والبالغـــة مســـاحتها  -شـــمال المطـــاحن –مـــن أراضـــي دیـــر الـــبلح ) 2356(رقـــم 
اعیة إلنشاء مركز للتـدریب المهنـي شـریطة وزارة العمل والشؤون االجتملصالح ) دونم

  . تسلیم وزارة العمل والشؤون االجتماعیة جمیع المقرات لسلطة األراضي
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  ) 2(المادة 
تمامـه حسـب األصـول المعمـول تكلیف سلط ة األراضي بتنفیذ إجراءات التخصیص وإ

  . بها
  ) 3(المادة 

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

  
  م 2012من ینایر لسنة  10: صدر في مدینة غزة بتاریخ

  هـ 1433من صفر لعام  15                           
  إسماعیل هنیة

  رئیس مجلس الوزراء
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  م2012لسنة ) 7(قرار وزیر التربیة والتعلیم العالي رقم 
  بشأن النظام األساسي لمجلس البحث العلمي بوزارة التربیة والتعلیم العالي

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته م2003 لسنةعلى القانون األساسي بعد االطالع 

  ،م1998لسنة ) 11(على قانون التعلیم العالي و 
 فقًا لمقتضیات المصلحة العامة،وو 

  ناًء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  :قررنا ما یلي

  
  )1(مادة 

  ".النظام األساسي لمجلس البحث العلمي"یسمى هذا النظام 

  )2(مادة 
رات التالیـة حیثمـا وردت فـي هـذا النظـام المعـاني المحـددة أدنـاه، یكون للكلمـات والعبـا

  :ما لم یدل النص أو القرینة على خالف ذلك
  .وزارة التربیة والتعلیم العالي :الوزارة
  .وزیر التربیة والتعلیم العالي   :الوزیر

  .مجلس البحث العلمي :المجلس
 فــي مؤسســات تعلــیم أوأي نشــاط مــنظم یقــوم بــه باحــث أو بــاحثون  :البحــث العلمــي

   .بهدف تكوین المعرفة أو تطویرها أو نقلها أو استخدامها مركز بحث
  .رئیس مجلس البحث العلمي :الرئیس

  .نائب رئیس مجلس البحث العلمي :نائب الرئیس
  .أمین سر مجلس البحث العلمي :أمین السر
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ــة البحثیــة لجامعــات هــي المؤسســات المنتجــة للبحــث العلمــي، كا :المؤسســات العلمی
  .والكلیات الجامعیة ومراكز البحث العلمي ومؤسسات التعلیم العام

ـــز البحـــث العلمـــي مؤسســـة تنشـــأ للقیـــام باألبحـــاث العلمیـــة، ومعتمـــدة مـــن وزارة  :مرك
  .التربیة والتعلیم العالي

هي المؤسسات التي تضم كل منهـا مـا ال یقـل عـن ثـالث كلیـات جامعیـة،  :الجامعات
، "الدرجــــة الجامعیــــة األولــــى"تنتهــــي بمــــنح درجــــة البكــــالوریوس  وتقــــدم بــــرامج تعلیمیــــة

ــــدبلوم العــــالي، أو  ــــا تنتهــــي بمــــنح درجــــة ال وللجامعــــة أن تقــــدم بــــرامج للدراســــات العلی
الماجستیر أو الدكتوراه، ویجوز لها أن تقدم برامج تعلیمیـة تنتهـي بمـنح شـهادة الـدبلوم 

  .وفق أنظمة الدبلوم
ات التي تقدم بـرامج تعلیمیـة أكادیمیـة أو مهنیـة تنتهـي هي المؤسس :الكلیات الجامعیة

أو /أو مهنیــة و/بمــنح درجــة البكــالوریوس، وللكلیــة الجامعیــة أن تقــدم بــرامج تعلیمیــة و
  .تقنیة لمدة سنتین أو ثالث تنتهي بمنح شهادات الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم

یـة تنتهـي بمـنح شــهادة أو تقن/هـي المؤسسـات التـي تقـدم بـرامج المهنیـة و :البولیتكنیـك
أو مهنیــة وتنتهــي /الــدبلوم وفــق تعلیمــات الــدبلوم، وللبولیتكنیــك أن تقــدم بــرامج تقنیــة و

أو /أو الماجسـتیر أو الـدكتوراه فـي التخصصـات المهنیـة و/بمـنح درجـة البكـالوریوس و
  .التقنیة

أو /وأو مهنیـة /وهي المؤسسات التي تقدم بـرامج تعلیمیـة أكادیمیـة و :كلیات المجتمع
تقنیــة ال تقــل مــدة الدراســة فیهــا عــن ســنة دراســیة واحــدة، تنتهــي بمــنح شــهادة الــدبلوم 

  .األكادیمي أو المهني أو التقني وفق أنظمة الدبلوم
  .عمید البحث العلمي في جامعة فلسطینیة  :العمید

  .منسق البحث العلمي في كلیة فلسطینیة :المنسق
  .التربیة والتعلیممركز بحث علمي معتمد من وزارة  :المركز
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  )3(مادة 
ــــــس البحــــــث العلمــــــي هــــــو مجلــــــس علمــــــي ذو طــــــابع علمــــــي إداري یتمتــــــع  .1 مجل

بالشخصــــیة االعتباریــــة المســــتقلة، ویتبــــع وزیــــر التربیــــة والتعلــــیم العــــالي مباشــــرة، 
  .ویستخدم كافة الوسائل الكفیلة لتحقیق أهدافه

ویتمتــــع  یشــــكل المجلــــس بقــــرار مــــن رئــــیس الســــلطة، بنــــاء علــــى تنســــیب الــــوزیر .2
  .بالشخصیة االعتباریة الالزمة لتحقیق أهدافه، والقیام بوظائفه طبقًا لهذا النظام

  )4(مادة 
 :یهدف مجلس البحث العلمي إلى ما یلي

رســم سیاســات الــوزارة للبحــث العلمــي والتطــویر التقنــي واســتراتیجیاتهما بمــا یلبــي  .1
ثر    .اء المعرفةمتطلبات التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المستدامة وإ

التنســـیق بـــین المؤسســـات العلمیـــة البحثیـــة تنســـیقًا كـــامًال فـــي جمیـــع المســـتویات  .2
 .والمجاالت

دعـم المؤسســات العلمیـة البحثیــة لتحقیــق أغراضـها علــى جمیـع الصــعد، وبصــورة  .3
خاصة تعزیز الموازنة الداعمة للبحـث العلمـي وتوزیعهـا علـى المؤسسـات العلمیـة 

 .ها وأدائها في عملیة البحث العلميالبحثیة بما یتناسب مع دور 

تعزیز الصلة وقنـوات وآلیـات التـرابط بـین المؤسسـات العلمیـة البحثیـة والقطاعـات  .4
اإلنتاجیـــة والخدمیـــة العامـــة والخاصـــة الطالبـــة للبحـــث العلمـــي والمســـتفیدة منــــه، 
ــر الــــذي یســــاهم فــــي تمویلــــه وتســــویقه وربطــــه باحتیاجــــات التنمیــــة الحالیــــة  األمــ

 .والمستقبلیة

 .نشر ثقافة البحث العلمي في التعلیم العام .5
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  )5(مادة 
ــــس الصــــالحیات  ــــًا لألهــــداف المقصــــودة مــــن هــــذا النظــــام یمــــارس المجل تحقیق

  :والمسؤولیات التالیة
إقرار السیاسـات العامـة للبحـث العلمـي فـي المؤسسـات العلمیـة البحثیـة، ووضـع  .1

  .قییمهاالبرامج والخطط المنبثقة عنها، ومتابعة تنفیذها وت
وضـــع االســـتراتیجیات المناســـبة لتنمیـــة اإلمكانیـــات فـــي البحـــث العلمـــي وتهیئـــة  .2

 .المناخ المناسب لتحقیق ذلك

تحدیـد الشـروط والمتطلبـات الواجــب توافرهـا فـي مراكــز البحـث العلمـي المعتمــدة  .3
 .والمتمیزة، والعمل على دعم هذه المراكز وتطویرها

جلـــس بموجبهـــا الـــدعم المـــالي للبحـــوث إقـــرار األســـس والمعـــاییر التـــي یقـــدم الم .4
والبرامج والخدمات ونشـاطات البحـث العلمـي بمـا یحقـق أهـداف وسیاسـة الـوزارة 

 .في هذه المیادین

 .إعداد اللوائح والتشریعات واألنظمة المتعلقة بالمجلس .5

دعــم ورعایــة المؤسســات العلمیــة البحثیــة، والمســاهمة فــي التمویــل الــالزم لــدعم  .6
عداد القوى البشریة واإلمكانیات الفنیة الالزمةإجراء البحوث الع  .لمیة فیها، وإ

ــل الــــوزارة لــــدى المؤسســــات والهیئــــات العربیــــة واإلقلیمیــــة والدولیــــة المعنیــــة  .7 تمثیــ
 .بالبحث العلمي

التعاون وعقد االتفاقیات المتعلقـة بالبحـث العلمـي مـع الجهـات المحلیـة والعربیـة  .8
 .ة تنفیذهاواإلقلیمیة والدولیة وتفعیلها ومتابع

والتعاون معها علـى وضـع  المؤسسات العلمیة البحثیةتنسیق خطط البحث بین  .9
 .التقنيأسس واضحة ومنظمة لخطط ومحاور البحث العلمي والتطویر 

علـــى اقتـــراح معـــاییر لتوزیـــع الموازنـــة  المؤسســـات العلمیـــة البحثیـــةالتعـــاون مـــع  .10
 .ع دورها وأدائهابما یتناسب م المؤسسات العلمیة البحثیةالداعمة على 



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

العمـــل علـــى إشـــراك المؤسســـات العلمیـــة البحثیـــة بمشـــاریع مشـــتركة مـــن خـــالل  .11
 . المشاركة بمشاریع تعاون خارجیة متعددة األطراف

 .على زیادة اإلنفاق على البحث العلمي حث المؤسسات العلمیة البحثیة .12

متخصصــة بنــاء علــى نشــاطات البحــث القائمــة  یــةالعمــل علــى تشــكیل فــرق بحث .13
 .الحاجات المستقبلیةو 

علــى تشــجیع ودعــم بحــوث الدراســات  المؤسســات العلمیــة البحثیــةالتعــاون مــع  .14
 .العلیا بما فیها تأمین الدعم المالي للطالب والمشرفین

تســخیر تقنیــة المعلومــات واالتصــاالت فــي بنــاء قاعــدة بیانــات لجمیــع البــاحثین  .15
 .ورسائل الماجستیر والدكتوراه

تحدیــــد مواضـــــیع رســــائل الماجســـــتیر  فـــــي یـــــة البحثیــــةالمؤسســــات العلم توجیــــه .16
والدكتوراه ومشاریع البحث العلمي انطالقًا من متطلبات التنمیـة والمشـاریع التـي 

 .تهم كافة قطاعات الدولة

المؤسســات العلمیــة بــین  الرســائل العلمیــةتشـجیع نظــام اإلشــراف المشــترك علــى  .17
 .یة والعالمیةالفلسطینیة والعربومؤسسات البحث العلمي  البحثیة

 .تشكیل لجان فرعیة منبثقة عن المجلس ووضع أهدافها ومتابعتها .18

صدارات البحث العلمي .19  .تطبیق معاییر الجودة لنشاطات وإ

 نشر أخالقیات البحث العلمي وضمان الحفاظ على حقوق الباحثین .20

 .وضع آلیات لتشجیع براءة االختراع واإلبداع والتمیز في البحث العلمي .21

 .ي أمور أخرى یقرر الوزیر أو المجلس بحثهاالنظر في أ .22
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  )6(مادة 
 :یشكل المجلس من .1

  .رئیس المجلس .أ 
 .لبحث العلمي في الجامعات والكلیاتعمداء ومنسقو ا .ب 

ثالثــــة شخصــــیات یعیــــنهم وزیــــر التربیــــة والتعلــــیم العــــالي مــــن ذوي الخبــــرة  .ج 
 .والكفاءة في مجال البحث العلمي، لمدة عامین قابلة للتجدید

رئــــیس المجلــــس بنـــاء علــــى تنســــیب مــــن الـــوزیر ویكــــون مــــن ذوي الخبــــرة  یرشـــح .2
 .والكفاءة في مجال البحث العلمي

ــد المجلــــس جلســــاته الدوریــــة مــــرة كـــل شــــهر، أو جلســــات طارئــــة بــــدعوة مــــن  .3 یعقـ
  . الرئیس أو نائبه، ویصدر المجلس قراراته باألغلبیة

  
  )7(المادة 

غیابه أو شـغور منصـبه، ینـوب یتولى الرئیس رئاسة اجتماع المجلس، وفي حال  .1
  .عنه نائب الرئیس، وتكون له نفس الصالحیات الممنوحة للرئیس

 .یتولى رئیس الجلسة مسئولیة تنظیم إجراءات االجتماع .2

  
  )8(المادة 

  :تنتهي عضویة عضو المجلس بأحد األسباب التالیة
  .الوفاة .1
 .االستقالة .2

 .إذا ارتكب جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة .3

التغیب عن حضور جلسات المجلـس ثـالث جلسـات متتالیـة، مـا یقـدم عـذرًا یقبلـه  .4
 .الرئیس
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  )9(مادة ال
  .یقدم المجلس التقاریر الدوریة والخاصة للوزیر

  
  )10(المادة 

  .یصدر الوزیر التعلیمات والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكام هذا النظام
  

  )11(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا النظـام، ویعمـل بـه  -ا یخصـهكل فیم–على الجهات المختصة كافة 

  .من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  .م2012 /13/02 :صدر بتاریخ
  .هـ1433 /ربیع األول/2: الموافق

  
أسامة عطیة المزیني                                                                                              . د

 تربیة والتعلیم العاليوزیر ال
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بشأن نظام هیئة  م2012لسنة ) 8(رقم  قرار وزیر التربیة والتعلیم العالي
  االعتماد والجودة بوزارة التربیة والتعلیم العالي

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته م2003 ةلسنبعد االطالع على القانون األساسي 

  م،1998لسنة ) 11( التعلیم العاليقانون وعلى 
 فقًا لمقتضیات المصلحة العامة،وو 

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
  ".نظام هیئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي"یسمى هذا النظام 

  )2(مادة 
یـــة حیثمـــا وردت فـــي هـــذا النظـــام المعـــاني المخصصـــة یكـــون للكلمـــات والعبـــارات التال

  :أدناه، ما لم یدل النص أو القرینة على خالف ذلك
ـــیم العـــالي ـــة بعـــد  :التعل ـــیم الـــذي ال یقـــل مدتـــه عـــن ســـنة دراســـیة أكادیمیـــة كامل التعل
  .المرحلة الثانویة

  .المؤسسات التي تتولى شؤون التعلیم العالي :مؤسسات التعلیم العالي
  .زیر التربیة والتعلیم العالي والبحث العلميو  :الوزیر
  .هیئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي :الهیئة

  .رئیس الهیئة الوطنیة لالعتماد والجودة والنوعیة :رئیس الهیئة
  .مجلس الهیئة :المجلس

  .رئیس مجلس الهیئة :رئیس المجلس
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  )3(مادة 
" اد والجـودة لمؤسسـات التعلـیم العـاليمجلـس نظـام هیئـة االعتمـ"یشكل مجلس یسـمى 

  :من
  .رئیس الهیئة          رئیسًا للمجلس .1
  .ثمانیة أشخاص       أعضاء .2
  

  )4(مادة 
عین رئیس الهیئة بقرار من رئیس السلطة وتنسیب من الوزیر .1 ُ   .ی
مـن المــادة الثالثــة مــن ذوي ) ب(یكـون تعیــین األعضــاء المـذكورین فــي البنــد  .2

أن یكون خمسة أشخاص مـنهم علـى األقـل ممـن  على، االختصاص والخبرة
یشـــغلون أو ســــبق لهـــم أن شــــغلوا رتبــــة أســـتاذ أو أســــتاذ مشـــارك فــــي إحــــدى 
، الجامعــات الفلســطینیة ویراعــى فــي اختیــارهم تمثیــل حقــول المعرفــة المختلفــة

ذا ، ویــتم تعییــنهم بقــرار مــن الــوزیر لمــدة عــامین قابلــة للتجدیــد لمــرة واحــدة وإ
نهم ألي ســبب مــن األســباب فیعــین بالطریقــة ذاتهــا شــغر مركــز أي عضــو مــ

 .عضو آخر یحل محله للفترة المتبقیة من عضویته

  
  )5(مادة 

ال یجوز تعیین عضو في المجلس من یكـون رئیسـًا ألي مؤسسـة تعلـیم عـاٍل  .1
أو مســـاهمًا بهـــا أو مالكـــًا لهـــا ویترتـــب علـــى مـــن یعـــین عضـــوًا فـــي المجلـــس 

كمــا یتوجـــب علیــه تقــدیم تعهـــد ، ة عملــهتقــدیم إقــرار خطـــي بــذلك قبــل مباشـــر 
  .بتبلیغ رئیس المجلس عن أي منفعة له ذات عالقة

علــى رئــیس المجلــس إذا كــان مســاهمًا فــي أي جامعــة خاصــة أن یعلــن عــن  .2
 .ذلك في أول اجتماع للمجلس وعن عدد األسهم التي یمتلكها
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  )6(مادة 
ویتــولى الصــالحیات  یهــدف مجلــس الهیئــة إلــى رفــع مســتوى التعلــیم العــالي وكفاءتــه

  :الالزمة لهذه الغایة بما في ذلك
وضـــع أســـس ومعـــاییر اعتمـــاد مؤسســـات التعلـــیم العـــالي وتعـــدیلها وتطویرهـــا فـــي  .1

ضــوء السیاســة العامــة للتعلــیم العــالي واتخــاذ القــرارات باعتمــاد مؤسســات التعلــیم 
  .العالي واعتماد برامجها طبقًا لهذه األسس والمعاییر

 .ات التعلیم العالي والتزامها باألسس والمعاییر المعتمدةمراقبة أداء مؤسس .2

تشــكیل اللجــان المختصــة للقیــام بــأي مهــام یقتضــیها عملــه وتقــدیم توصــیاتها بهــذا  .3
 .الشأن

التأكــد مــن تحقیــق مؤسســات التعلــیم العــالي ألهــدافها باتخــاذ اإلجــراءات المناســبة  .4
 .لتقییم برامجها ونواتجها بأدوات القیاس المختلفة

تــــراح مشــــروعات األنظمــــة وأســــس ومعــــاییر اعتمــــاد مؤسســــات التعلــــیم العــــالي اق .5
ورفعهـــــا للــــوزیر الســـــتكمال اإلجـــــراءات القانونیـــــة ، والتعلیمــــات الخاصـــــة بمهامـــــه

  .الالزمة بشأنها
  )7(مادة 

یخول المجلس بمقتضـى نظـام خـاص یوضـع لهـذه الغایـة جمیـع الصـالحیات الالزمـة 
الي باألســس والمعــاییر المعتمــدة واتخــاذ اإلجــراءات لمراقبــة تقیــد مؤسســات التعلــیم العــ

  :القانونیة الالزمة بحق المخالف لها وعلى وجه الخصوص ما یلي
توجیــه إنــذار للمؤسســة المخالفــة إلزالــة مخالفتهــا خــالل المــدة التــي یحــددها لهــذا  .1

  .الغرض
ا التنســـیب للـــوزیر إذا لـــم تقـــم المؤسســـة بإزالـــة المخالفـــة خـــالل المـــدة المحـــددة بمـــ .2

 :یلي

دفــع غرامــة یحــدد مقــدارها بقــرار مــن الــوزیر بنــاًء علــى تنســیب المجلــس  .أ 
  .ویتم استیفاؤها لحساب الهیئة
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 .حجب االعتماد عن البرنامج المخالف في المؤسسة .ب 

 .إیقاف قبول الطلبة في البرنامج المخالف في المؤسسة .ج 

 .إغالق المؤسسة المخالفة إغالقًا مؤقتًا أو دائماً  .د 

  
  )8(المادة 

توفي الــوزارة لحســاب الهیئـــة رســومًا مقابــل تـــرخیص مؤسســات التعلــیم العـــالي تســ .1
ویحــدد مقــدارها وشــروط اســتیفائها وســائر األمــور المتعلقــة بهــا بموجــب تعلیمــات 

  .خاصة یصدرها الوزیر لهذه الغایة
تســـتوفي الـــوزارة لحســــاب الهیئـــة بــــدل خـــدمات مقابـــل االعتمــــاد العـــام واالعتمــــاد  .2

عــــادة تقییمهــــا الــــدوري بمقتضــــى تعلیمــــات الخــــاص لمؤسســــات التع لــــیم العــــالي وإ
  .خاصة یصدرها الوزیر لهذه الغایة

  
  )9(مادة ال

  .یصدر الوزیر التعلیمات الالزمة لتنفیذ أحكام هذا النظام
  
  )10(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا النظـام، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه–على الجهات المختصة كافة 
  .الجریدة الرسمیةمن تاریخ صدوره وینشر في 

  
  .م13/02/2012 :صدر بتاریخ

  .هـ1433/ربیع األول/21: الموافق
  أسامة عطیة المزیني. د

  وزیر الـتربیة والتعلیم العالي
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خریجي فرع بشأن  م2012لسنة ) 10(رقم  قرار وزیر التربیة والتعلیم العالي
  التعلیم الشرعي في الثانویة العامة 

  اليوزیر التربیة والتعلیم الع
  ، وتعدیالته م2003 لسنةبعد االطالع على القانون األساسي 

م وتعدیالتــه المعمــول بــه فــي 1933لســنة ) 50(رقــم " التعلــیم"وعلــى قــانون المعــارف 
  محافظات قطاع غزة،

م وتعدیالتــــه المعمــــول بــــه فــــي 1964لســــنة ) 16(التربیــــة التعلــــیم رقــــم قــــانون وعلــــى 
  محافظات الضفة،

 لحة العامة،فقًا لمقتضیات المصوو 

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
یحق لطلبة الثانونیة العامة خریجـي فـرع التعلـیم الشـرعي، االلتحـاق بجامعـات الـوطن 

  . في التخصصات المتاحة لخریجي فرع العلوم اإلنسانیة
  )2(مادة 

لغى كل ما یتع   . مع هذا القرار أرضیُ
  )3(مادة 

، ویعمـل بـه القـرارتنفیـذ أحكـام هـذا  -كـل فیمـا یخصـه–ت المختصة كافـة على الجها
  .وینشر في الجریدة الرسمیة ،من تاریخ صدوره

  
  .م13/03/2012 :صدر بتاریخ     

  .هـ1433/االخرربیع /20: الموافق
  أسامة عطیة المزیني. د

  وزیر الـتربیة والتعلیم العالي
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   م2012لسنة ) 11( رقم قرار وزیر التربیة والتعلیم العالي
  االلتحاق بالتعلیم الموازي بشأن 

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ، وتعدیالته م2003 لسنةبعد االطالع على القانون األساسي 

م وتعدیالتــه المعمــول بــه فــي 1933لســنة ) 50(رقــم " التعلــیم"وعلــى قــانون المعــارف 
  محافظات قطاع غزة،

م وتعدیالتــــه المعمــــول بــــه فــــي 1964لســــنة ) 16(التربیــــة التعلــــیم رقــــم قــــانون وعلــــى 
  محافظات الضفة،

 فقًا لمقتضیات المصلحة العامة،وو 

  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
المــــوازي المطبـــق فــــي وزارة التربیــــة  التعلـــیمیســـمح لجمیــــع الطلبـــة االلتحــــاق ببرنــــامج 

  . وقعامًا فما ف) 15(والتعلیم العالي من سن 
  )2(مادة 

لغى كل ما یتع   . مع هذا القرار أرضیُ
  )3(مادة 

، ویعمـل بـه القـرارتنفیـذ أحكـام هـذا  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  .وینشر في الجریدة الرسمیة ،من تاریخ صدوره

  
  .م13/03/2012 :صدر بتاریخ     

  .هـ1433/االخرربیع /20: الموافق
  أسامة عطیة المزیني. د

  وزیر الـتربیة والتعلیم العالي
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  2012لسنة ) 5(قرار رئیس سلطة جودة البیئة رقم 
  بشأن تعلیمات إدارة النفایات الصلبة

  رئیس سلطة جودة البیئة
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي لسنة 

  ه،من) 10إلى  7(م والسیما المواد 1999لسنة ) 7(وعلى أحكام قانون البیئة رقم 
قــراره بالتنســیق مــع الجهــات المختصــة حســب نــص  وبنــاًء علــى مــا تــم االتفــاق علیــه وإ

  ، من قانون البیئة) 7( المادة
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

 ،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونیًا
  -:قررنا ما یلي

  
  الفصل األول

  )1(المادة 
  تعریفات

یكــون للكلمــات والعبــارات اآلتیــة  المعــاني المخصصــة فــي تطبیــق أحكــام هــذا القــرار 
  :لها أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك

  سلطة جودة البیئة :السلطة
الجهـــة المســـئولة عـــن العمـــل الیـــومي إلدارة عملیـــات  :الســـلطة المختصـــة الجهـــة أو

 جمـع النفایــات الصــلبة غیــر الخطــرة ونقلهـا والــتخلص منهــا وتشــمل المجــالس المحلیــة
أو مجــالس إدارة النفایــات ووكالــة الغــوث أو مــن ینــوب عــن هــذه الجهــات بتفــویض /و

  .رسمي
أي مـــادة یقـــوم الشــخص الحـــائز علیهـــا بـــالتخلص منهـــا أو ینـــوي أو یجـــب  :النفایـــات

  .)1(علیه التخلص منها وتنتمي إلى واحدة من الفئات المدرجة في الملحق رقم 
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ـــات الصـــلبة صـــلبة أو شـــبة صـــلبة والتـــي تنـــتج عـــن  النفایـــات غیـــر الخطـــرة، :النفای
  .مختلف النشاطات المنزلیة والتجاریة والزراعیة والصناعیة

مخلفــات العملیــات واألنشــطة المختلفــة أو الرمــاد النــاتج عــن حــرق  :النفایــات الخطــرة
هذه المخلفات المحتفظ بخواص المواد الخطرة والتـي لـیس لهـا اسـتخدامات تالیـة مثـل 

ــــة وال نفایــــات الناتجــــة عــــن تصــــنیع أي مــــن المستحضــــرات الصــــیدلیة النفایــــات الطبی
ــــدات أو غیرهــــا مــــن  ــــدهانات والمبی ــــة أو المــــذیبات العضــــویة أو األصــــباغ وال واألدوی

  .)2(المواد التي تنتمي إلى واحدة من الفئات المدرجة في الملحق رقم 
هــا، وهــي المخلفــات الناتجــة عــن المنــازل والمطــاعم والفنــادق وغیر  :النفایــات المنزلیــة

  .عبارة عن مواد معروفة مثل فضالت الطعام والورق والزجاج والبالستك وغیرها
النفایات المنزلیة والنفایات الناتجة عـن المـدارس واألسـواق التجاریـة  :النفایات البلدیة

یعتهـــا مشـــابهة وأمـــاكن العبـــادة والمؤسســـات العامـــة وأیـــة نفایـــات أخـــرى تكـــون فـــي طب
  .للنفایات المنزلیة

جمــع النفایــات ونقلهــا والــتخلص منهــا، بمــا فــي ذلــك تشــجیع  :رة النفایــات الصــلبةإدا
  .تدویرها ومعالجتها والعنایة الالحقة بمواقع التخلص منها

  .أي منتج للنفایات أو أي شخص یمتلك النفایات :المالك
  .ن نشاطاتها نفایاتأي شخص أو شركة أو هیئة ینتج ع :المنتج

أو هیئـــة ینفــــذ نشــــاط فـــي إدارة النفایــــات شــــامال أي أي شــــخص أو شــــركة  :المشـــغل
ییـــر فـــي شـــخص ینفـــذ المعالجـــة المســـبقة أو الخلـــط أو عملیـــات أخـــرى ینـــتج عنهـــا تغ

  .التكوین الطبیعي للنفایات
أي شـــخص أو شـــركة أو هیئـــة ینفـــذ نشـــاطات إدارة النفایـــات  :المشـــغل الخصوصـــي

تــــرخیص مــــن  ومــــدرج فــــي قائمــــة المشــــغلین الخصوصــــیین ویكــــون قــــد حصــــل علــــى
  .السلطة المحلیة المختصة حسب ما هو مطلوب
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، ومبــــــاني الســـــكنیة وتشــــــمل المبـــــاني الحكومیـــــة المبـــــاني الســــــكنیة وغیـــــر :المبـــــاني
ـــات والهیئــــــات والشــــــركات والمصــــــانع والمحــــــالت علــــــى اخــــــتالف أنواعهــــــا  المؤسســـ

  .والمخیمات والمعسكرات والحظائر والمسالخ واألسواق واألماكن العامة األخرى
موقع مصمم حسب مواصفات هندسیة وبیئیة معینـة وموافـق  :كب النفایات الصحيم

  .علیه ومرخص له من قبل سلطة جودة البیئة للتخلص من النفایات الصلبة
عملیــــة إعــــادة اســــتخدام النفایــــات فــــي صــــیغتها األصــــلیة لــــنفس  :إعــــادة االســــتخدام

  .الغرض الذي تم به استخدامها سابقا أو لغرض آخر
عملیــة تحویـــل النفایــات إلــى مــادة خـــام إلعــادة تصــنیعها إلــى منـــتج  :تــدویرإعــادة ال

  .جدید قد یشبه أو ال یشبه المنتج األصلي
  .عملیة استخالص المادة أو الطاقة من النفایات بعد معالجتها :االسترجاع

مـا ینــتج عـن عملیـة التحلیــل البیولـوجي للفضـالت العضــویة مـن أصـل نبــاتي  :الـذبال
لك تحت ظروف ومراقبة معینة للتأكد من تحویله إلى حالة ثابتـة خالیـة أو حیواني وذ

مـادة مخصـبة و محسـنه لخـواص من عوامل اإلزعاج للتخزین واالستخدام ویستخدم ك
  .التربة

  
  )2(المادة 

  أهداف هذه التعلیمات
  :تهدف هذه التعلیمات الى

لـــــى تقلیلهـــــا، التأكــــد مـــــن إدارة النفایـــــات الصــــلبة إدارة ســـــلیمة بطریقـــــة تســــاعد ع -1
 واالســتفادة المثلــى منهـــا، والحــد قــدر اإلمكـــان مــن اآلثــار الضـــارة الناجمــة عنهـــا

  .والتي تؤثر على اإلنسان والبیئة
ــــــًا لخصائصــــــها  -2 ــــــات الصــــــلبة طبق ــــــام الجهــــــات المختصــــــة بعملیــــــة إدارة النفای قی

  .ومكوناتها األصلیة
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  )3(المادة 
  النطاق
الصــلبة باســتثناء النفایــات اع النفایــات یشــمل نطــاق هــذه التعلیمــات جمیــع فئــات وأنــو 

  .الخطرة
  )4(المادة 

  التخطیط والرقابة
السلطة هي الجهة المسئولة عن التخطـیط و اإلشـراف ومراقبـة إدارة النفایـات الصـلبة 

  .بالتنسیق مع الجهات المختصة
  

  الفصل الثاني
  )5(المادة 

  أولویات إدارة النفایات الصلبة
  : لنفایات الصلبة حسب الترتیب التاليتتدرج أولویات إدارة ا -1
  اإلنتاج ) تقلیل(تقلیص  - أ

  إعادة االستخدام  - ب
  التدویر - ت
  )االستعادة(االسترجاع  - ث
  )الدفن الصحي(الطمر  - ج
الجهــات المختصــة بوضــع السیاســات واإلجــراءات الخاصــة لألخــذ تقــوم الســلطة و  -2

  .حسب ترتیبهابهذه األولویات في إدارة النفایات الصلبة ب
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  الفصل الثالث
  )6(المادة 

  جمع ونقل النفایات الصلبة
النفایــات تتــولى الجهــات المختصــة والجهــات القائمــة علــى أعمــال النظافــة جمــع  -1

، و تقوم بتحدید فترات ومواعیـد جمعهـا وفقـًا للظـروف الصلبة من أماكن تجمعها
ءم مــع الحفــاظ علــى المحلیــة ونقلهــا إلــى المكبــات للــتخلص منهــا وذلــك بمــا یــتال

  .صحة المجتمع وسالمة البیئة
ُراعى عند عملیة جمع ونقـل النفایـات الصـلبة الفصـل بینهـا حیثمـا أمكـن و ذلـك  -2 ی

  .بهدف تسهیل إعادة استخدامها أو تدویرها أو استعادتها
  
  )7(مادة 

یلتـــزم أصـــحاب المخلفـــات الصـــناعیة أو اإلنشـــائیة أو غیرهـــا و كافـــة المتســـببین فـــي 
النفایــات الصـــلبة مــا عـــدا النفایــات البلدیــة، جمـــع هــذه النفایـــات ونقلهــا بطریقـــة إنتــاج 

ســلیمة إلــى األمــاكن المخصصــة لهــذا الغــرض وفقــًا لآللیــة المتفــق علیهــا مســبقًا مــع 
  .الجهة المختصة

  
  )8(مادة 

  :كام هذه التعلیمات مراعاة ما یليیشترط على الجهات المختصة وفقًا ألح
ـــــات والســـــالل الخاصـــــة بالنفایـــــات فـــــي األمـــــاكن تـــــوفیر عـــــدد كـــــافي مـــــن ا .1 لحاوی

ـــة لـــــذلك، والقیـــــام بصــــیانتها واســـــتبدالها عنـــــد تلفهــــا والمحافظـــــة علـــــى  المخصصـ
  . نظافتها ومظهرها العام

، ل فــــي األســــبوع فــــي المنــــاطق البلدیــــةتفریــــغ الحاویــــات ثــــالث مــــرات علــــى األقــــ .2
لضــمان عــدم  ومـرتین فــي األسـبوع فــي المنــاطق الریفیـة أو أكثــر حســب الضـرورة

  . تجاوز سعتها أو أضرارها
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أن تكون حاویات جمع النفایات مصنوعة مـن مـادة صـماء معدنیـة أو مـا یماثلهـا  .3
  .بحیث ال تسمح بتسرب عصارة النفایات

  .فایات مع كمیة النفایات المتوقعةأن تتناسب سعة حاویات الن .4
المـراد جمعهـا،  توفیر مركبـات جمـع النفایـات المالئمـة للحاویـات ونوعیـة النفایـات .5

شـــكل تــام وجیـــد أثنـــاء نقـــل والحفــاظ علـــى نظافتهـــا وصــیانتها وان تكـــون مغطـــاة ب
  .النفایات

  .أن یكون جمع ونقل النفایات على فترات مناسبة تتفق وظروف كل منطقة .6
  

  )9(مادة 
عنــد إنشــاء وتشــغیل محطــات ترحیــل النفایــات الصــلبة ال بــد مــن الحصــول علــى  -1

فــق الشــروط والتعلیمــات وسیاســة تقیــیم األثــر البیئــي موافقــة بیئیــة مــن الســلطة و 
  .التي تضعها بما یكفل عدم المساس بالبیئة

ــــى الموافقــــة وفــــق اإلجــــراءات التنفیذیــــة الخاصــــة  -2 ــتم تقــــدیم طلــــب الحصــــول عل یــ
  .بسیاسة تقییم األثر البیئي الفلسطینیة

علـــى الجهـــات المختصـــة التقیـــد بالشـــروط والخطـــط واإلجـــراءات الخاصـــة بـــإدارة  -3
  .النفایات عند إنشاء وتشغیل محطات ترحیل للنفایات

  
  الفصل الرابع

  استرجاع  النفایات الصلبة والتخلص منها
  )10(مادة 

علــى الجهــات المختصــة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة الســترجاع مــا أمكــن مــن النفایــات 
الصـــلبة بواســـطة طـــرق اســــترجاع المـــادة ومنهـــا تصــــنیع الـــذبال، أو طـــرق اســــترجاع 

  .ومنها الحرق الحراري، أو الطرق المختلطة و منها التخمیر الالهوائي الطاقة
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  )11(مادة 
  : تخلص من النفایات بالطرق التالیةیتم ال -1

  .)الطمر الصحي(في مكبات النفایات الدفن  - أ
الطـــرق الكیمیائیـــة أو البیولوجیـــة أو الفیزیائیـــة األخـــرى غیـــر الضـــارة بصـــحة  -  ب

  .اإلنسان والبیئة
أعــاله ال ) 1(تخدام أي طریقــة مــن الطــرق المــذكورة فــي الفقــرة عنــد إنشــاء أو اســ -2

، وذلــك وفقــًا لشــروط وتعلیمــات سیاســة أخــذ الموافقــة البیئیــة مــن الســلطة بــد مــن
  .تقییم األثر البیئي التي تضعها السلطة بما یكفل عدم المساس بالبیئة

ة علـــى الجهـــات المختصـــة التقیـــد بالشـــروط والخطـــط واإلجـــراءات الخاصـــة بـــإدار  -3
  .النفایات عند إنشاء أي مكب للنفایات

یجــــب أن یكــــون حجــــم مكبــــات النفایــــات كافیــــا لالســــتعمال لفتــــرة طویلــــة كافیـــــة  -4
  .إلدارتها المستدامة

  
  )12(مادة 

  .یحظر الحرق المكشوف أو العشوائي للنفایات الصلبة
  

  الفصل الخامس
  المراقبة والتفتیش

  )13(مادة 
نفایـات والـتخلص منهـا ومنشـأتها لعملیـات تخضع جمیع الجهات المعنیـة بجمـع ال .1

، ة مــن قبـــل الســـلطة والجهـــات المختصـــةالمراقبــة والتفتـــیش الدوریـــة وغیـــر الدوریـــ
وذلــك مــن اجــل التأكــد مــن التــزام هــذه الجهــات بــاإلجراءات والتعلیمــات الخاصــة 

  .، وضمان تطبیق أحكام هذه التعلیماتایات بشكل صحیحبالنف
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، یكــــون لمفتشــــي 1999لعـــام  )7(القـــانون رقــــم مــــن ) 52(إعمـــاال لــــنص المـــادة  .2
الســلطة الحــق فــي دخــول المنشــآت لتفتیشــها وعلــى الجهــات المختصــة واإلدارات 

  .        تمكینهم من القیام بمهامهم وتقدیم جمیع المعلومات والوثائق المطلوبة
  

  سجل النفایات
  )14(مادة 

لبة أن تحـتفظ بسـجل خـاص على جمیع الجهات التي تقوم بعملیـة إدارة النفایـات الصـ
یسجل فیه تباعًا كمیات النفایـات وطبیعتهـا ومصـدرها ووسـائل نقلهـا وطـرق معالجتهـا 

، كمــا یخضــع هــذا الســجل یانــات التــي تتعلــق بــادرة النفایــاتوالــتخلص منهــا وجمیــع الب
  .ن مدى صحة المعلومات الواردة فیهللكشف الدوري لمفتشي السلطة للتحقق م

  
  الفصل السادس

  خالفات والعقوباتالم
  )15(مادة 

  أنواع المخالفات
  :تصنف المخالفات المتعلقة بالنفایات الصلبة على النحو التالي

تصریف النفایات إلـى غیـر األمـاكن المخصصـة لهـا وهـي الحاویـات أو محطـات  .1
الترحیــل أو مكبــات النفایــات أو أي أمــاكن أخــرى تحــددها جهــة التشــغیل بموافقــة 

  .السلطة
یــات بعــد مــرور عمــال جمــع النفایــات فــي المنــاطق التــي تقــوم جهــة تصــریف النفا .2

  ".من بیت لبیت"التشغیل فیها بجمع النفایات على نظام 
تصریف النفایات على األرض في المنـاطق التـي تقـوم جهـة التشـغیل فیهـا بجمـع  .3

  ".من بیت لبیت"النفایات على نظام 
  .الحرق المكشوف للنفایات .4
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  .بأي صورة من الصورحرق الحاویات أو تخریبها  .5
  .نقل الحاویات من مكانها الذي تضعه فیها جهة التشغیل .6
  .دفن النفایات من قبل أي جهة عدا الجهات المشغلة المصرح لها .7
  . دفن النفایات في غیر األماكن المخصصة لدفن النفایات .8
  .خلط النفایات اإلنشائیة أو الصناعیة مع النفایات المنزلیة .9

  .شائیة أو الصناعیة إلى حاویات النفایات المنزلیةتصریف النفایات اإلن .10
  .تخزین أو تجمیع النفایات غیر المصرح بتخزینها أو تجمیعها .11
  

  العقوبات
  )16(مادة 

 1999 لســنة 7تســري مــواد العقوبــات الــواردة  فــي البــاب الرابــع مــن قــانون البیئــة رقــم 
بــات بحســب نظـــام ، وفیمــا عــدا ذلـــك تكــون العقو علــى مخالفــة أحكــام هـــذه التعلیمــات
  .النفایات لكل هیئة محلیة على حدىالعقوبات بشأن المخالفات المتعلقة ب

  
  الفصل السابع
  أحكام ختامیة

  )17(مادة 
یحظر خلط النفایات الصلبة مع النفایات الخطرة في أي مرحلـة مـن مراحـل إدارة  .1

  .النفایات 
أقســــام یحظــــر قلــــب أو حــــرق النفایــــات الخطــــرة إال فــــي محــــارق خاصــــة أو فــــي  .2

  .خاصة في مكب النفایات والمخصصة لهذا الغرض
یحظر ترك أو تصریف أیة نفایات على األرض أو قلبهـا فـي المیـاه السـطحیة أو  .3

  .الجوفیة
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  )18(مادة 
تقــوم الســلطة و الجهــات المختصــة برفــع مســتوى الــوعي العــام حــول النفایــات الصــلبة 

  .تمعمن خالل حمالت توعیة عامة تستهدف كافة شرائح المج
  

  )19(مادة 
ـــم تـــذكر فـــي هـــذه التعلیمـــات یجـــب الرجـــوع إلـــى الســـلطة  ـــة ل ـــة نشـــوء أي حال فـــي حال

  .التخاذ قرار بشأنها
  )20(مادة 

  .أي تعدیل أو تغییر لهذه التعلیمات یتم بقرار من رئیس سلطة جودة البیئة 
  

  )21(مادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  
  )22(مادة 

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

  
  .م06/06/2012 :اریخصدر بت

  .هـ1433/رجب /16 :الموافق  
  یوسف كامل إبراهیم ./د

  رئیس سلطة جودة البیئة
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  )1(الملحق رقم 
  تصنیف النفایات

  :حسب نوعها وأصولها إلى فئات على النحو التاليتصنف النفایات 
مخلفـــات المطـــاعم  –مخلفـــات المحـــالت  –مخلفـــات المنـــازل (النفایـــات المنزلیـــة  .1

 ).الخ...

  )مخلفات الهدم والبناء(النفایات اإلنشائیة  .2
معالجـة األخشـاب  –صـناعة المنسـوجات  –صـناعة الجلـود ( النفایات الصـناعیة .3

  ).الخ...المخارط  –صناعة الزیوت  –معالجة الورق والكرتون  –
بقایـــا  –لوحـــات الكترونیـــة  –لمبـــات الكهربـــاء (النفایـــات الكهربائیـــة وااللكترونیـــة  .4

  ).الخ...أجهزة فلتره المیاه  –التلفزیونات والكمبیوترات 
  ).الخ... -مخلفات الصید  –مخلفات الزراعة ( النفایات الزراعیة .5
  ).الخ...لبطاریاتا( النفایات الغیر قابلة لالستخدام .6
  .النفایات الخطرة .7
  .أي مواد أو منتجات لم ترد في الفئات المذكورة أعاله .8
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  )2(الملحق رقم 
  الخصائص التي تجعل النفایات خطرة

المــواد والمستحضــرات التــي قــد تنفجــر تحــت تــأثیر اللهــب أو التــي تكــون  :متفجــرة .1
  . dinitrobenzeneأكثر حساسیة للصدمات أو االحتكاك من مادة 

المــواد والمستحضــرات التــي تظهــر تفــاعالت شــدیدة طــاردة للحــرارة عنــد  :مؤكسـدة .2
  . ، وخاصة المواد القابلة لالشتعالمواد أخرى اتصالها مع

  : شدیدة االشتعال .3
درجـــة  21المـــواد الســـائلة والمستحضـــرات التـــي لهـــا نقطـــة ومـــیض أقـــل مـــن  .أ 

 )شكل كبیربما فیها السوائل القابلة لالشتعال ب(مئویة 

المـــواد والمستحضـــرات التـــي قـــد تصـــبح ســـاخنة وتشـــتعل فیهـــا النیـــران عنـــد   .ب 
 .االتصال مع الهواء عند درجة حرارة الغرفة دون أي استخدام للطاقة

المــواد الصــلبة والمستحضــرات التــي یمكــن أن تشــتعل فیهــا النیــران بســهولة   .ج 
االحتراق أو بعــد االتصــال لفتــرة وجیــزة مــع مصــدر لالشــتعال والتــي تســتمر بــ

 .أن تستهلك بعد إزالة مصدر اإلشعال

المــــواد الغازیــــة والمستحضــــرات القابلــــة لالشــــتعال فــــي الهــــواء فــــي الضــــغط   .د 
 .الجوي العادي

، تصــــالها مــــع المــــاء أو الهــــواء الرطــــبالمــــواد والمستحضــــرات التــــي عنــــد ا  .ه 
 .تصدر بدرجة كبیرة الغازات القابلة لالشتعال وبكمیات خطرة

المواد السائلة والمستحضرات التـي لهـا نقطـة ومـیض تسـاوي أو  :القابلة لالشتع  .4
 . درجة مئویة 55درجة مئویة وأقل من أو تساوي  21تزید عن 

المواد والمستحضرات غیـر األكالـة والتـي  مـن خـالل تماسـها الفـوري او : مخرشة .5
المطــــول أو بصــــورة متكــــررة مــــع الجلــــد أو الغشــــاء المخــــاطي، یمكــــن أن تســــبب 

 .التهیجات
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ــــد  :الضــــارة  .6 المــــواد والمستحضــــرات التــــي  إذا تــــم استنشــــاقها أو ابتالعهــــا أو عن
 .اخترقها للجلد قد تسبب مخاطر صحیة محدودة

) بمــا فیهــا المــواد والمستحضــرات شــدیدة الســمیة(المــواد والمستحضــرات  :الســامة  .7
 التـي  إذا مـا تــم استنشـاقها أو ابتالعهـا أو عنــد اخترقهـا للجلـد قــد تسـبب مخــاطر

 . صحیة حادة ومزمنة وقد تتسبب بالموت

ــــم استنشــــاقها أو ابتالعهــــا أو عنــــد  :مســــرطنة .8 المــــواد والمستحضــــرات التــــي إذا ت
 . اخترقها للجلد قد تسبب السرطان أو تزید من حدوثه

 دمر األنســـجة الحیـــة عنـــد المالمســـةالمـــواد والمستحضـــرات التـــي قـــد تـــ :األكالـــة .9
 ).االتصال(

حتــوي علــى الكائنــات الحیــة الدقیقــة أو المــواد الســامة التــي المــواد التــي ت: المعدیــة  .10
 . یعرف أو یعتقد أنها تسبب المرض في اإلنسان أو غیره من الكائنات الحیة

المــــواد والمستحضــــرات التـــي إذا تــــم استنشــــاقها أو  :مســـبب للتشــــوهات الجنینیـــة  .11
اثیـــة أو ابتالعهـــا أو عنـــد اخترقهـــا للجلـــد قـــد تســـبب والتشـــوهات الخلقیـــة غیـــر الور 

 . تزید من حدوثها

ـــــد  :مطفـــــرة  .12 المـــــواد والمستحضـــــرات التـــــي إذا تـــــم استنشـــــاقها أو ابتالعهـــــا أو عن
 .اخترقها للجلد قد تحدث عیوب وراثیة جینیة أو تزید من وقوعها

نــــد المــــواد والمستحضــــرات التــــي تطلــــق غــــازات ســــامة أو غــــازات ســــامة جــــدا ع  .13
 .أو الحامضاالتصال مع الماء أو الهواء 

إنتـاج مـادة أخـرى بعـد الـتخلص ، قادرة على وبأي وسـیلةمواد والمستحضرات الال  .14
 .مثل المادة المرتشحة التي تمتلك أي من الخواص المدرجة أعاله، منها

المــــواد والمستحضــــرات التــــي تشــــكل  او قــــد تشــــكل مخــــاطر فوریــــة أو  :الســــامة  .15
 .الحقة لواحد أو أكثر من عناصر البیئة بما فیها اإلنسان

  .ما ذكر من قبل المنتج بأنها خطرةكل   .16
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  م2012لسنة ) 13(قرار وزیر الحكم المحلي رقم 
  بشأن آلیات عمل اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن والعاملین فیها

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  عدیالته،م وت1936لسنة ) 28(وعلى أحكام قانون تنظیم المدن رقم 

  م،1997لسنة ) 1(وعلى أحكام قانون الهیئات المحلیة رقم 
م بشـــأن نقـــل صـــالحیات إدارة الشـــؤون البلدیـــة 1994لســـنة ) 1(وعلـــى القـــانون رقـــم 

  والقرویة بقطاع غزة إلى وزارة الحكم المحلي،
ر وعلــى أحكــام النظــام األساســي للجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن الصــادر بقــرا

  منه، 11والسیما المادة  2012لسنة ) هـ.إ/و.م/20/229/11(لوزراء رقم مجلس ا
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  :قررنا ما یلي

  )1(مادة 
  التعریفات

مــا لــم  أدنــاه المعــاني المخصصــة لــها القــرار كــون للكلمــات والعبــارات الــواردة فــي هــذی
  -:على خالف ذلك لقرینةاتدل 

  . وزارة الحكم المحلي :الوزارة
  . وزیر الحكم المحلي :الوزیر

  . م وتعدیالته1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم  :القانون
  .النظام األساسي للجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن :ظامالن

  .افظات غزةاللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمح :زیةاللجنة المرك
  .رئیس اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن :رئیس اللجنة
  ".السكرتاریة التنفیذیة"أمانة سر اللجنة المركزیة  :أمانة السر
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  . عضو اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن :عضو اللجنة
الـــــوزارات والســـــلطات والهیئـــــات الحكومیـــــة والهیئـــــات المحلیـــــة  :صـــــةالجهـــــات المخت

  .ضائیةوالق
  .البلدیات والمجالس القرویة داخل نفوذ قطاع غزة :ةلهیئات المحلیا

  .اللجان المحلیة في البلدیات والمجالس القرویة في نفوذ قطاع غزة :ةالمحلیجان الل
المنـــاطق الواقعــة فـــي نفـــوذ محافظــات قطـــاع غــزة وخـــارج نفـــوذ  :المنـــاطق اإلقلیمیـــة

  .الهیئات المحلیة
ــة ــاطق التنظیمی المنــاطق الواقعــة فــي نفــوذ محافظــات قطــاع غــزة وداخــل نفــوذ  :المن

  .الهیئات المحلیة
وهو من یختص بجمیع المهام الفنیـة لـوزارة الحكـم المحلـي  :مهندس اللجنة المركزیة

  .في اللجنة المركزیة
  )2(مادة 

  ماهیة اللجنة المركزیة
 هـــي لجنـــة حكومیـــة لهـــا ســـلطات علیـــا فـــي مجـــاالت اختصاصـــها، ویعهـــد إلیهـــا -1

ــــدات وقــــرى  ـــؤولیة العامــــة عــــن كــــل مــــا یتعلــــق بتنظــــیم وتخطــــیط مــــدن وبل المسـ
  .ومخیمات محافظات قطاع غزة

ــــألف بموجــــب النظــــام األساســــي مــــن أحــــد عشــــر عضــــوا یمثلــــون عــــددا مــــن  -2 تت
 . المؤسسات الحكومیة

تتولى الوزارة رئاسة اللجنـة المركزیـة، وتنفـذ سیاسـات الحكومـة فـي كافـة األعمـال  -3
 .طیطیة المنوطة بهاالتنظیمیة والتخ

تشرف اللجنة المركزیة علـى جمیـع أعمـال اللجـان المحلیـة فـي الهیئـات المحلیـة   -4
  .بمحافظات غزة
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  )3(مادة 
  إختصاصات اللجنة المركزیة

تتـولى اللجنـة المركزیـة جمیــع الصـالحیات والمهـام التـي ُأنیطــت بهـا فـي قـانون تنظــیم 
ساســـي للجنـــة المركزیـــة لألبنیـــة المـــدن المعمـــول بـــه فـــي محافظـــات غـــزة والنظـــام األ

وتنظـیم المــدن وفـي المواضــیع المنصــوص علیهـا بــالقوانین واألنظمـة حســب المنــاطق 
  :المقسمة الى قسمین وذلك على النحو التالي

 -:ةالمناطق اإلقلیمی .1

تخـتص بجمیـع األعمـال التنظیمیـة والتخطیطیــة فیهـا، وتقـوم مقـام اللجنـة المحلیــة  - أ
  .تراه مناسبًا من الجهات المختصة إلنجاز ما یلزمهافیها، ولها أن تعهد بمن 

تتولى أحدى الدوائر التابعـة إلـى أمانـة سـر اللجنـة المركزیـة إدارة هـذه المنـاطق،   -  ب
ومتابعة كافة المواضـیع التنظیمیـة والتخطیطیـة فیهـا، بمـا یشـمل رخـص المبـاني، 

تفتـیش وجبایـة والمنشآت الخاصة والعامـة، والـرخص التنظیمیـة لمقـالع الرمـال، وال
آیة ضرائب أو رسوم مقرة بموجب القـوانین واألنظمـة، وتقـدیم الخـدمات األساسـیة 
لها بالتنسیق مع الهیئات المحلیة المجاورة أو مجـالس الخـدمات المشـتركة، وذلـك 

  .في جمیع محافظات قطاع غزة
 -:ق التنظیمیةالمناط .2

المنـاطق، بمـا فـي ذلـك  تختص بإنجاز كافة األعمـال التنظیمیـة والتخطیطیـة فـي تلـك
إصـــدار القـــرارات واألنظمـــة الخاصـــة بهـــا والمصـــادقة علـــى أي قـــرارات صـــادرة عـــن 
اللجــان المحلیــة فــي المواضــیع التنظیمیــة والتخطیطیــة فــي منــاطق نفوذهــا، ومخاطبــة 
أي جهـــة مـــن الجهـــات المختصـــة فـــي المواضـــیع التخطیطیـــة والتنظیمیـــة التـــي تنقســـم 

  -:إلـى مـا یلــي
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عبــر  –قطــاعي  –إقلیمــي ( واألنظمــة الملحقــة بهــا بكافــة مســتویاتها المخططــات .أ 
مشــــاریع  –مشــــاریع إفــــراز  –مشــــاریع تقســــیم  –تفصــــیلي  –هیكلــــي  –قطــــاعي 
 ).وما في حكمها....... مخططات حدید  –إسكان 

 -تجمیعـي  –تنظیمـي  –هیكلـي  –رئیسـي  –إقلیمـي (الشوارع بجمیع تصنیفاتها  .ب 
 ).الخ.....

اصــة بإســتخدامات األراضــي ومناقشــة أي مســتجدات علــى خطــة المخططــات الخ .ج 
تخــاذ القــرارات الالزمــة لكــل مــا یخــص هــذه الخطــة بمــا  اســتعماالت األراضــي، وإ

 .یحقق سیاسات الحكومة

 -المبـاني السـكنیة  -مشـاریع التقسـیم (المشـاریع والمنشـآت ذات الطـابع الخـاص  .د 
الــورش  –المصــانع  -لســیاحیة المنشــآت ا –المبــاني التجاریــة  –األبــراج الســكنیة 

 ).  وما في حكمها.... 

 –المستشـــــفیات  -مشـــــاریع اإلســـــكان (المشـــــاریع والمنشـــــآت ذات الطـــــابع العـــــام  .ه 
 ).وما في حكمها... الجامعات –المدارس 

توسـیع أو تقلـیص نفــوذ الهیئـات المحلیـة أو إنشــاء هیئـات محلیـة جدیــدة فـي نفــوذ  .و 
 .محافظات غزة وفقًا للقانون

لقرارات واألنظمة واللوائح التنظیمیة والتخطیطیة بكافـة فروعهـا بالتنسـیق إصدار ا .ز 
 :مع الجهات المختصة وتشمل ما یلي

األنظمــــة والقــــرارات المنظمــــة لعمــــل الحــــرف والصــــناعات داخــــل نفــــوذ الهیئــــات  -
 .المحلیة

ـــــات المحلیـــــة  - ـــــة فـــــي الهیئ األنظمـــــة والقـــــرارات المنظمـــــة ألعمـــــال اللجـــــان المحلی
 .بمحافظات غزة
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أنظمـــة الحمایـــة المختصـــة بحمایـــة المـــواطنین مـــن جمیـــع الشـــرائح مـــن األجیـــال  -
میـع أمـاكن تواجـدهم فـي الحالیة واألجیال الالحقة من كافة أنواع المخاطر في ج

 –المنشـآت العامـة  –أماكن الترفیـه  –أماكن العمل  –أماكن السكن (قطاع غزة 
ـــة باألنظمـــة البیئیـــة ال) إلـــخ... المحمیـــات الطبیعیـــة  –الشـــواطئ  –الطـــرق  متمثل

والصــــحیة وأنظمـــــة األمـــــن الغــــذائي واألنظمـــــة األمنیـــــة الخاصــــة بتـــــوفیر األمـــــن 
الــداخلي والحفــاظ علــى األخــالق العامــة وأنظمــة الســالمة العامــة وأنظمــة خاصــة 

مـــوارد (بحمایـــة اآلثـــار وحفظهـــا وأنظمـــة خاصـــة للحفـــاظ علـــى المـــوارد الطبیعیـــة 
وأیــة ) إلــخ... التربــة   –المعــادن  –وارد الطاقــة مــ –األراضــي الزراعیــة  –المیــاه 

أنظمــــة أخــــرى ترفعهــــا أي مــــن الجهــــات المختصــــة لتحقیــــق مصــــلحة عامــــة فــــي 
األمور التنظیمیة والتخطیطیة في مدن وبلدات وقرى ومخیمات محافظات قطـاع 

 . غزة

  )4(مادة 
  ة المركزیةرئیس اللجنمهام 

، بمـا یحقـق المصـلحة العامـة ر لعملهاالتطویر المستمیختص رئیس اللجنة المركزیة ب
واإلستثمار األمثل لموارد قطاع غزة وحفظ حقوق األجیال القادمة مـن خـالل االرتقـاء 
ــویر إجــــراءات التنظــــیم والتخطــــیط لمــــدن وبلــــدات وقــــرى ومخیمــــات قطــــاع غــــزة  وتطــ

 :ویتولى على األخص المهام التالیة

دارة االجتماعات خالل ج -1   .لساتهارئاسة اللجنة المركزیة وإ
المســـئولیة الفنیـــة عـــن اإلدارة العامـــة للهندســـة والتنظـــیم فـــي وزارة الحكـــم المحلـــي  -2

 . وتنسیق العمل فیما بینها وبین اللجنة المركزیة
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مخاطبــة الجهــات المختصــة بشــأن كافــة المواضــیع المدرجــة علــى جــدول أعمــال  -3
الفنیــــة جلســــات اللجنــــة المركزیــــة أو القــــرارات الصــــادرة عنهــــا أو تشــــكیل اللجــــان 

 .واللجان الفرعیة وكل ما یتعلق باألنظمة أو تعدیالتها

ـــــدیم أي مشـــــروحات أو مـــــذكرات  -4 ـــــات وتق ـــــة إستفســـــارات أو طلب ـــــة عـــــن آی اإلجاب
تفســیریة للجهــات المختصــة عــن آیــة مواضــیع ذات عالقــة بإختصاصــات اللجنــة 

 .المركزیة

مواضــیع تشــكیل اللجــان الفرعیــة أو اللجــان المختصــة الخاصــة بدراســة أي مــن ال -5
 . المعروضة على اللجنة المركزیة

 .التوقیع على قرارات وأنظمة اللجنة المركزیة -6

 .التوقیع على المخططات المنتهیة والموافق علیها من اللجنة المركزیة -7

التنســـیق فیمـــا بـــین الجهـــات المختصـــة لتحقیـــق أقصـــى درجـــات الفائـــدة وتحقیـــق  -8
لــك إعـــداد مقترحــات نظـــم المصــلحة العامــة وتنفیـــذ سیاســات الحكومــة بمـــا فــي ذ

 .ولوائح في مجال عمل اللجنة
 

  )5(مادة 
  ة المركزیةنائب رئیس اللجنمهام 

 -:یتولى نائب رئیس اللجنة المركزیة القیام بالمهام التالیة

  .القیــــام بمهام رئیس اللجنة المركزیة في حال غیابه -1
 .مساعدة رئیس اللجنة المركزیة في أداء مهامه -2

 .كم المحلي في اللجنة المركزیةتمثیل وزارة الح -3

 .اإلشراف على أعمال أمانة سر اللجنة وتوزیع العمل علیها -4
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  )6(مادة 
  أمانة سر اللجنة المركزیة

ـــــــألف أمانـــــــة ســـــــر اللجنـــــــة المركزیـــــــة مـــــــن عـــــــدد مـــــــن المـــــــوظفین مـــــــن ذوي  -1 تت
  -:اإلختصاصات المنصوص علیها في هذا القرار وتضم

 .نائب رئیس اللجنة المركزیة .أ 

 )ممثل وزارة العدل(ار القانوني للجنة المركزیة المستش  .ب 

ــــة المركزیــــة   .ج  ــــة(أمــــین ســــر اللجن علــــى أال تقــــل درجتــــه ) ســــكرتیر اللجنــــة المركزی
وحاصـــــل علــــى الشـــــهادة الجامعیـــــة األولــــى فـــــي الهندســـــة ) A4(الوظیفیــــة عـــــن 

 ) المدنیة أو المعماریة أو التخطیط(

المستشـــار القــــانوني (تمثلـــة فـــي المالـــدوائر التابعـــة ألمـــین ســـر اللجنـــة المركزیـــة   .د 
، ومـــدیر دائــرة المنـــاطق اإلقلیمیــة ومهنـــدس اللجنـــة )ألمانــة ســـر اللجنــة المركزیـــة

ـــــة علـــــى أال تقـــــل درجـــــتهم الوظیفیـــــة عـــــن مـــــدیر  ویحملـــــون الشـــــهادة  Cالمركزی
ــــى فــــي الهندســــة  ــــة أو التخطــــیط(الجامعیــــة األول ــــة أو المعماری مهنــــدس و  )المدنی

المدنیـة أو (الشـهادة الجامعیـة االولـى فـي الهندسـة اللجان المحلیة وحاصـل علـى 
 ).المعماریة أو التخطیط

تخـــتص أمانـــة ســـر اللجنـــة المركزیـــة وموظفیهـــا فـــي إدارة وتنظـــیم أعمـــال اللجنـــة  -2
المركزیـة مـن الناحیــة اإلداریـة والفنیــة، وذلـك بالتنســیق المباشـر مــع رئـیس اللجنــة 

ر المختصــــة وذات العالقــــة بعمــــل المركزیــــة أو نائبــــه، أو مــــع اإلدارات أو الــــدوائ
اللجنــة المركزیــة فــي وزارة الحكــم المحلــي، أو مــع أي مــن الجهــات المعنیــة والتــي 

 –المكاتــــب اإلستشــــاریة  –المؤسســــات والهیئــــات الحكومیــــة  –الــــوزارات (تضــــم 
   .)الجهات القضائیة –المختصین بصفتهم الشخصیة  –الجامعات 

  . المسؤولیة عن أمانة سر اللجنة المركزیةیتولى رئیس اللجنة المركزیة ونائبه  -3
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  )7(مادة 
  ة المركزیةأمین سر اللجن

  -:یتولى أمین سر اللجنة المركزیة القیام بالمهام التالیة 

 .إعداد جدول أعمال اللجنة المركزیة بالتنسیق مع رئیس اللجنة أو نائبه - 1

 .اللجنةالتواصل مع أعضاء اللجنة المركزیة بشأن المواضیع المدرجة على  - 2

 .التجهیز واإلعداد لعقد جلسات اللجنة المركزیة - 3

 .إعداد محاضر جلسات اللجنة المركزیة والقرارات الصادرة عن اللجنة المركزیة - 4

 .متابعة اإلعالنات الصادرة عن اللجنة المركزیة - 5

ـــــرخص أو المخططـــــات بجمیـــــع أشـــــكالها أو األنظمـــــة  - 6 رســـــال ملفـــــات ال ـــــتالم وإ إس
حالتهـا إلـى دائـرة المنـاطق اإلقلیمیـة إلســتكمال أي الخاصـة بالمنـاطق اإلقلیم یـة وإ

إجراءات خاصة بالتخطیط والتنظیم في المناطق اإلقلیمیـة والمرفوعـة إلـى اللجنـة 
 .المركزیة

ـــــرخص أو المخططـــــات بجمیـــــع أشـــــكالها أو األنظمـــــة  - 7 رســـــال ملفـــــات ال ـــــتالم وإ إس
لــى الهیئــات المحلیــة إلســتكمال أي إجــراءات  الخاصــة بالمنــاطق التنظیمیــة مــن وإ

 .خاصة بالتخطیط والتنظیم والمرفوعة إلى اللجنة المركزیة

اإلشـــراف علـــى مـــوظفي قســـم الخـــرائط واألرشـــیف وتحویـــل الملفـــات المنتهیـــة إلـــى  - 8
 .األرشیف

 .اإلشراف على موظفي قسم السكرتاریة وتنظیم أعمال هذا القسم - 9

كزیــة ومخاطبــة التحضــیر الجتماعــات اللجــان الفرعیــة المنبثقــة عــن اللجنــة المر  - 10
 .أعضاء هذه اللجان وتسجیل محاضر اإلجتماعات
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التحضـــیر إلجتماعـــات اللجـــان الخاصـــة بإعـــداد األنظمـــة التـــي قـــد تصـــدر عـــن  - 11
اللجنــــــــة المركزیــــــــة أو تعــــــــدیل األنظمــــــــة الصــــــــادرة عنهــــــــا وتســــــــجیل محاضــــــــر 

 .اإلجتماعات

  .إستالم عهدة األختام الخاصة باللجنة المركزیة - 12
  )8(مادة 

  ي ألمانة سر اللجنةقانونالمستشار ال
 -:یتولى المستشار القانوني ألمانة سر اللجنة المهام التالیة -1

فیمــا یخــص ) ممثــل وزارة العــدل(التنســیق مــع المستشــار القــانوني للجنــة المركزیــة  .أ 
 المواضیع المدرجة ضمن جدول أعمال جلسات اللجنة المركزیة

بداء الرأي القان .ب  وني فیمـا یعـرض خـالل النقـاش حضور جلسات اللجنة المركزیة وإ
 .ولیس له الحق في التصویت على قرارات اللجنة المركزیة

بــداء الــرأي القــانوني  .ج  المشــاركة فــي اللجــان الفرعیــة التــي تشــكلها اللجنــة المركزیــة وإ
 .في المواضیع التي یستشار بها

 إعداد مسـودات األنظمـة واللـوائح التـي قـد تصـدرها اللجنـة المركزیـة وذلـك بتكلیـف .د 
 .من اللجنة المركزیة أو رئیسها

دراســـة األنظمـــة واللـــوائح التـــي ترفـــع للجنـــة المركزیـــة مـــن الجهـــات المختصـــة مـــن  .ه 
 .الناحیة القانونیة

 .متابعة أي مواضیع تحال إلیه من رئیس اللجنة المركزیة .و 

 .متابعة أي قضایا خاصة باللجنة المركزیة لدى المحاكم المختصة .ز 

 .قانونیة للملفات المعروضة على اللجنة المركزیةدراسة الملكیات واألوضاع ال .ح 

 .إصدار صور طبق األصل عن مستندات الملكیة وخالفها .ط 
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إعـــداد أي مـــذكرات أو تقـــاریر قانونیـــة ورفعهـــا مـــع التوصـــیات وذلـــك بتكلیـــف مـــن  .ي 
 .اللجنة المركزیة أو رئیس اللجنة المركزیة

صـــــات اللجنـــــة إقتـــــراح أي أنظمـــــة أو لـــــوائح فـــــي المواضـــــیع ذات الصـــــلة بإختصا .ك 
 .المركزیة ورفعها إلى رئیس اللجنة المركزیة

  .متابعة نشر األنظمة واللوائح والقرارات في الجریدة الرسمیة .ل 
  یساعد المستشار القانوني في أداء عمله عدد من الموظفین القانونیین -2

  )9(مادة 
  أقسام أمانة سر اللجنة المركزیة

 : قسم السكرتاریة .1

 -:تاریة المهام التالیةیناط برئاسة قسم السكر 

تقــدیم المســاعدة اإلداریــة ألمــین ســر اللجنــة المركزیــة فــي التحضــیر ومتابعــة  -1
  .جلسات اللجنة المركزیة واللجان الفرعیة

تجهیــــز المحاضــــر والمكاتبــــات والقــــرارات وتســــجیل الحضــــور بالتنســــیق مــــع  -2
 .أمین سر اللجنة المركزیة

السـر بالتنسـیق مـع أمـین سـر  اإلشراف على جمیع أعمال السكرتاریة ألمانـة -3
 .اللجنة المركزیة

 .إستقبال زوار ومراجعي اللجنة المركزیة وتنظیم المواعید -4

عــرض البریـــد الیـــومي الخـــاص برئاســـة اللجنــة المركزیـــة علـــى رئـــیس اللجنـــة  -5
 .المركزیة أو نائبه

تجهیــــز التقــــاریر الدوریــــة عــــن أعمــــال اللجنــــة المركزیــــة وتســــلیم نســــخ منهــــا  -6
 . نیة في الوزارةلإلدارات المع



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

تــوفیر االحتیاجــات اللوجســتیة وكــل مـــا یلــزم إلتمــام أعمــال اللجنــة المركزیـــة  -7
 .بالتنسیق مع الدوائر المعنیة في وزارة الحكم المحلي

  :قسم الخرائط .2
 :یناط برئیس قسم الخرائط المهام التالیة

ســات تقـدیم المسـاعدة الفنیـة ألمــین سـر اللجنـة المركزیـة فــي التحضـیر ومتابعـة جل .أ 
  .اللجنة المركزیة واللجان الفرعیة فیما یخص المخططات

عـــــرض المواضـــــیع والمخططـــــات فـــــي جلســـــات اللجنـــــة المركزیـــــة أو إجتماعـــــات  .ب 
 .اللجان الفرعیة بإستخدام أجهزة العرض الخاصة

لـى  .ج  خـراج المخططـات واألنظمـة التابعـة لهـا مـن وإ إعداد نظـام محوسـب إلدخـال وإ
 .أرشیف اللجنة المركزیة

  )10(رقم مادة 
 مهندس اللجنة المركزیة

 :یتولى مهندس اللجنة المركزیة القیام بالمهام التالیة 

تقــدیم الــرأي الفنــي لــوزارة الحكــم المحلــي فــي مجــاالت إختصاصــها بالتنســیق مــع  -1
  .رئیس اللجنة المركزیة ونائبه

ا تنســیق العمــل بــین اإلدارة العامــة للهندســة والتنظــیم ورئاســة اللجنــة المركزیــة فیمــ -2
 )3(رقمالمادة اطق التنظیمیة والمنصوص علیها في یخص مواضیع المن

ــــــات والخــــــرائط واألنظمــــــة الخاصــــــة بمواضــــــیع المنــــــاطق  -3 رســــــال الملف إســــــتالم وإ
التنظیمیــة، وذلـــك فیمـــا بــین أمانـــة ســـر اللجنــة المركزیـــة واإلدارة العامـــة للهندســـة 

 .والتنظیم

الحكــــم المحلــــي فــــي جلســــات  تمثیــــل اإلدارة العامــــة للهندســــة والتنظــــیم فــــي وزارة -4
اللجنة المركزیـة ویحـق لـه إبـداء الـرأي الفنـي واإلستشـاري لـإلدارة العامـة للهندسـة 
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والتنظــیم فــي المواضــیع الخاصــة بالمنــاطق التنظیمیــة ولــیس لــه حــق التصـــویت 
 .على هذه المواضیع

عــرض أو المســاعدة فــي عــرض المواضــیع التنظیمیــة والتخطیطیــة فــي المنــاطق  -5
أو اإلقلیمیــة فــي جلســات اللجنـــة المركزیــة وذلــك بالتنســیق مـــع اإلدارة  التنظیمیــة

 .العامة للهندسة والتنظیم والهیئات المحلیة أو مدیر دائرة المناطق اإلقلیمیة

حضــور جلســات اللجــان الفنیــة أو اللجــان الفرعیــة أو لجــان دراســة اإلعتراضــات  -6
إلدارة العامــة للهندســـة ویــتم ذلــك إمــا منفـــردا أو مــع معــاونین مــن العـــاملین فــي ا

 .والتنظیم أو دائرة المناطق اإلقلیمیة

  .اإلشراف على عمل مهندس اللجان المحلیة -7
  )11(مادة رقم 

 مهندس اللجان المحلیة

  :یقوم بمهامه بالتنسیق مع مهندس اللجنة المركزیة ویتولى القیام بالمهام التالیة
  .نهامراجعة قرارات اللجان المحلیة والحصول على نسخة م .1
فحــص قــرارات اللجــان المحلیــة وتصــنیفها وعمــل تقــاریر دوریــة عنهــا بالتنســیق مــع  .2

 .مهندس اللجنة ورفعها إلى رئاسة اللجنة

رفــــع التوصــــیات إلــــى رئاســــة اللجنــــة بشــــأن قــــرارات اللجــــان المحلیــــة التــــي یشــــتبه  .3
 .بمخالفتها لألنظمة والقوانین

 .إلختصاصأي مهام یكلف بها من قبل مهندس اللجنة في مجال ا .4
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  )12(مادة 
  دائرة المناطق اإلقلیمیة
 :تتكون دائرة المناطق االقلیمیة من االشخاص التالیة

  :مدیر الدائرة -1

یناط بمدیر الدائرة جمیع المهام اإلداریة أو الفنیة فیمـا یخـص المنـاطق اإلقلیمیـة كمـا 
   -:یلي

ق مــع رئــیس اللجنــة اإلشــراف علــى عمــل مــوظفي دائــرة المنــاطق اإلقلیمیــة بالتنســی . أ
  .المركزیة ونائبه

عــرض أیــة مواضــیع خاصــة بالمنـــاطق اإلقلیمیــة علــى جلســات اللجنــة المركزیـــة  . ب
 .بالتنسیق مع رئیس اللجنة ونائبه وأمین سر اللجنة المركزیة

ــــــي المنــــــاطق  . ت ــــــة ف ــــــة المركزی ــــــة الصــــــالحیات التخطیطیــــــة للجن ــــطالع بكاف اإلضــ
 .اإلقلیمیة

 .منشآت في المناطق اإلقلیمیةمتابعة إصدار رخص المباني وال . ث

 .متابعة إصدار رخص مقالع الرمال في المناطق اإلقلیمیة . ج

 .متابعة المخالفات التنظیمیة في المناطق اإلقلیمیة . ح

 .متابعة إصدار أي أنظمة خاصة بإدارة اللجنة المركزیة . خ

ــ . د بالتنســیق مــع  ةمتابعــة تقــدیم الخــدمات األساســیة للمــواطنین فــي المنــاطق اإلقلیمی
 .لدیات القریبة من هذه المناطقالب

  :رئیس قسم التفتیش -2

 -:به المهام التالیةویناط  

 .اإلشراف على عمل موظفي قسم التفتیش بالتنسیق مع مدیر الدائرة . أ



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

القیــام بأعمــال التفتــیش الهندســي علــى المنــاطق اإلقلیمیــة بالتنســیق مــع مـــوظفي  . ب
 .القسم

 .قلیمیة ورفعها لمدیر الدائرةإعداد التقاریر الفنیة الخاصة بالمناطق اإل . ت

 .تحریر اإلخطارات الخاصة بالمخالفات في المناطق اإلقلیمیة . ث

ــــى المنــــاطق  . ج ــــة والتفتــــیش عل ــیم خطــــط الحركــــة الدوریــــة إلتمــــام أعمــــال الرقاب تنظــ
 .اإلقلیمیة

 :مساح -3

  .ویناط به القیام بكافة األعمال المساحیة الخاصة بقسم التفتیش
 : مراقب أبنیة -4

القیـــام بكافـــة األعمـــال التفتیشـــیة علـــى المبـــاني والمنشـــآت الخاصـــة بقســــم وینـــاط بـــه 
  .ال المساحیة بالتنسیق مع المساحالتفتیش، وتقدیم المساعدة في األعم

 :مساعد إداري -5

ویناط به تقدیم الـدعم والمسـاندة لمـدیر الـدائرة وذلـك بكافـة األعمـال اإلداریـة الخاصـة 
 .بدائرة المناطق اإلقلیمیة

  )13(مادة 
 ة المركزیةآلیة عمل اللجن

تســتقبل اللجنــة المركزیــة أي مواضــیع متضــمنة أي وثــائق أو مســتندات أو مخططــات 
أو رســـائل أو طلبـــات أو إســـتدعاءات خاصـــة بتنظـــیم وتخطـــیط مـــدن وبلـــدات وقـــرى 
ومخیمــات محافظــات قطــاع غــزة، ویــتم ذلــك مــن خــالل أمانــة ســر اللجنــة المركزیــة، 

ئــیس اللجنــة أو نائبــه الــذي یقــوم بــدوره بإحالتهــا إلــى وتعــرض هــذه المواضــیع علــى ر 
  -:الدوائر المختصة إلنهاء أعمالها ضمن آلیة عمل محددة كما یلي
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إحالــة المواضــیع الخاصــة بالمنــاطق اإلقلیمیــة إلــى مــدیر دائــرة المنــاطق اإلقلیمیــة  .1
ــــداء الــــرأي أو تجهیــــز هــــذه المواضــــیع  ب ــــة المركزیــــة للدراســــة وإ بأمانــــة ســــر اللجن

 .ض في جلسات اللجنة المركزیةللعر 

إحالــــة المواضــــیع الخاصــــة بالمنــــاطق التنظیمیــــة إلــــى مهنــــدس اللجنــــة المركزیــــة  .2
بــــداء الــــرأي أو تجهیــــز هــــذه المواضــــیع للعــــرض فــــي جلســــات اللجنــــة  للدراســــة وإ

 .المركزیة بالتنسیق مع اإلدارة العامة للهندسة والتنظیم

للجنــة المركزیـــة مــن المواضـــیع تجهــز أمانــة ســـر اللجنــة المركزیــة جـــدول أعمــال ا .3
المرفوعـة إلـى اللجنـة المركزیـة بعـد دراســتها وتجهیزهـا للعـرض مـن خـالل الــدوائر 
المختصــــة، ویحــــق للجنــــة تأجیــــل أي مواضــــیع إلدراجهــــا ضــــمن جــــدول أعمــــال 

 . الجلسات الالحقة

ـــتعین اللجنـــــة المركزیـــــة بـــــأي مخـــــتص أو وزارة أو هیئـــــة أو مؤسســـــة بصـــــفتهم  .4 تســ
ـــــــردین لدراســـــــة أو عـــــــرض أي مـــــــن الخاصـــــــة أو االع ـــــــة مجتمعـــــــین أو منف تباری

موضـــوعاتها، ویـــتم ذلـــك بكتـــاب رســـمي مـــن رئـــیس اللجنـــة یحـــدد فیـــه الموضـــوع 
 .والموعد والمدة الالزمة لذلك

تشـــكل اللجنـــة المركزیـــة اللجـــان الفرعیـــة مـــن الجهـــات المختصـــة لدراســـة أي مـــن  .5
دراســـات مشـــفوعة الموضـــوعات المعروضـــة علـــى اللجنـــة المركزیـــة وترفـــع هـــذه ال

ـــًا أو جزئیـــًا  بالتوصـــیات إلـــى اللجنـــة المركزیـــة، ویحـــق لهـــا قبولهـــا أو رفضـــها كلی
ـــة، وتتـــابع متابعـــة أعمـــال هـــذه  لمقتضـــیات المصـــلحة العامـــة، وخصوصـــیة الحال
اللجان من خالل الدوائر المختصة في أمانة سـر اللجنـة المركزیـة وبالتنسـیق مـع 

 .رئیس اللجنة أو نائبه
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ســــر اللجنــــة المركزیــــة كافــــة القــــرارات الصــــادرة فــــي جلســــات اللجنــــة تجهـــز أمانــــة  .6
رســــالها  المركزیــــة فیمــــا یخــــص المواضــــیع المعروضــــة ضــــمن جــــدول األعمــــال وإ

 .لجهات اإلختصاص لتنفیذ هذه القرارات

تتـابع أمانــة ســر اللجنــة المركزیــة تنفیــذ القـرارات الصــادرة عــن اللجنــة المركزیــة كــُل  .7
 .یر خاصة بذلك إلى رئیس اللجنة المركزیةفیما یخصه، وترفع أي تقار 

تحفظ أمانة سر اللجنة المركزیـة كافـة المواضـیع ومـا صـدر مـن قـرارات أو أنظمـة  .8
 .في أرشیف اللجنة المركزیة وأرشفتها أرشفة إلكترونیة

  )14(مادة 
 ةتشكیل اللجان الفرعی

حاجـــــة إذا رأت اللجنـــــة المركزیـــــة خـــــالل انعقادهـــــا أن الموضـــــوع المعـــــروض علیهـــــا ب
أو مـــــن المختصـــــین /لدراســـــة مفصـــــلة فلهـــــا أن تشـــــكل لجنـــــة فرعیـــــة منبثقـــــة عنهـــــا و

بالموضـــوع لدراســـته علـــى أن یـــتم رفـــع التوصـــیات إلـــى اللجنـــة المركزیـــة خـــالل الفتـــرة 
  .التي یحددها قرار تشكیل اللجنة الفرعیة

  )15(مادة 
 راراتاعتماد وتصدیق الق

ة معتمــــدة إذا تــــم توقیــــع األعضــــاء تعتبــــر القــــرارات الصــــادرة عــــن اللجنــــة المركزیــــ .1
  .بأغلبیة الحضور ورئیس اللجنة علیها

األنظمة التي تصدر عن اللجنة وتعتمد من الرئیس ال تعتبـر نافـذة إال إذا اقترنـت  .2
 .بمصادقة الوزیر وال یعمل بها إال بعد النشر في الجریدة الرسمیة

 
  
  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

 )16(مادة 

 أرشیف اللجنة المركزیة

وظــة لــدى األرشــیف مــن الناحیــة الوظیفیــة والهیكلیــة ضــمن اللجنــة تعتبــر الملفــات المحف
المركزیـة وال یجـوز للموظـف المسـئول إخـراج أي ملـف أو مسـتند منـه إال بعـد الحصــول 

ویحـق ألي جهــة  ،علـى موافقـة رئـیس اللجنـة المركزیـة أو نائبـه حسـب النمـوذج المعتمـد
محفوظـــة فـــي أي وقـــت مـــن جهـــات اإلختصـــاص اإلطـــالع علـــى المواضـــیع والقـــرارات ال

  .ویكون ذلك بطلب رسمي یقدم إلى رئیس اللجنة المركزیة
 )17(مادة 

 الهیكل التنظیمي

یتضــمن هــذا القــرار كجــزء ال یتجــزأ منــه الهیكــل التنظیمــي لرئاســة اللجنــة المركزیــة  .1
وأمانـــة الســـر وتعتبـــر المرجـــع األساســـي فـــي رئاســـة اللجنـــة المركزیـــة وأمانـــة ســـر 

  . اللجنة
اللجنــة للــوزیر احتیاجاتــه للمواقــع الوظیفیــة غیــر المــذكورة فــي النظــام ینسـب رئــیس  .2

  . االساسي وهذا القرار والالزمة لعمل اللجنة
  )18(ادة الم

 النفاذ

تنفیــذ أحكــام هـذا القــرار ویعمــل بــه  –كــُل فیمــا یخصـه–علـى الجهــات المختصــة كافـة 
  .من تاریخه وینشر في الجریدة الرسمیة

  

  م2012/یونیو/ 25 :خبتاریصدر بمدینة غزة 
  هـ1433/شعبان/ 5: الموافق                

  یوسف محمود المنسي. م.د
  وزیر الحكم المحلي
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  )ولالمحم(الالسلكیة  نظام بشأن ضریبة الحرف والمهن لالتصاالت
  م، 1997لسنة ) 1(بعد االطالع على قانون الهیئات المحلیة رقم 

  م،1996لسنة ) 3(یة رقم وعلى قانون االتصاالت السلكیة والالسلك
  م، 1996لسنة ) 1(وعلى القرار رقم 

الصـــادر عــــن ) محمــــول(وعلـــى نظــــام بشـــأن تــــرخیص محطـــات اإلرســــال الالســـلكیة 
  21/4/2010بتاریخ  8/2010الجهة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بجلستها رقم 

ت ومراعــــاة العتبــــارات المصــــلحة العمــــة وتنضــــیمًا لمــــنح رخــــص الحرفــــة لالتصــــاال
  الالسلكیة المحمول، 

أ مــــن قــــانون /15والمــــادة ) 2(واســــتنادًا للصــــالحیات المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة 
  م، 1997لسنة ) 1(الهیئات المحلیة رقم 
  :أصدرنا النظام التالي

  )1(مادة 
نظــــام بشـــــأن ضــــریبة الحــــرف والمهــــن لالتصــــاالت الالســـــلكیة (یســــمى هــــذا النظــــام 

  ). المحمول
  )2(مادة 

یــق هــذا النظــام یكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة فــي هــذا النظــام المعــاني لغایــات تطب
  . المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك

  . وزارة الحكم المحلى: الوزارة
داري معین :الهیئة المحلیة   . وحدة الحكم المحلي في نطاق جفرافي وإ

  . مجلس الهیئة المحلیة :المجلس
یقــوم بــه شــخص طبیعــي أو اعتبــاري مــن خــالل منشــأة أو أكثـــر كــل عمــل  :الحرفــة

  ). المحلول(ویتعلق باالتصاالت الالسلكیة 
  . وهي الرخصة الصادرة عن اللجنة المحلیة لمزاولة الحرفة :رخصة الحرفة
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وهى الرسوم المفروضة بموجب هـذا النظـام وتجبـى مـن قبـل  :ضریبة الحرف والمهن
  .الهیئة المحلیة

اللجنـــة المحلیـــة صـــاحبة الحـــق فـــي إصـــدار مـــنح رخصـــة مزاولـــة  :ســـلطة التـــرخیص
  . المهنة أوالحرفة
  . المقر العام ألي مؤسسة اتصاالت السلكیة :المقر الرئیسي
رعــي لهــذه المؤسســة ســواء فــي نفــس المحافظــة أو محافظــة المقــر الف :المقــر الفرعــي

  .أخرى
لخاصـة باالتصـاالت هي األماكن المخصصة لتخزین المعدات والبضـائع ا :المخازن
  . الالسلكیة

و األعمدة المخصصـة السـتخدام األبراج أو الصواري أ ):ماكروسیل(محطة اإلرسال 
فضـاء  أرضسواء كانـت مقامـة علـى ) المحلول(محطة التقویة أو اإلرسال الالسلكیة 

  .أو على أسطح المنازل أو على المحالت التجاریة أو في أي مكان آخر
رة االتصاالت وتكنولوجیـا المعلومـات، ووزارة الصـحة، وسـلطة وزا :الجهات المختصة

  . جودة البیئة، ومدیریة الدفاع المدني، أو أي جهة أخرى
حكمــه أو أي شــخص آخــر یحــق لــه طلــب فــي مالــك المنشــأة أو مــن  :طالــب الحرفــة

  .الحصول على الرخصة سواء كان شخصًا طبیعیًا أو اعتباریاً 
  )3(مادة 

ة التـي تصــدرها الهیئـة المحلیـة لحرفـة االتصـاالت الالســلكیة تكـون مـدة رخصـة الحرفـ
دیســمبر مــن  31لمــدة سـنة میالدیــة تبـدأ مــن األول مــن ینـایر وتنتهــي فـي ) المحلـول(

  . كل عام ویتم تجدید رخصة الحرفة سنویاً 
  )4(مادة 

  . یمنح مجلس الهیئة رخصة الحرفة بعد استیفاء الرسوم المقررة في هذا النظام
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  )5(مادة 
تســـتوفي ضـــریبة الحرفـــة مـــن تـــاریخ حصـــول الشـــركة علـــى رخصـــة الحرفـــة مـــن قبـــل 

  . اللجنة المحلیة للبلدیة
  )6(مادة 

  : تستوفي الهیئة المحلیة ضریبة الحرف السنویة التالیة
  ضریبة الحرفة للمقرات  :أوالً 

تسـتوفي الهیئـة المحلیـة ضـریبة حرفـة ألي مقـرات فـي نفـوذ الهیئـة المحلیـة لمؤسسـات 
  :كما یلي) المحلول(االإتصاالت الالسلكیة 

   
  مقدار الرسم  النوع  الرقم

  شیكل سنویاً  20.000  ضریبة حرفة للمقر الرئیسي   .1
  شیكل سنویاً  15.000  ضریبة حرفة للمقر الفرعي   .2

     
  تصاالت الالسلكیةضریبة حرفة اال: ثانیاً 

نفــوذ الهیئــة المحلیــة  الهیئــة المحلیــة ضــریبة حرفــة اإلتصــاالت الالســلكیة فــيتسـتوفي 
لشـركة اإلتصـاالت ) ماكروسـیل(شیكل سنویًا على كل محطة إرسـال  10.000بواقع 

  .داخل نفوذ الهیئة المحلیة) المحلول(الالسلكیة 
  )7(مادة 

أو اعتبــــاري مزاولـــة الحرفــــة إال بعـــد الحصــــول علــــى  طبیعـــيال یجـــوز ألي شــــخص 
ارج نطــــاق نفــــوذ البلــــدیات یــــتم موافقـــة مجلــــس الهیئــــة المحلیــــة وفــــي حالــــة مزاولـــة خــــ

  . الحصول على موافقة اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن
  )8(مادة 

ال تعفــي رخصــة الحرفــة مالــك المنشــأة مــن تنفیــذ أیــة شــروط فنیــة أو صــحیة أو أیــة 
شــروط أخــرى مفروضــة بموجــب أي قــانون أو نظــام آخــر معمــول بــه لــدى أي جهــة 

  .  أخرى
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  )9(مادة 
أیــة رخصـة لحرفـة إتصــاالت ال سـلكیة إال بعـد تــرخیص المنشـأت وفقــًا  ال یجـوز مـنح

  . للنظام الصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن
  )10(مادة 

  . تعتبر أحكام هذا النظام نافذة وساریة في نطاق المحافظات الجنوبیة
  )11(مادة 

  . الجریدة الرسمیةیبدأ سریان تطبیق هذا النظام اعتبارًا من تاریخه وینشر ب
  

  م 2012/مارس/04: صدر بمدینة غزة بتاریخ
  . هـ1433/ ربیع ثاني/ 11                  

  م یوسف محمود المنسي.د
  وزیر الحكم المحلي
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  نظام صادر عن بلدیة مدینة الزهراء
  بشأن جبایة ضرائب البلدیة

) ب(الفقـرة  بمقتضـىالمخولـة لهـا  تراء اسـتنادا للصـالحیان مجلس مدینة بلدیة الزهـإ
قـد أصـدر  1997لسـنة ) 1(قانون الهیئات المحلیة الفلسـطینیة رقـم )  15(من المادة 

  -:النظام التالي
  المادة األولى

  .بشأن جبایة ضرائب بلدیة الزهراء سم نظامیطلق على هذا النظام ا
  

  المادة الثانیة
ه مــا لــم م المعــاني المخصصــة لهــا أدنــایكـون لأللفــاظ والعبــارات الــواردة فــي هــذا النظــا

  :تدل القرینة على غیر ذلك
 . هراءمجلس بلدیة الز  :المجلس -1

  تعریف  :المكلف -2
ستحق علیه مبلغ للبلدیة بموجب هذا النظام سواء كـان مالكـا أو منتفعـا أي شخص ا(

  ).شاغال ألي عقار أو بأي صفة أخري أو
  

  المادة الثالثة
  -:ام الضرائب التالیةتجبي البلدیة بموجب هذا النظ

  ضریبة مكافحة الفئران: أوال
شـهریا تضـاف علـى حسـاب  واحد شیكلتجبي البلدیة بموجب هذا النظام مبلغا وقدرة 

  .  المشترك/ المكلف
  ضریبة المنازل: ثانیا

شـیكل ) 6(مـن المكلـف ضـریبة منـازل بواقـع تجبي البلدیة البلدي بموجب هـذا النظـام 
  .عن كل غرفة سنویا
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  ضریبة أراضي: اثالث
  -:بموجب هذا النظام تجبي البلدیة من المكلف ضریبة األراضي كما یلي

مغروســة بالحمضــیات أو الفواكــه أو الخضــار مبلغــا وقــدرة  أرضعــن كــل دونــم  -1
  .شیكل سنویا) 12(

  .شیكل سنویا ) 14(عن كل دونم حمامات مبلغا وقدرة  -2
 .شیكل سنویا) 10(درة بور أو یزرع زراعة شتویة مبلغا وق أرضعن كل دونم  -3
 

  رسوم نقل حق انتفاع بإجارة عقار مؤجرة من عقارات البلدیة: رابعا
تجبــي البلدیــة بموجــب هــذا النظــام مــن المكلــف رســوم نقــل حــق انتفــاع بإجــارة عقــار 

  .رة السنویة للعقار زیادة لإلیجارمن قیمة األج% 20مبلغا یساوي 
  

  المادة الرابعة
روضــــة بموجــــب هــــذا النظــــام اســــتنادا ألحكــــام المــــادة تحصــــل الرســــوم الضــــرائب المف

فیمـا  1997لسـنة ) 1(السابعة والعشرون من قـانون الهیئـات المحلیـة الفلسـطینیة رقـم 
یتعلــق بجبایــة الضــرائب والعوائـــد المطلوبــة مــن المكلفــین فـــي حالــة عــدم دفعهــم إلـــى 

  .هذا النظام بمقتضىالبلدیة مباشرة 
  

  المادة الخامسة بدء سریان
  .ا النظام من تاریخ التصدیق علیهأ سریان مفعول هذیبد

  رئیس بلدیة الزهراء
  طارق حجو.د

  أصادق،،،،   
  خالد فهد القواسمي . د

  وزیر الحكم المحلي
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 نظام صادر عن بلدیة مدینة الزهراء بشأن رسوم النظافة

مـــن ) ب(الفقــرة  بمقتضــىحیات المخولــة لـــه إن مجلــس بلدیــة الزهــراء اســـتنادا للصــال
فقـــــد  1997لســـــنة ) 1(لفلســـــطینیة رقـــــم مـــــن قـــــانون الهیئـــــات المحلیــــة ا) 15(لمــــادة ا

  -:أصدرت البلدیة النظام التالي
  
  )1(المادة 

لسنة ) 2(لنظافة المعدل رقم یطلق على هذا النظام اسم نظام رسوم ا - :اسم النظام
2006 .  

  
  )2(المادة 

لها أدناه مـا لـم تـدل القرینـة یكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة 
  :على غیر ذلك

  :العقار -1
خــر دون تلــف وبالتــالي فهــو ء ثابــت بحیــث ال یكمــن نقلــه مــن مكــان آلهــو كــل شــي

أیضـــا جمیـــع ، ویشـــمل خصـــص للســـكن أو شـــقة فـــي عمـــارة ســـكنیةیشـــمل كـــل دار م
لحوانیـت والمصـانع بمختلـف ، كمـا یشـمل المحـالت التجاریـة واالمكاتب بكافـة أنواعهـا

، ومیـــة والـــدوائر التعلیمیـــة، كمـــا تشـــمل المستشـــفیات والعیـــادات والمبـــاني الحكأنواعهـــا
، كمـــا تشـــمل الشـــركات والمؤسســـات عیة واألمـــاكن الترفیهیـــة والفنـــادقوالـــورش الصـــنا

  .والهیئات والجمعیات إذا كانت أعمالها ربحیة
  : المجلس -2

  .لبلدیة مدینة الزهراءلس البلدي المج
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  )3(المادة 
  :یة بالشیكل كما هي موضحة بالذیلبي البلدیة بموجب هذا النظام الرسوم التالتج

  الـذیـل
 الرسوم بالشكیل اسم العقار المسلسل

 10 يأرضدار سكن  -1

 10 شقة في عمارة -2

 20 من شقتین  دار سكن مكونه -3

 30 دار سكن مكونه من ثالث شقق -4

 12 نيعن كل شقة في عمارة سكینة أو برج سك -5

 18 المكاتب بأنواعها -6

  20  المحالت التجاریة   -7
  30  والحوانیت الكبیرة   توالسوبر مارك  -8
  15  الحوانیت الصغیرة   -9

  12  أكشاك البیع الصغیرة    -10
  800  مستشفي كبیر            -11
  400  مستشفي وسط   -12
  200  مستشفي صغیر  -13
  400  + مستشفي خاص   -14
  50  طبي خاص   مركز  -15
  120  )مستوصف ( عیادة حكومیة   -16
  30  ةالعیادة الطبی  -17
  30  صیدلیة  -18
  30  صالون حالقة رجال  -19
  30  لتجمیل السیداتصالون كوافیر   -20
  400مبني وزارة حكومي                           -21
  1000  مجمع دوائر كبیر   -22
  500  مجمع دوائر صغیر   -23
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  225  ائرة حكومیة واحدة د  -24
  800  الجامعات  -25
  400  كلیات متوسطة دبلوم  -26
  120   مركز تعلیم الكمبیوتر واالنترنت    -27
  225  المدارس الحكومیة   -28
  200  المدارس الخاصة   -29
  100  دور الحضانة +  روضة  -30
  40الورش الصناعیة                            -31
  40  طة مشاغل خیا  -32
  18  بسطات الخضار والفواكه والمرطبات   -33
  40  محالت الجزارین    -34
  75  محالت بیع الدواجن  -35
  50  السینما والمسرح   -36
  120  الكازینوهات والمالهي  -37
  300  مصنع میاه غازیة    -38
  45  المطابع   -39
  60غرف                        10فندق حتى   -40
  120غرفة                       20 – 11ن فندق م  -41
  240غرفة                       20فندق یزید عن   -42
  30          مطعم حتى عشرة أفراد   -43
  60  فرد 20 -11مطعم من   -44
  60  كفتریا   -45
  450  مصنع البالط   -46
  60  المغاسل والمشاحم  -47
   30  مكتب سیارات   -48
  30  لخیریة الكبیرةالهیئات ا  -49
  15  الهیئات الخیریة الصغیرة  -50
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  معفاة  دور العبادة   -51
  18  األندیة ومراكز الشباب والریاضة   -52
  18  بنایة أخري لم تذكر بهذا النظام أیة  -53

  
  )4(المادة 

فــي حالــة رفــض أي مــن أصــحاب العقــارات المــذكورة أعــاله تحصــل الرســوم المــذكورة 
نـه وفقــا لهـذا النظـام اسـتنادا ألحكــام المـادة السـابعة والعشـرون مــن أعـاله والمطلوبـة م

فیمــا یتعلــق بجبایــة أمـــوال  1997لســنة ) 1(قــانون الهیئــات المحلیــة الفلســطینیة رقـــم 
  .  الهیئة المحلیة

  
   )5(المادة 

  .ذا النظام من تاریخ التصدیق علیةیبدأ سریان مفعول ه
  
  )6(المادة 

    . 2006لسنة ) 2(نظام رسوم النظافة المعدل رقم یطلق على هذا التعدیل اسم 
  

  رئیس بلدیة الزهراء
  طارق حجو.د

  أصادق،،،،   
  خالد فهد القواسمي . د

  وزیر الحكم المحلي
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  1997لسنة) 1(قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 
  نظام صادر عن مجلس بلدیة الزهراء بشأن المیاه

مــن قــانون الهیئــات المحلیــة رقــم ) ب(ســة عشــر فقــره بعــد اإلطــالع علــى المــادة الخام
م واســــتنادا للصــــالحیات المخولــــة للمجلــــس البلــــدي أصــــدر مجلــــس 1997لســــنة ) 1(

  -:لتاليبلدیة الزهراء النظام ا
  )1( المادة

  .2010لعام  المعدل یطلق على هذا النظام اسم نظام المیاه :اسم النظام
  
  )2( المادة

لفــاظ الـــواردة فــي هـــذا النظــام المعـــاني المخصصــة لهـــا یكــون للكلمــات والعبـــارات واأل
  .ه ما لم تدل القرینة على غیر ذلكأدنا

هو الماء المخصص لالستعمال البیتي و الماء الذي یسـتهلكة اإلنسـان و  :الماء .1
حــدائق التــي لــم الحیــوان و المســتعمل لغســل أدوات البیــت و للتنظیــف و ســقي ال

  .تنشأ بقصد التجارة
از یســتعمل لقیــاس أو تعیــین أو تنظــیم كمیــة المیــاه التــي تأخــذها كــل جهــ :العــداد .2

  .ن المصالح من أنشاء مشروع المیاهأیة مصلحة م
  .مجلس بلدیة الزهراء :المجلس .3
أو مشـغولة أو غیـر مشـغولة و تشـمل أیـة بنایـات مـن البنایـات  أرضأیة  :العقار .4

  .شقة فیها
ــــه مب أي :المكلــــف .5 ــــة اشــــتراك میــــاه ومســــتحق علی لــــغ للبلدیــــة مقابــــل شــــخص لدی

  .حسب هذا النظاماستعماله میاه البلدیة 
  .من بلدیة الزهراء لمتابعة المیاهقسم المیاه المعین  :مصلحة المیاه .6
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  )3(المادة 
لعنایــة بإنشــاءات مشــروع المیــاه و إدارتهـــا تحقیقــا لغایــات هــذا النظــام تتــولى البلدیــة ا

  :لها ع المیاه و تحقیقا لذلك یكوناالشراف على توزیو 
ي وقـــت مـــن األوقـــات بـــین الســـاعة الثامنـــة صـــباحا و الـــدخول ألى عقـــار فـــي أ .1

ي أنبـــوب مـــن األنابیـــب أو تصـــلیحه أو الســـاعة الخامســـة مســـاًء للكشـــف علـــى أ
  .إزالته

ي شــارع و أن تمــده مــن الجانــب الواحــد تمدیــد أي أنبــوب مــن أنابیــب المیــاه فــي أ .2
  .إلى الجانب األخر أو تحته

  .ي شارع عام أو مكان عام ومیة في أأن تنشأ حنفیات عم .3
إذا دعــت الضــرورة لــذلك ،كمــا  ي عقــارالمــوردة مــن قبلهــا عــن أ قطــع المیــاهن تأ .4

ا ن تمنــع توریــد تلــك المیــاة و ان توقفهــا أو تغیــر مجراهــا كلیــا أو جزئیــا كلمــلهــا أ
ن یـــؤثر ذلـــك فـــي المبـــالغ المســـتحقة لهـــا أو رأت ذلـــك ضـــروریا أو مالئمـــا دون أ

  .تحق لها بمقتضى هذا النظامقد تس التي
  
  )4(المادة 

المیـاه مـن قبـل البلدیـة إلـى البلدیـة شـهریا المبلـغ  یدفع الساكن فـي أى عقـار تـورد إلیـه
 وأفـــي حالــة عـــدم دفــع فـــاتورة المیـــاه و  ،المســتحق علیـــة لقــاء توریـــد المیــاه إلـــى عقــاره

علـى فـاتورة واحـد بـألف  )1/1000( التأخیر فـي دفعهـا یضـاف غرامـة تـأخیر بالنسـبة
  . استهالك المیاه

  )5(المادة 
ن تقـــدم جمیـــع الطلبـــات إلیصـــال المیـــاه إلـــى أي عقـــار إلـــى البلدیـــة كتابیـــا وللبلدیـــة أ

ن تفــــرض الشــــروط التــــي تستصــــوبها تــــرفض أي طلــــب یقــــدم إلیهــــا أو أن تغیــــره أو أ
  .علیه
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  )6(المادة 
األدوات والعمـال ومـا یلـزم نها تقدم األنابیـب و فقت البلدیة على تركیب األجهزة فإإذا وا

لوصـــل العقـــار باألنابیـــب الرئیســـیة علـــى نفقـــة مالـــك العقـــار حالمـــا یـــتم العمـــل تعطـــي 
، وأمـا العمـالالبلدیة للطالب كشـفا مبینـا فیـه المبـالغ التـي صـرفت علـى المـواد وأجـور 

یطلـب أن یشتري مالك العقار مـا یلـزم هـو شخصـیا حسـب مـا ذكـر أعـاله وحسـب مـا 
  .یة عند التركیبمنه من البلد

  
  )7(المادة 

المیـاه  تقرر البلدیة حجم األنابیـب الالزمـة والمحـددة للعقـار و المكـان المالئـم إلدخـال
  .الى العقار منه

  )8(المادة 
یحظر على مالك العقار الذي تورد إلیة المیاه أو الساكن فیـه أن یغیـر أیـة أنابیـب أو 

  .ن یعبث بهاها أو أأو أن یلغی و ركبتها البلدیةوصالت وضعتها أ
  
  )9(المادة 

  .المثبتة في العقار مكشوفا ال یجوز السماح أو أبقاء أي أنبوب من األنابیب
  
  )10(المادة 

میـــاه منـــه جـــراء ن یســـمح بتبــذیر الیجــوز للســـاكن فـــي أي عقـــار تــورد إلیـــه المیـــاه أال 
، وكــل عطــل یصــیب و حنفیــة مفتوحــةوجــود وصــلة معطوبــة أو بســبب تــرك وصــلة أ

ي عطــــل الحــــال إلـــى البلدیـــة و یجـــري تصـــلیح أجهـــزة یقتضـــي تبلیـــغ حدوثـــه فـــي األ
  .على نفقة المستهلكبواسطة أشخاص مفوضین حسب األصول من قبل البلدیة و 
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  )11(المادة 
ى عمل المیـاه أو یسـمح باسـتعمالها ألن یسـتظر علـى مالـك عقـار أو السـاكن فیـه أیح

ل علـى موافقــة خطیـة مـن البلدیــة و غـرض خـالف االسـتعمال البیتــي إال بعـد الحصـو 
یـد المیـاه لغیـر االسـتعمال یجوز للبلدیة أن تفرض الشـروط التـي تستصـوبها بشـأن تور 

  .البیتي
  )12(المادة 

ي عقار تورید إلیه كمیة المیـاه أن یسـمح الي شـخص بنقـل یحظر على الساكن في أ
ذن بــذلك مــن إإال بعــد الحصــول علــى المیــاه مــن ذلــك العقــار الي غایــة مهمــا كانــت 

  .البلدیة
  
  )13(المادة 

  :ي شخص االتیان بأي فعل من األفعال االتیةیحظر على أ
  .أن یستحم في اي قسم من إنشاءات مشروع المیاه .1
ي مواد أخرى أو أن یبقیهـا أو أن یتسـبب بإدخالهـا أن یغسل حیوانا أو ألبسة أو أ .2

  .إلیها
ـــــق بـــــ .3 ـــــة تخـــــص  ي قفـــــل أو صـــــمام أو محـــــبسدون أأن یفـــــتح أو أن یغل أو حنفی

  .المیاهمشروع  إنشاءات
  
  )14(المادة 

تجبــى الرســوم المســتحقة للبلدیــة مقابــل توریــد المیــاه أومقابــل األعمــال التــي تقــوم بهــا 
رفــض الــدفع مــن قبــل المكلــف والمــورد إلیــه أو  بلدیــة فــي البلدیــة مباشــرة وفــي حالــةال

ات المحلیـة الفلسـطینیة مـن قـانون الهیئـ) 27(المشترك الدفع تحصـل منـه وفقـا للمـادة 
  .1997لسنة ) 1(رقم 
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  )15(المادة 
) 500(تزیـد عـن نظـام یعاقـب فـي كـل مخالفـة غرامـة ال كل من یخالف أحكـام هـذا ال

شـــیكل عـــن كـــل یـــوم تـــأخیر تســـتمر فیـــه ) 50(ال تتجـــاوز  شـــیكل و بغرامـــة إضـــافیة
  .المخالفة

  الذیل األول
   -:ها بالعداد الرسوم التالیة شهریاتستوفي البلدیة عن استهالك المیاه التي یقرر 

ـــان اغورة شیكل ــ ـــ  الرقم البیـــ
 -1 وحد أدني مغلق –مترمكعب  1من  ــ   10

 -2 متر مكعب20 –مترمكعب  10من  ــ شیكل لمتر المكعب 1

  -3  متر مكعب40–متر مكعب 20من   ــ  شیكل لمتر المكعب 1،5
  -4  وما ذاد عن ذلك  –ب متر مكع 40من   ــ   شیكل لمتر المكعب 2 

  
  الذیل الثاني

  :تستوفي البلدیة بموجب هذا النظام الرسوم التالیة
ــــان اغورة شیكل ــ ـــ  الرقم  البیـــ
رســم االشــتراك لكــل مشــترك ســواء لمنــزل أو شــقة فــي بــرج ومــا  ــ 550

 في حكمه 

1- 

  -2  رسم االشتراك لفیال  -  700
 -3 ناعیة رسم اشتراك میاه ألغراض ص ــ 1100
ــاع مؤقــت لمنــزل او مــا فــي حكمــه لمــده ســتة  ــ 275 ســنه  –رســم انتف

 فقط 
4- 

 -5 سنه فقط –رسم انتفاع مؤقت ألغراض غیر السكن لمده ستة  ــ 550
 -6 رسم وصلة بشبكة المیاه  ــ 100
 -7 تامین لكل مشترك أو منتفع جدید ــ 30
 -8 رسم فحص عداد المیاه ــ 30
 -9 ركیب عداد جدیدرسم ت ــ 30
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 -10 رسم قطع میاه  ــ 40
 -11 عاده توصیل المیاه رسم إ ــ 40
 -12 رسم تغیر عداد  ــ 50

مــــن قیمـــــة رســـــم % 30رســــم تحویـــــل اشــــتراك المیـــــاه أو نقلـــــه  ــ ــ
 .االشتراك 

13- 

فـي حالـة قطـع المیـاه بنـاءا علـى طلـب المشـترك وعـدم مطالبتــه  ــ ــ
ى أو تجدید التوقیف خالل سنة من تـاریخ بإعادة المیاه مرة أخر 

كــون أعــادة قــه فــي االشــتراك فــي شــبكة المیــاه وتالقطــع یلغــي ح
 المیاه له باشتراك جدید ورسوم جدیدة 

14- 

  -15 رسم ختم العداد ــ 20

  
  )16(المادة 
  م08/03/2010: یبدأ سریان مفعول هذا النظام اعتبارا من

  
  رئیس بلدیة الزهراء

  كمال محفوظ. م
   - :أصادق    

  زیاد الظاظا . م 
 وزیر الحكم المحلي   
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  نظام صادر عن بلدیة الزهراء 
   2010بشأن مواقف المركبات لسنة 

  1997لسنة ) 1(استنادا إلي قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 
 15إن مجلس بلدیة الزهراء استنادا إلي الصالحیات المخولـة لهـا بموجـب المـادة رقـم 

لســنة ) 1(یــة الفلســطینیة رقــم مــن قــانون الهیئــات المحل) 1فقــرة ب  -14فقــرة أ وفقــرة 
أصــــدرت بلدیــــة  2000لســــنة  5، وبعــــد االطــــالع علــــى قــــانون المــــرور رقــــم 1997
  -:النظام التاليالزهراء 

  
  )1(المادة 

   2010 یطلق على هذا النظام اسم نظام بشأن مواقف المركبات لسنة :اسم النظام
  

   )2( المادة
یكــون للكلمــات والعبــارات والمصــطلحات الــواردة فــي هــذا النظــام المعــاني المخصصــة 

  :ال إذا دلت القرینة على خالف ذلكلها أدناه إ
 .بلدیة الزهراء :البلدیة

 .منطقة نفوذ بلدیة الزهراء :منطقة البلدیة 

 .نفوذها الستعماله موقفا لمركبات المكان الذي تحدده البلدیة ضمن :الموقف

 .جب هذا النظامالرسوم المقررة بمو  :الرسوم

، التــي تسـیر بواســطة قــوة میكانیكیــةأي نـوع مــن وســائط النقـل ذات العجــالت  :مركبــة
ال یزیـــد عـــددهم عـــن عشـــرة (مســـتعملة فـــي نقـــل ركـــاب ســـواء كانـــت مركبـــة عمومیـــة 

ســــائق وكــــذلك باصــــات نقــــل الركــــاب والشــــاحنات والمــــرخص لهــــا لهــــذا + أشــــخاص 
 .طة الترخیص المختصةالغرض من سل

جـــزء مـــن األجـــزاء الطولیـــة مـــن الموقـــف یســـمح بمـــرور صـــف واحـــد مـــن  :المســـلك
 .سفر محدد بموجب شاخصةالمركبات ومخصص لخط 
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وقوف المركبة في مكان ما لفترة محـددة أو غیـر محـددة لغـرض نقـل ركـاب  :الوقوف
 .تنزیل البضائعأو إنزالهم أو 

، الســاعة الثانیــة عشــرة لــیال لواحــدة صــباحا وحتــىیــوم واحــد یبــدأ مــن الســاعة ا :الیــوم
كــان ویعتبــر فــي حكــم الیــوم الوقــت الــذي انتفعــت منــه مركبــة الجــرة مــن الموقــف ولــو 

 .جزءا من الیوم

  .سائق المركبة :السائق
  )3(المادة 

  تنظیم موافق المركبات  
ــــة أمــــاكن مواقــــف المركبــــات المختلفــــة فــــي منطقــــة -1 تــــنظم ، و الزهــــراء تحــــدد البلدی

  .مواقف بواسطة مشرف أو لوحات أو أشارات خاصة أو تعلیماتال
یجــب علــى كــل شــخص یوقــف مركبتــه فــي الموقــف االمتثــال لتعلیمــات المشــرف  -2

  .أو اإلشارات بكل ما یختص بالموقف حوالتقید باللوائ
  
  )4(المادة 

ــوز لســــائق مركبــــة األجــــرة العمومیــــة الوقــــوف أو االنتظــــار فــــي أي مكــــان یقــــع  ال یجــ
المخصـــص  بلدیـــة الزهـــراء لغـــرض نقـــل الركـــاب إال مـــن خـــالل الموقـــف ضـــمن نفـــوذ

  .لمركبات األجرة العمومیة
  
  )5(المادة 

ســــلك الم مومیــــة الوقــــوف داخــــل الموقــــف إال فــــيال یجــــوز لســــائق مركبــــة األجــــرة الع
رقـل ، وال یحـق لـه تركهـا واقفـة بوضـع یعیـق أو یعالمحدد لخط سفره حسب الشاخصة

  .لموقفالسیر داخل المسلك أو ا
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  )6( المادة    
ة تـیوقـف مركبأن برغم مما ورد وذكر في المواد أعاله وهـذا ال یجـوز لسـائق المركبـة 

إیابــا إلــي الموقــف  مــع حــق المركبــة أثنــاء رحلــة ســفرها ذهابــا أو رضاإال بمــا ال یتعــ
ل أو إنــــزال الركــــاب إال للفتـــرة الالزمــــة لصــــعود الركــــاب یـــبـــالتوقف فــــي الطریــــق لتحم

  .         لشحن البضائع وتفریغها ودون توقفأو ونزولهم 
  

  )7(المادة 
كـل  ، رسـما شـیكل واحـد عـنمباشرة أو بواسطة متعهـد أو ملتـزمتستوفي بلدیة الزهراء 
، وخمسـة شــكل عـن كـل بـاص وذلــك مقابـل وقـوفهم فـي الموقــف مركبـة أجـرة عمومیـة

منطقـــة غـــزة أو لغـــرض نقـــل الركـــاب داخـــل نفـــوذ البلدیـــة أو مـــن منطقـــة نفوذهـــا إلـــي 
  .محافظة الوسطي أو المغراقة، وذلك عن كل انطالقة

    
  )8(المادة         

  العقوبات
دینـار  20كل سائق یخالف أحكـام هـذا النظـام یعاقـب بغرامـة ال تقـل عـن یعاقب  -1

  . ة على دفع الرسوم المقررة مضاعفةدینار عالو  100أردني وال تزید عن 
فـة یعاقـب بمضـاعفة الغرامـة المنصـوص علیهـا في حال استمرار أو تكرار المخال -2

الســـیاقة المــدة التـــي فــي الفقــرة الســـابقة  ویحــق لقاضـــي المحكمــة ســـحب رخصــة 
 .یراها مناسبة

كـــــل مـــــن أدار موقـــــف دون الحصـــــول علـــــى رخصـــــة یعاقـــــب بالغرامـــــة یعاقـــــب  -3
 .س المادة إضافة إلي إغالق الموقفمن نف) 1(المنصوص علیها في الفقرة 

ـــ -4 مركبـــة تقـــف فـــي مكـــان غیـــر مســـموح بـــه بواســـطة ونـــش  ع أیـــةیحـــق للبلدیـــة رف
مـن صـاحب ) دینـار أردنـي 15(مرخص لسحب السیارات واسـتیفاء رسـوم مقـداره 

عــن كـل یــوم إضـافي مــن تـاریخ حجــز ) دینـار 5( ،غرامــة) دینـار 10+ (السـیارة 
  . السیارة
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  )9(المادة 
  .مفتشوا البلدیةنیة و المكلفون بتطبیق هذا النظام الشرطة الفلسطی :تطبیق النظام

  
  )10(المادة 

  .التصدیق علیه خمن تاری اعتبارایبدأ سریان مفعول هذا النظام 
                                                                             م21/06/2010: التاریخ

  الزهراءرئیس بلدیة 
  كمال محفوظ. م

  / أصادق 
  وزیر الحكم المحلي

  اد الظاظا زی. م
  
  
  
  

                                                                
  
  
  
  
  
  
  
  

    



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

   نظام رسوم ترخیص الحرف والمهن والصناعات
  1997لسنه ) 1(رقم  ةقانون الهیئات المحلیة الفلسطینی

  منطقة تنظیم مدینة الزهراء
نون الهیئــــات المحلیــــة مــــن قــــا) ب(بعــــد اإلطــــالع علــــى المــــادة الخامســــة عشــــر الفقــــرة 

م، أصـــــدر 1972لســـــنه ) 413(وعلـــــى األمـــــر رقـــــم 1997لســـــنه ) 1(الفلســـــطینیة رقـــــم 
   -:المجلس البلدي لمدینة الزهراء النظام التالي

  )1(المادة 
اسم نظام بشـأن رسـوم تـرخیص الحـرف والمهـن ) 2(یطلق على هذا النظام المعدل رقم 

  .م2010والصناعات في محلة مدینة الزهراء لسنه 
  )2(المادة 

یكــون للعبــارات واأللفــاظ التالیــة المعــاني المخصصــة لهــا أدنــاه مــا لــم تــدل القرینــة علــى 
   -:غیر ذلك
  مجلس بلدیة الزهراء :المجلس
 .رئیس بلدیة الزهراء :الرئیس

 .وزیر الحكم المحلي :الوزیر

 .مدینة الزهراء :المدینة

و حرفـة أو صـنعة مدرجـة فـي الـذیل أي مهنة أ :المهنة أو الحرفة أو الصنعة المصنفة
 .       الملحق بهذا النظام

  )3(المادة 
ألحد أن یتعاطى أیة حرفة أو مهنة أو صنعة مصنفة في ذیـل هـذا النظـام إال  زال یجو 

  . من البلدیة صادرة إذا كان یحمل رخصة بذلك
  )4(المادة 

لصـــحف حـــدي االـــب الرخصـــة بنشـــر مضـــمون الطلـــب فـــي إلبلدیـــة أن تكلـــف طلیجـــوز 
الیومیة بغرض إیداعه لالعتراض للمدة التي تستصوبها لذلك وال یتم النظـر فـي الطلـب 

  .انقضاء المدة المحددة دإال بع
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  )5(المادة 
الالزمـــة مـــن الجهـــات  تلبلدیـــة أن تكلـــف طالـــب الرخصـــة بإحضـــار الموافقـــالیجـــوز 

  .الصنعة أو الحرفة المراد ترخیصهاالمختصة حسب طبیعة المهنة أو 
  )6(دة الما

بعد استكمال جمیع الشروط المطلوبة إلصدار الرخصة تمنح البلدیة صـاحب الطلـب 
نه میالدیــة الرخصــة حســب النمــوذج المعتمــد مــن قبلهــا وتكــون فتــرة ســریانها لمــدة ســ

  .من تاریخ صدورها ةواحد
  )7(المادة 

نـه ال یجــوز اعتبــار فـي منحــة التـرخیص وعلیــة فإ تعتبـر شخصــیة المـرخص لــه محـل
فقـــة البلدیـــة خص لـــه أن یتنـــازل عنهـــا أو یحولهـــا للغیـــر دون الحصـــول علـــى مواللمـــر 

  .الستصدار رخصة جدیدة
  )8(المادة 

یجــب علــى المــرخص لــه أن یضــع الرخصــة فــي مكــان ظــاهر بحیــث یمكــن لمفتشــي 
  .البلدیة رؤیتها واإلطالع على مضمونها للتأكد من سریانها

  )9(المادة 
شي البلدیة الدخول إلى أي مكـان صـدرت بشـأنه یجب على المرخص له السماح لمفت

رخصـة لتعــاطي حرفــة أو مهنـة أو صــنعة مصــنفة فــي األوقـات المعقولــة للتحقــق مــن 
  .ام وشروط الرخصة الصادرة بمقتضاهتطبیق أحكام هذا النظ

  )10(المادة 
تســتوفي البلدیــة الرســـوم المبینــة قــرین كـــل صــنف مــن أصـــناف الحرفــة أو المهنـــة أو 

  .صنفة المبینة في ذیل هذا النظاممالصنعة ال
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  الـذیــل

  مسمــى الحرفــة الفقرة
 ضریبة

 الحرفة المعدلة بالشیكل
 3500 استراحة سیاحیة دائمة سنویة 1

 500 استراحة موسمیة 2

 300 محل ألعاب كمبیوتر 3

 200 بائع ذهب متنقل 4

 200 بائع متجول عام 5

 200 بسطة في سوق البسطات 6

 800 نسیونب 7

 8000 بنك فرع أول 8

 5000 بنك فرع ثاني أو صراف آلي للبنك خارج مبنى البنك 9

 10000 بنك مركز رئیسي 10

 600 )احرامات وفرش ( تجارة عامة  11

 600 )خضار وفواكه( تجارة عامة  12

 600 )سجاد وموكیت (تجارة عامة  13

 600 )مالبس بالجملة (تجارة عامة  14

 700 )بیع وشراء وتبدیل عقارات(ارة عامة تج 15

 600 )یبع أخشاب(تجارة عامة  16

 600 )بیع األدوات والمستلزمات الكهربائیة(تجارة عامة  17

 600 )بیع اآلالت والمعدات الصناعیة(تجارة عامة  18

 600 )بیع األجهزة اإللكترونیة(تجارة عامة  19

 600 )بیع الدخان(تجارة عامة  20

 600 ")جملة " بیع المواد التموینیة (تجارة عامة  21

 600 )أدوات صحیة ( تجاره عامة  22

 600 )لبیع الكرامیكا والسیرامیك (تجاره عامه  23

 600 )باقي األصناف (تجاة عامة  24
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 150 تعبئة شید 25

 600 ثالجة ألبان 26

 600 ثالجة لحفظ الخضار والفواكه 27

 600 وم واألسماكثالجة لحفظ اللح 28

 600 ثالجة لحفظ المواد الغذائیة 29

 10000 جامعة خاصة 30

 500 محل جزارة 31

 700 جمعیة بترول 32

 500 جمعیة تسویق للحمضیات 33

 500 جمعیة صید األسماك وتسویقه 34

 100 حائك بسط صوف 35

 500 حمام ساونا وبخار 36

 300 محل بیع العوازل والزفتة 37

 200 طاطخ 38

 200 سمكري عادي لمعدات خفیفة 39

 1000 سوق حرة كامل 40

 2000 سینما أو مسرح 41

 500 سوبر ماركت 42

 30000 )فرعي( شركة  اتصاالت خلویة 43

 50000 )فرع رئیسي (شركة اتصاالت خلویة  44

 500 شركة األوراق المالیة 45

 5000 مستودع رئیسيمخزن أو _"مركز رئیسي"شركة اتصاالت ثابتة  46

 3000  مخزن أو مستودع فرعي_"فرع إضافي"شركة اتصاالت ثابتة  47

 4000 "مركز رئیسي"شركة تأمین  48

 2000 "فرع إضافي"شركة تأمین  49

 700 "إستیراد وتصدیر"تجارة عامة  50

 700 تجارة عامة ومقاوالت 51
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ستیراد وتسویق األعمال اإل 52  600 عالمیةشركة إلنتاج وتوزیع وإ

 500 شركة هندسة كهرومیكانیك 53

 400 صائغ وجواهرجي 54

 2000 مقعد )1000(عدد المقاعد ) "1"فئة (صالة افراح  55

 1500 مقعد) 600(عدد المقاعد ) "2"فئة (صالة افراح  56

 1000 مقعد) 400(عدد المقاعد " ) 3"فئة ( صالة افراح  57

 500 صالة العاب أطفال 58

 300 )كوافیر سیدات(صالون تجمیل  59

 200 "رجالي"صالون حالقة  60

 600 مغسلة آلیة ومصبغة مالبس 61

 500 صراف آلي للبنك خارج البنك 62

 500 محل صرافة 63

 700 محل صرافة وحواالت 64

 500 صیدلیة 65

 500 عیادة طبیب أسنان 66

 400 "عام " عیادة طبیب بشري  67

 800 )فأكثر"  2" أطباء عدد (بشري عیادة طبیب  68

 500 عیادة طبیب بشري تخصصي 69

 400 عیادة طبیب بیطري 70

 700 عیادة طبیب جراح 71

 300 فاخورة 72

 1000 )غرفة 20لغایة (فندق  73

 2500 )غرفة 60 - 41من (فندق  74

 4000 )غرفة 60یزید عن (فندق  75

 2000 )غرفة 40 - 21من (فندق  76

 7000 قریة سیاحیة أو ترفیهیة 77

 200 كاتب عرائض 78
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 300 كافتیریا 79

 500 كراج لمبیت وحفظ السیارات 80

 500 كسارة للحجارة والحصمة 81

 150 كشك لبیع السكاكر والحلویات والصحف 82

 400 كوفي شوب إنترنت 83

 1600 مؤسسة قروض 84

 300 متعهد أفراح وحفالت 85

 1000 محطة إذاعة 86

 1500 یةأرضمحطة تلفزیون  87

88 
ـــــة ـــــى -صـــــواري-أعمـــــدة) "أ(محطـــــة إرســـــال فئ ـــــراج عل  أرضاألب

 ""ماكروسیل"الفضاء أو أسطح المنازل ویطلق علیها 
20000 

89 

بــــداخل الشــــركات والمحــــالت التجاریــــة ) ب(محطــــة إرســــال فئــــة 
وتشـمل المنشـآت أو الصــحون أو اللـواقط بالشـركات أو المحــالت 

 "مایكرو سیل"التجاریة
10000 

 800 محطة تحلیة میاه 90

 3000 محطة تلفزیون فضائیة 91

 2000 محطة لتعبئة الغاز المنزلي 92

 3000 )أ  (فئة ) طلمبة بنزین  (محطة محروقات  93

 2500 )ب(محطة محروقات قئه  94

 2000 )ج(محطة وقود فئة  95

 300 محل  لبیع العطور والنثریات 96

 300 عاب بلیاردو وأتاريمحل أل 97

 200 )تصلیح ونفخ إطارات(محل بنشر سیارات  98

 600 محل بیع أنابیب بوتاجاز بالمفرق 99

 200 محل تصلیح الثالجات والغساالت 100

 200 محل تصلیح ماكینات الخیاطة 101

 150 محل تصلیح وخیاطة أحذیة 102
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 150 محل تنجید فرش بیوت 103

 200 بس وكوي على البخارمحل تنظیف مال 104

 300 محل خیاط ستائر 105

 200 محل دیكورات 106

 200 محل صیانة وشحن البطاریات 107

 200 محل طباعة وزخرفة الكرامیكا 108

 200 محل كوي مالبس بخار 109

 200 محل لبیع اسماك زینة 110

 300 معرض أومحل لبیع األجهزة الخلویة 111

 150 زة الكهربائیة المستعملةمحل لبیع األجه 112

 200 معرض أومحل لبیع األحذیة البالستیكیة 113

 300 محل لبیع األحذیة والمنتجات الجلدیة ولوازمها 114

 400 محل لبیع األخشاب 115

 300 محل لبیع األدوات الریاضیة 116

 300 محل لبیع األدوات الزراعیة والبذور واألسمدة الكیماویة وخالفه 117

 300 محل لبیع األدوات الصحیة والسباكة 118

 500 محل لبیع األدوات المنزلیة 119

 200 محل لبیع األدوات المنزلیة القدیمة 120

 300 معرض أو محل لبیع األدوات واألجهزة الكهربائیة 121

 200 محل لبیع األصواف والتریكو 122

 300 محل لبیع األقمشة 123

 100 المستعملة والقدیمة محل لبیع األمتعة 124

 400 محل لبیع البراویز وتركیب الزجاج 125

 300 محل لبیع البطاریات 126

 200 "بقالة " محل لبیع البقالة بالمفرق  127

 300 محل لبیع البالستیك 128

 200 معرض أو محل لبیع التحف والهدایا 129
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 300 محل لبیع التمباك والسجائر 130

 600 لحجر القدسيمحل لبیع ا 131

 300 محل لبیع الحرامات بالمفرق 132

 200 محل لبیع الحصر واألكیاس 133

 300 محل لبیع الخشب المستعمل بالمفرق 134

 200 محل لبیع الخضار والفواكه 135

 300 محل لبیع الدراجات الهوائیة 136

 400 محل لبیع الدواجن 137

 300 محل لبیع الزهور وأدوات الزینة 138

 300 محل لبیع الزیوت المعدنیة جملة ومفرق 139

 700 محل لبیع السجائر بالجملة 140

 500 محل لبیع السجاد 141

 300 محل لبیع السمك الطازج 142

 400 محل لبیع الشیش ومستلزماتها 143

 200 الكبدة+ محل لبیع الطحل  144

 200 محل لبیع العطارة 145

 150 أنواعهمحل لبیع الفخار ب 146

 300 محل لبیع إكسسوارات الفضة 147

 400 محل لبیع الفالتر ومعدات لتحلیة المیاه 148

 300 محل لبیع الكراسي والطاوالت البالستیك 149

 300 محل لبیع الكرش واألحشاء 150

 200 "لشیدا"محل لبیع الكلس  151

 300 محل لبیع اللحوم واألسماك المجمدة 152

 200 یع المرطبات والفالفلمحل لب 153

 600 معرض أو محل لبیع المفروشات أو الموبیلیا 154

 300 )مفرق(محل لبیع المكسرات  155

 300 )مفرق(ل لبیع المواد التموینیة مح 156
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 200 محل لبیع الموازین والرفوف الحدیدیة 157

 200 محل لبیع النایلون والبرامیل البالستیك 158

 200 ثاث منزلي قدیممحل لبیع أ 159

 300 محل لبیع أجهزة اإلطفائیة 160

 300 محل لبیع أجهزة طبیة مساعدة 161

 500 محل لبیع أجهزة طبیة ومواد تجمیل 162

 800 محل لبیع أجهزة كمبیوتر 163

 500 )محل صغیر(محل لبیع أدوات البناء بالمفرق  164

 300 محل لبیع أدوات زینة سیارات واإلكسسوارات 165

 200 محل لبیع أدوات صید سمك 166

 200 محل لبیع أشرطة كاسیت 167

 400 محل لبیع أكزوزت جدید 168

 300 محل لبیع إریاالت مركزیة وستاالیت 169

 300 محل لبیع إكسسوارات األجهزة الخلویة 170

 300 محل لبیع بویات وأدوات بناء 171

 300 محل لبیع بیاضات وشراشف 172

 300 محل لبیع تبن وقش 173

 300 محل لبیع تمدیدات كهربائیة 174

 300 محل لبیع حبوب بالمفرق 175

 400 محل لبیع حدید الصاج وبروفیالت المواسیر 176

 300 محل لبیع حدید مستعمل مفرق 177

 150 محل لبیع حطب أو فحم بالمفرق 178

 300 محل لبیع حلویات شرقیة 179

 250 ات عادیة وسكاكرمحل لبیع حلوی 180

 300 محل لبیع خردة متنوعة 181

 1500 )معرض(محل لبیع سیارات جدیدة  182

 1000 )معرض(محل لبیع سیارات مستعملة  183
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 200 محل لبیع عدة وأدوات بناء قدیمة 184

 300 محل لبیع علف ودواجن فقط 185

 200 حمص+فول + محل لبیع فالفل  186

 300 الغیار اإللكترونیةمحل لبیع قطع  187

 400 محل لبیع قطع عیار موتورات 188

 500 محل لبیع قطع غیار السیارات بأنواعها 189

 300 محل لبیع كروت جوال وماكینات تصویر 190

 200 محل لبیع كلف الخیاطة بالمفرق 191

 200 محل لبیع كلوبات الزجاج لقوارب الصید وادوات الصید 192

 300 لعب األطفالمحل لبیع  193

 400 محل لبیع ماتورات جاهزة وقطع غیارها 194

 300 معرض أو محل لبیع مالبس أطفال 195

 200 محل لبیع مالبس بالكیلو 196

 300 )معرض(محل لبیع مالبس جاهزة  197

 150 محل لبیع منتجات المخابز 198

 300 محل لبیع منتجات النحل ولوازمه ومناهل 199

 300 بیع مواد أولیة للصناعات الغذائیةمحل ل 200

 600 محل لبیع جمیع أنواع مواد بناء 201

 300 محل لبیع مواد تنظیف وتعبئة 202

 500 محل لبیع و تصلیح الدراجات الناریة 203

 500 محل لبیع وتركیب األقمار الصناعیة ومسلتزماتها 204

 500 محل لبیع وتركیب الستائر 205

 500 )الصغیرة(وتركیب إطارات السیارات ل لبیع مح 206

 700 )الكبیرة(وتركیب إطارات السیارات محل لبیع  207

 600 محل لبیع وتركیب وتجمیع مصاعد كهربائیة 208

 200 محل لبیع الساعات وصیانتها 209

 300 محل لبیع النظارات البصریة وصیانتها 210
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 500 لغازات الصناعیةمحل لبیع وتوزیع اسطوانات األوكسجین وا 211

 300 محل لتأجیر السیارات 212

 200 محل لتأجیر الكراسي 213

 300 محل لتأجیر أدوات ومعدات بناء 214

 300 محل لبیع وصیانة المولدات الكهربائیة 215

 250 محل لتجدید كلتشات وفرامل سیارات 216

 300 محل لتجدید وتصنیع بطاریات 217

 200 العصافیرمحل لبیع أقفاص  218

 500 محل لبیع تحف ونجف 219

 300 محل لتجمیع لوحات إنذار 220

 500 محل لتخزین وبیع جبس ودیكورات جبس 221

 300 محل لتصلیح التلیفزیون والمسجل 222

 500 محل لتصلیح الذهب والحلي والمجوهرات 223

 200 محل لتصلیح الرادیوهات وبیع اإلسطوانات 224

 200 لیح الزرافیل وخراطة المفاتیحمحل لتص 225

 200 محل لتصلیح الساعات 226

 200 محل لتصلیح ساعات السیارات 227

 300 محل لتصلیح ماكینات تصویر 228

 500 محل لتصلیح وبیع المكیفات 229

 150 محل لتصلیح وتأجیر الدراجات الهوائیة 230

 300 محل لتصلیح الثالجات 231

 300 جمیع ترنسات الكهرباءمحل لتصلیح وت 232

 300 محل لتصمیم وتنفیذ اإلعالنات 233

 300 محل لبیع الجاتوه والكیك 234

 300 محل لتعبئة التمر والعجوة 235

 300 محل لتعبئة الشاي 236

 200 محل لتكسیر اللوز 237
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 300 محل لتنجید الكراسي والكنب وفرشات السرایر 238

 300 تمحل لتنجید فرش سیارا 239

 300 محل لصیانة األجهزة اإللكترونیة 240

 300 محل لصیانة الطابعات واألحبار وتصویر المستندات 241

 400 أجهزة إتصاالت/ محل لصیانة وبیع أجهزة سنتراالت 242

 250 إسطوانات+ محل لطباعة أشرطة  243

 250 محل لطباعة علب بالستیك 244

 300 امحل لطباعة وزخرفة الكرامیك 245

 300 محل لف وتصلیح ماتورات 246

 200 محل لفحص طلمبات ورشاشات الكاز 247

 400 محل لفرز األلوان 248

 200 محل لقص ورق األلمنیوم 249

 300 محل للتنجید 250

 150 محل للطباعة الیدویة على المالبس 251

 100 محل للفن التشكیلي والتراث الشعبي 252

 300 محل میني ماركت 253

 500 مخبز آلي للخبز 254

 800 مخبز آلي للخبز والمعجنات 255

 300 )فران(مخبز للبیوت یدوي  256

 300 مختبر تحالیل طبیة 257

 1000 مختبر لفحص مواد البناء 258

 500 مخرطة 259

 500 مخزن لتخزین البضائع 260

 500 مدبغة لدباغة الجلود 261

 500 مذبح دواجن وحبش 262

 700 مذبح لبیع جمیع أنواع الحبش والدواجن 263

 2000 مدرسة خاصة 264
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 300 مركز أشعة طبیة 265

 500 مركز أشعة وخدمات طبیة 266

 300 مركز تدریب كمبیوتر 267

 250 مركز تأهیل وتدریب الخریجین 268

 300 مركز تعلیم البرامج الخاصة برسوم الكرتون 269

 200 مركز تعلیم حالقة 270

 300 مركز تعلیم دورات سیاحیة 271

 400 مركز تعلیمي ومؤسسة تعلیمیة 272

 400 مركز ثقافي أوتعلیمي 273

 300 مركز خدمات مالحیة 274

 300 مركز دراسات وأبحاث 275

 200 مركز لیاقة بدنیة 276

 300 مركز لصیانة أجهزة الكمبیوتر 277

 1500 مزرعة أبقار ومواشي 278

 800 ة دواجنمزرع 279

 1000 مزرعة لتربیة وانتاج االسماك 280

 1500 مستشفى خاص 281

 300 )دویه بیطریهأ(مستودع  282

 1000 مستودع أدویة 283

 800 مسكبة لصهر المعادن 284

 400 مشحمة سیارات 285

 500 )مصنع لتصنیع الذهب(مشغل لتصنیع وصیاغة الذهب  286

 500 فواكه للتصدیرمشغل لتغلیف الخضار وال 287

 600 مصنع  شنط جلد وبالستیك 288

 500 فران غارمصنع أ 289

 1000 )كبس صفائح معدنیه(نع الواح صفیح مص 290

 5000 مصنع انترلوك وحجر جبهة 291
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 600 مصنع أحذیة ولوازمها ومنتجات جلدیة 292

 500 مصنع أخشاب 293

 600 مصنع أدوات كهربائیة 294

 600 وات مكتبیة وقرطاسیةمصنع أد 295

 1000 )أنابیب(مصنع أسطوانات غاز  296

 1000 مصنع المواد الغذائیة المثلجة واألسكیمو 297

 500 مصنع أكیاس نایلون 298

 600 مصنع أكیاس نایلون وأكیاس ورق 299

 1000 مصنع ألبان 300

 500 مصنع ألعاب حدائق 301

 1000 مصنع إسفنج 302

 5000 ون جاهزمصنع باط 303

 1000 مصنع بسكویت 304

 1000 )معمل بالط(مصنع بالط  305

 700 مصنع تابلونات كهرباء 306

 500 مصنع تجهیز مطابخ ستانلس ستیل 307

 700 مصنع تشمیع حمضیات 308

 500 مصنع تعبئة مواد تنظیف 309

 1000 مصنع تعلیب مواد غذائیة خضروات وبقولیات 310

 300 وزخرفة الزجاج  نمصنع تلوی 311

 300 مصنع ثلج 312

 600 مصنع حلویات سكاكر 313

 500 مصنع حمامات شمسیة 314

 500 مصنع خزانات معدینة دوالیب 315

 500 مصنع خیاطة مالبس جاهزة 316

 500 مصنع خیزران 317

 2000 مصنع دخان أو تمباك 318
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 1000 مصنع دفاتر مدرسیة 319

 800 ریةمصنع روائح عط 320

 500 مصنع سحب حدید وتقطیعه 321

 500 مصنع سلك جلي 322

 500 مصنع سلوفان نایلون 323

 500 مصنع شراب 324

 500 مصنع شیبس 325

 600 مصنع طوب آلي 326

 200 مصنع طوب یدوي 327

 1500 مصنع عصیر 328

 1000 مصنع عصیر بندوره وتعلیب مواد غذائیة 329

 1000 نمصنع علب كرتو  330

 1000 مصنع علف حیوانات ودواجن 331

 500 مصنع فانیال وباكینج باودر 332

 500 مصنع فراشي ومكانس 333

 500 مصنع فیبر جالس 334

 600 مصنع قص وبیع  رخام 335

 500 "شید " مصنع كلس  336

 500 مصنع كلف خیاطة ومغیط 337

 500 مصنع لطباعة وتلوین األقمشة 338

 500 للتطریز مصنع 339

 500 مصنع مارتدیال 340

 500 مصنع ماكرونا ومشتقاتها 341

 600 مصنع محارم كلنكس وورق توالیت 342

 800 مصنع مرایات 343

 750 مصنع مرغرین وسمنة 344

 500 مصنع مسامیر 345
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 300 محمص مكسرات 346

 500 مصنع مستحضرات تجمیل 347

 500 مصنع قوارب صید 348

 300 نع مفتولمص 349

 700 مصنع مناهل صرف صحي 350

 1500 مصنع موبیلیات 351

 1500 مصنع میاه غازیة 352

 500 مصنع میالمین 353

 400 مصنع نسیج قطن آلي 354

 400 مصنع لباقي أصناف األنسجة 355

 300 مصور وبائع أدوات تصویر 356

 400 مطاحن بن وبهارات ودقة وزعتر 357

 400 والت شرقیةمطبخ مأك 358

 600 مطبعة 359

 500 مطبعة كرتون حلویات 360

 1000 مطحنة حبوب 361

 200 مطحنة ملح 362

 300 "مشاوي " مطعم مأكوالت شرقیة  363

 250 مطعم مأكوالت شعبیة فول وفالفل وحمص 364

 500 "وجبات سریعة " مطعم مأكوالت غربیة  365

 1000 ولىمطعم وكوفي شوب سیاحي درجة أ 366

 400 معرض لبیع أثاث منزلي وموبیلیات 367

 500 معرض لبیع وتأجیر بدل عرائس 368

 300 معرض مبیع أشتال ومستلزمات زراعیة 369

 400 معرض مطابخ ألمنیوم 370

 500 معصرة زیت 371

 600 معصرة سیرج 372
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 600 معصرة طحینة وحالوة 373

 300 معصرة قصب وفواكه 374

 400 )مصنع اسنان(ل أسنان معم 375

 500 معمل تحمیض صور 376

 1000 معمل صابون 377

 500 معمل مزایكو 378

 150 معمل یدوي لصنع المناخل والغرابیل 379

 600 مدرسة تعلیم سیاقة سیارات 380

 400 معهد طباعة ولغات 381

 500 مقهى 382

 500 مكبس برابیش 383

 300 مكتب إتصاالت هاتفیة 384

ستثمار 385  500 مكتب إدارة وإ

 500 مكتب إستثمارات سیاحیة 386

 500 مكتب إستثمارات عقاریة 387

 600 مكتب إستثمارات ومقاوالت عامة 388

 1000 مكتب إستشارات إداریة 389

 1000 مكتب إستشارات مالیة 390

 1000 مكتب إستشارات هندسیة 391

 1500 مكتب إستشاري عام 392

 400 تب إعالم وتكنولوجیا المعلوماتمك 393

 400 مكتب إنتاج فني وتسجیالت صوتیة 394

 400 مكتب تاكسیات خارجي وداخلي 395

 300 مكتب تاكسیات داخلي 396

 1000 مكتب تأمین فرعي أو وكیل تأمین 397

 500 مكتب تجارة عامة 398

 200 مكتب تجارة عامة أعشاب طبیة 399
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 500 ة إستیراد وتصدیرمكتب تجارة عام 400

ستثمارات ومقاوالت عامة 401  1000 مكتب تجارة عامة وإ

 650 مكتب تجارة عامة ومقاوالت 402

 300 مكتب ترخیص بضائع أجنبیة 403

 500 مكتب تصدیر حمضیات وتجارة عامة 404

 200 مكتب تنمیة زراعیة 405

 500 مكتب توكیالت تجاریة 406

 300 الطلبة الجامعیینمكتب ثقافي لشئون  407

 500 مكتب خدمات إنترنت 408

 300 مكتب خدمات ثقافیة 409

 300 مكتب خدمات خاصة 410

 300 مكتب خدمات عامة 411

ستشارات قنصلیة 412  300 مكتب خدمات عامة وإ

 300 مكتب خدمات علمیة 413

 400 مكتب خدمات مالحیة 414

ستشارات 415  200 مكتب خدمات وإ

عالنم 416  300 كتب دعایة وإ

 300 مكتب سیاحة عادي 417

 500 مكتب شحن وتخلیص 418

 400 مكتب شركة التنمیة واإلستثمار 419

 800 مكتب شركة باصات 420

 500 مكتب شركة لألسواق الحره 421

عالم 422  400 مكتب صحافة وإ

 300 مكتب إلدارة فرقة فنیة 423

دارة المناطق 424  500 الصناعیة مكتب إلنشاء وإ

 300 مكتب لبنك معلومات 425

 400 مكتب لبیع وشراء األسهم 426
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 300 مكتب لتسجیل العالمات التجاریة وبراءات اإلختراع 427

 500 مكتب لتسویق إنتاج مصانع البالط 428

 300 أرضمكتب لتنظیم وتسویق المع 429

 400 مكتب لألعمال التجاریة والصناعیة 430

 300 للتنمیة الفكریة والمجتمعیةمكتب  431

 500 مكتب للشحن 432

 150 مكتب متعهد أفراج وحفالت 433

 1000 مكتب مثمن أراضي 434

 300 مكتب محاسبة 435

 300 مكتب محاماه 436

 200 مكتب مركز موارد التنمیة 437

 1000 مكتب مقاوالت عامة 438

 500 مكتب نقلیات وباصات 439

 500 مكتب هندسي 440

 500 مكتبة ودار نشر 441

 200 مكتبة وقرطاسیة 442

 400 منتجات ولوازم مناحل 443

 7000 منتجع سیاحي 444

 300 منجرة آلیة 445

 300 منشار لقص الخشب 446

 300 نجار إفرنجي أبواب وشبابیك 447

 200 نجار عربي آلي 448

 150 نجار عربي یدوي 449

 300 آلي نجار موبیلیات إفرنجي 450

 100 نحاس أو مبیض نحاس 451

 500 ورشة ألمنیوم 452

 300 ورشة حدادة لصنع األبواب والشبابیك یدویاً  453
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 500 ورشة صناعیة 454

 300 ورشة كهربائي سیارات 455

 500 ورشة لتركیب وتجمیع حمامات ساونا بخار 456

 300 ورشة لتصلیح األدوات واألجهزة الكهربائیة 457

 400 )میكانیكي(ورشة لتصلیح السیارات  458

 300 ورشة لتصلیح ردیتر السیارات 459

 300 ورشة لتصلیح زمبركات وسنفرسات السیارات 460

 300 ورشة لتصلیح سنفرز سیارات 461

 200 ورشة لتصلیح طلمبات دیزل 462

 300 ورشة لتصلیح كربوریتر سیارات 463

 400 نیة والدوالیبورشة لتصنیع الخزانات المعد 464

 200 ورشة لتصنیع وتصلیح كراسي حدید 465

 500 ورشة لثني وتشكیل الصاج 466

 300 ورشة لحام أكسجین وكهرباء 467

 500 ورشة لدهان السیارات والورنیش 468

 300 ورشة لسمكرة السیارات 469

 600 ورشة لصنع وتصلیح صنادیق سیارات الشحن 470

 200 وفالتر سیارات ورشة لغیار زیت 471

 500 وكالة ألبان 472

 500 وكالة بطاریات جدیدة 473

 2000 وكالة سجائر 474

 1000 وكالة سیارات 475

 1000 وكالة میاه غازیة 476

 1000 وكالء شركة طیران عالمیة 477
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  )11(المادة 
  .م1972لسنه ) 413(رقم أحكام األمر  تشملهكل ما لم ینص علیة في هذا النظام 

  
  )12(المادة 

تحصــل الرســوم المفروضــة بموجــب هــذا النظــام عنــد العمــل بهــذه الحرفــة أو الصــنعة 
ـــة التمنـــع عـــن عـــدم دفـــع الرســـوم المطلوبـــة  المصـــنفة فـــي ذیـــل هـــذا النظـــام وفـــي حال
اســــتنادا لهـــــذا النظــــام تحصـــــل الرســـــوم المفروضــــة اســـــتنادا ألحكــــام المـــــادة الســـــابعة 

م فیمـــا یتعلـــق بجبایـــة 1997لســـنة ) 1(لمحلیـــة رقـــم ن قـــانون الهیئـــات اوالعشـــرون مـــ
  .أموال الهیئة المحلیة

  
  )13(المادة 

یعمــل بهــذا النظــام مــن تــاریخ تصــدیقه مــن وزیــر الحكــم المحلــي وینشــر فــي الجریــدة 
  .الرسمیة
  

  م03/01/2011 :صدر بتاریخ
  رئیس بلدیة الزهراء

  كمال محفوظ. م
  أصادق     

  زیاد الظاظا         . م
  الحكم المحلي  وزیر
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  نظام بشأن اشتراكات ورسوم الصرف الصحي
   منطقة تنظیم بلدیة الزهراء 1997لسنه ) 1(قانون الهیئات المحلیة رقم 

مـــن ) ب(الفقــرة  بمقتضــىإن مجلــس بلدیــة الزهــراء اســـتنادا للصــالحیات المخولــه لـــه 
فقـد أصـدر  1997 لسـنة) 1(من قانون الهیئات المحلیة الفلسـطینیة رقـم ) 15(المادة 

  -:النظام التالي
  )1(المادة 

  -:اسم النظام
نظــام اشــتراكات ورســوم الصــرف الصــحي تعــدیل رقــم / یطلــق علــى هــذا النظــام اســم

   .م2010الزهراء لعام لمنطقة بلدیة ) 2(
 )2(المادة 

  -:إدارة مشروع الصرف الصحي
، وتتـــولي تكـــون بلدیـــة الزهـــراء المســـئولة والمشـــرفة علـــى مشـــروع الصـــرف الصـــحي 

العنایــة بمشــروع الصــرف الصــحي مــن حیــث إنشــاءه وصــیانته والمحافظــة علیــه، كمــا 
تتـــولي القیـــام بجمیـــع الصـــالحیات المخولـــة للمجلـــس فـــي الفقـــرة الخامســـة مـــن المـــادة 

 .م1997لسنة ) 1(یئات المحلیة رقم الخامسة عشر من قانون اله

  )3(المادة 
جــواره مشــروع الصــرف الصــحي أن عقــار أو ســاكن فیــه یمــر بأي یجــب علــي مالــك 

یقــدم طلبـــا إلــي بلدیـــة الزهــراء إلیصـــال عقـــاره فــي شـــبكة الصــرف الصـــحي العمومیـــة 
  .حتى لو كان لدیة بئر للتصریف الصرف الصحي الخاصة ببیته

  )4(المادة 
یــدفع مالــك العقــار أو الشــخص الســاكن فیــه بموجــب هــذا النظــام للبلدیــة رســم اشــتراك 

مــن هــذا النظـــام مقابــل الســماح لـــه ) 1(ح فــي الـــذیل رقــم احــدة كمــا هـــو موضــلمــرة و 
تصــریف بوصــلة، منزلــة أو شــقته فــي شــبكة الصــرف الصــحي العمومیــة واســتعملها ل

  .المیاه القذرة أو خالف ذلك
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  )5(المادة 
الرســوم المعینــة فــي الــذیل تســتوفي البلدیــة شــهریا مــن مالــك العقــار أو الســاكن فیــه أو 

أو شــقته أو البــرج فــي  م مقابــل الســماح لــه بوصــل منزلــهلنظــاالملحــق بهــذا ا) 2(رقــم 
تصریف المیـاه القـذرة أو خـالف شبكة الصرف الصحي العمومیة للمدینة واستعمالها ل

  .ذلك
  
  )6(المادة 

ــى مالــــك العقــــار أو ســــاكن العقــــار تقــــدیم طلــــب لوصــــل العقــــار فــــي شــــبكة  یجــــب علــ
هـور بعـد دفـع الرسـوم الجم الصرف الصحي العمومیة كتابة إلى بلدیة الزهراء فـي قلـم

، وقلــم الجمهـــور یقــوم بتحویـــل الطلــب لـــدائرة الهندســة والتنظـــیم إلبـــداء المحــددة لـــذلك
  .   ق في الموافقة على الطلب من عدمهالرأي وللبلدیة الح

  
  )7(المادة 

على طالب الخدمة بعد حصوله على موافقة من البلدیة أن یحضـر األنابیـب الالزمـة 
النوع الذي تعینه مصـلحة المیـاه ومهنـدس البلدیـة علـى أن تكـون للوصلة من الحجم و 

جمیع األدوات ومصاریف العمال المطلوبة لتركیب الوصلة على طلـب الخدمـة وحـده 
  .ى البلدیة اإلشراف على العمل فقطوعل

  

  )8(المادة 
لمهنــــدس البلدیــــة الصــــالحیة فــــي تعیــــین األمــــاكن المالئمــــة لوصــــول خــــط  الصــــرف 

، وكـذلك تعیـین حجـم وسـعة المصـائد العمومیـة للمدینـة ف بالشبكةالصحي أو المصر 
والمنافــذ وأجــور التحلیــل وأنابیــب التهویــة كمــا لــه الحــق فــي رفــض أو إتــالف مــا كــان 

  .موضعها بما یالئم المصلحة العامةغیر صالح منها أو تغیر 
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  )9(المادة 
تـــي تصـــل إلـــى تغییـــر مواقـــع الوصـــالت الیحظـــر علـــى مالـــك العقـــار أو الســـاكن فیـــه 

الخــط الرئیســي أو مصــارف العقــار بشــبكة الصــرف الحــي العمومیــة التــي تــم تركیبهــا 
ــــالزم لــــذلك مــــن قبــــل  بمعرفــــة مهنــــدس البلدیــــة إال بعــــد الحصــــول علــــى التصــــریح ال

  .لبلدیة ودفع الرسوم المقررة لذلكالمختصین في ا
  

  )10(المادة 
فقــــتهم الخاصــــة یــــتم إذا قــــام الســــكان فــــي إنشــــاء مشــــروع الصــــرف الصــــحي وعلــــى ن

إعفــائهم مــن دفــع رســوم االشــتراك لمــرة واحــدة فقــط علــى أن یــدفعوا الرســوم الشــهریة 
  .من هذا النظام) 2(ي الذیل رقم المقررة ف

  

  )11(المادة 
یحظـر علــى مالـك العقــار أو السـاكن فیــه إتـالف أي خــط أو مصـرف أو التســبب فــي 

  .ب من أجلهالغیر الغایات التي رك إتالفه أو تغییر استعماله
  )12(المادة 

تحصل جمیع نفقات إصالح خط الصـرف الصـحي أو المصـرف الـذي تعطـل بسـبب 
  .نه مهما بلغت قیمة تلك اإلصالحاتمالك العقار أو الساكن فیه م

  

  )13(المادة 
ــــد رفــــض المكلــــف دفــــع رســــوم  ــل الرســــوم المفروضــــة بموجــــب هــــذا النظــــام عن تحصــ

هـذا النظـام اسـتنادا  من) 2(و ) 1(في ذیل  وي ورسم الشهري كما ذكراالشتراك السن
 ، وتحصــل الرســوم المفروضــة اســتنادا ألحكــام المــادة الســابعة والعشــرونلهــذا النظــام

م فیمــا یتعلــق بجبایــة أمــوال الهیئــة 1997لســنة ) 1(مــن قــانون الهیئــات المحلیــة رقــم 
  .                               المحلیة

  



   2012) یولیو(تموز                         )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(                  الثاني والثمانون           العـدد     
 

 

 

  )14(المادة 
شــیكل عــن كــل   تزیــد عــن مــائتيام هــذا النظــام یعاقــب بغرامــة الكــل مــن خــالف أحكــ

تــــأخیر تســــتمر فیــــه ارتكــــاب ، وبغرامــــة إضــــافیة خمســــین شــــیكل عــــن كــــل یــــوم جــــرم
  .المخالفة

  )15(المادة 
  یعمل بهذا النظام من تاریخ تصدیقه من الوزیر وینشر في الجریدة الرسمیة 

  
  م21/02/2011 :تحریر بتاریخ

                                                                    
رئیس بلدیة الزهراء                                                                       

  كمال محفوظ. م
  أصادق      

  وزیر الحكم المحلي 
  زیاد الظاظا. م
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  )1(الذیل رقم 
لمـــرة واحـــدة مقابـــل اســـتخدام شـــبكة الصـــرف تســـتوفي بلدیـــة الزهـــراء رســـوم االشـــتراك 

  الصحي
  رسم االشتراك بالشیكل  نوع البناء  الرقم

  200  رسم وصلة خط للشقة الواحدة أو منزل من طابق واحد  -1
  600  رسم وصلة خط للمنزل من طابقین حني أربع طوابق    -2
  1200  یستوفي رسم وصلة خط لألبراج   -3
  150  طوابق لكل شقة في البناء متعدد ال  -4
والمصتوصـــــفات  رســـــم وصـــــل خـــــط للمصـــــانع والمستشـــــفیات   -5

   .والمدارس والمالعب الریاضیة
1000  

في حال قیـام البلدیـة بتنفیـذ الوصـلة مـع تـوفیر المـواد المطلوبـة   -6
أنــش أو  6م بقطــر 10یــدفع كــل مشــترك ال تزیــد الوصــلة عــن 

  .أنش 8
2400  

  -:یدفعم 10وفي حال زیادة طول الوصلة عن     -7
  .أنش6لكل متر طولي قطر  -1
  .أنش8لكل متر طولي قطر  -2

  
100  
120  
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  )2(الذیل رقم 
   -:شهریا الرسوم التالیة تستوفي بلدیة الزهراء لقاء استعمال شبكة الصرف الصحي 

  تكلیف أو رسم  شهري ثابت  الرقم
جــــد لــــه ویو  قة أو مصــــنع أو محــــل ومــــا فــــي حكمــــهلكــــل عقــــار أو منــــزل أو شــــ  -1

مـــن قیمــة اســتهالك المیـــاه % 15 + شــیكل 7اشــتراك میــاه یأخــذ مبلغـــا یســاوي 
  .                                  شهریا

شـیكل  20وال یوجـد اشـتراك میـاه یحصـل مبلـغ  لكل منزل أو فیال ما فـي حكمـه  -2
  .شیكل) 15(والشقة  شهریا

ـــه اشـــتراك میـــاه یحصـــل مبلـــغ  دمـــن كـــل مصـــنع وال یوجـــ  -3 شـــیكل شـــهریا  100ل
  .شیكل 20مبلغ وقدرة  والمحل

من كل مشحمة غسیل سـیارات أو مـا شـابه ذلـك وال یوجـد اشـتراك میـاه یحصـل   -4
  .شیكل شهریا 50مبلغ 

اشـتراك میـاه یحصـل مبلـغ  دالجامعات والمدارس ومحطات تحلیه المیاه وال یوجـ  -5
  .شیكل شهریا 100

  .یكلش 30رسوم تسلیك وصلة منزلیة مبلغ   -6
  .شیكل 50تحصل ) نقلة(سوم تفریغ صرف صحي عن كل فنطاس ر   -7
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  بلدیة الزهراء بشأن اللوحات اإلعالنیة مجلسنظام صادر عن 
  1997لسنة  1قانون الهیئات المحلیة رقم 

واإلطـالع علـى المـادة  1997لسـنة ) 1(بعد اإلطالع على قـانون الهیئـات المحلیـة رقـم 
  .1997لسنه ) 1(من قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم ) ب(ة الخامسة عشر الفقر 

بشـــأن اللوحـــات اإلعالنیـــة لعـــام ) 2(أصـــدر مجلـــس بلدیـــة الزهـــراء النظـــام المعـــدل رقـــم 
2010  

  

  )1(المادة 
اللوحــات (ببلدیــة الزهــراء بشــأن ) 2(النظــام أســم النظــام المعــدل رقــم  یطلــق علــى هــذا

  .)اإلعالنیة
  

  )2(المادة 
  -:للكلمات والمصطلحات التالیة المعني المخصص لكل منها قرینه یكون 

  وزیر الحكم المحلي  :الـوزیـر) أ(
اإلعــالن أو اآلرمـــة أو الالفتــة أو اللوحـــة المقــروءة والمعـــدة  :اللوحــة اإلعالنیـــة) ب(

إعدادا فنیا بالكتابة العادیة أو النافرة أو المضـیئة أیـا كانـت اللغـة أو األلـون أو المـادة 
المسـتخدمة فـي إعـدادها والتـي یكـون الغـرض منهـا التـرویج والدعایـة لسـلعة أو تجــارة 
أو صـــــناعة أو حرفـــــة أو مـــــادة اســـــتهالكیة آدمیـــــة أو حیوانیـــــة أو مـــــادة تعلیمیـــــة أو 

  .ریاضیة أو أي ترویج ألي نشاط آخر یهدف إلي تحقیق الربح
الشـارع أو علـى  هـي اللوحـة التـي توضـع ضـمن حـرم :اللوحة اإلعالنیـة الخاصـة) ج(

واجهة المحل أو على أي جانب من جوانب البناء الـذي یقـع فیـه المحـل أو فـوق البنـاء 
  .أو في أي موقع آخر والتي یكون الغرض منها توسیع نطاق الترویج وزیادة فعالیته

المشــروع التنظیمــي الهیكلــي أو المفصــل الموضــوع لكــل أو  :المشــروع العمرانــي) د(
  .موضع التنفیذ وفقا للقانونبعض منطقة التنظیم 

  .مجلس بلدیة الزهراء :المجلس) هـ(
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  )3(المادة 
األراضـي  تیعتبر المشروع العمرانـي أسـاس للتمییـز بـین منـاطق وأصـناف اسـتعماال 

  .المختلفة في منطقة نفوذ المجلس
  
  )4(المادة 

ي شــخص أن یضــع ضــمن منطقــة نفــوذ بلدیــة الزهــراء لوحــة إعالنیــة فــي أل زال یجــو 
موقع فضـاء أو مـأهول عامـا أو خاصـا إال بعـد الحصـول علـى رخصـة بـذلك مـن  أي

  .المحلق بهذا النظام المجلس وبعد سداد الرسم المحدد في الذیل
  
  )5(المادة 

تكـون مـدة الرخصـة سـنة میالدیـة تبـدأ فـي األول مـن ینـایر وتنتهـي فـي الیـوم الحــادي 
  .السنة سنة میالدیة كاملةوالثالثین من شهر دیسمبر من كل سنة وتعتبر كسور 

  
  )6(المادة 

لـــذلك أن یـــرفض تجدیــد رخصـــة اللوحـــة اإلعالنیـــة  مــاً و لز  یجــوز للمجلـــس إذا مـــا رأى
ویجــــب أن یكــــون القــــرار بــــرفض مســــببا وفــــي هــــذه الحالــــة یحــــق للمجلــــس أن یكلــــف 
صــاحب اللوحــة بإزالتهــا خــالل وقــت یحــدد ویحــق لــه بانقضــاء هــذا الوقــت أن یزیلهــا 

  .ب اللوحةعلى نفقة صاح
  
  )7(المادة 

ي شخص أن یضع لوحة إعالنیة إال في الموقع وبالمواصفات التي یحـددها ال یجوز أل
  .المجلس، وللمجلس الحق في إزالة أیة لوحة إعالنیة تم وضعها بخالف ذلك
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  )8(المادة 
ال یجـــوز أن تتضـــمن اللوحـــة اإلعالنیـــة ترویجـــا ألیـــة ســـلعة أو مـــادة أو بضـــاعة أو 

عالقــة باعتبــارات الصــحة العامــة أو الثقافــة العامــة أو التعلــیم أو البیئــة أو  تجــارة لهــا
الصـــناعة أو الزراعـــة أو التجـــارة أو تلـــك المخصصـــة لتـــرویج أجهـــزة االتصـــاالت إال 

الحصـــول علــى موافقـــة الجهـــة المختصــة التـــي أن أنـــاط بهــا القـــانون صـــالحیات  بعــد
  .صة بشأن مضمون الالفتة اإلعالنیةخا

  
  )9(المادة 

، یجــوز للمجلــس أن یعهــد لشــركات هــذا النظــاماســتثناء ممــا ورد فــي الــذیل الملحــق ب
لمواصـفات التــي رسـمیة متخصصــة بتنفیـذ نشــاطات إعالنیـة فــي المواقـع وبالشــروط وا

د خاصـة وفـي جمیـع ، وذلك بطریق المنافسـة العامـة وبموجـب عقـو یراها مناسبة لذلك
یعتبـر االتفـاق الـذي یبرمـه المجلـس نافـذا  المجلس ضرورة لـذلك ال یرى األحوال التي

إال بعــد التصــدیق علیــة مــن الــوزیر الــذي یحــق لــه أن یــرفض التصــدیق علیــه أو أن 
  .قیقا لمصلحة أكبر للهیئة المحلیةیأمر بتعدیله إذا وجد في ذلك تح

  
  )10(المادة 

یحظــــر وضــــع الالفتــــات اإلعالنیــــة علــــى وجهــــات أو أســــطح أو منــــاطق االرتــــدادات 
  -:التالیةة باألبنیة واإلنشاءات الخاص

  .دور العبادة وما في حكمها -1
 .یة الرسمیة على اختالف مستویاتهاالمباني واإلنشاءات التعلیم -2

 .مستغلة تجاریاً الغیر اءات الخاصة باألوقاف الخیریة و المباني واإلنش -3

 .ؤسسات والدوائر الحكومیة الرسمیةالم -4

 .خفض وأعمدة الهاتفأعمدة الكهرباء ذات الجهد العالي والمن -5

 .إشارات ولوحات المرور الرسمیة -6
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 .ةالمواقع األثریة والتاریخی -7

 .األشجار الحرجیة القائمة على جانبي الطرق -8

 .األراضي والعمارات الخاصة بدون موافقة أصحابها -9
 

  )11(المادة 
ال یجوز وضع الفتـه إعالنیـة فـي أي شـارع أو طریـق أو میـدان أو جزیـرة وسـطیة أو 

ورة تعیــق حركــة مــرور الســیارات أو المشــاة أو تحجــب الرؤیــا حجبــا كلیــا أو بنــاء بصــ
  . جزئیا

  )12(المادة 
اللوحــات اإلعالمیــة الخاصــة بالمنــازل والمحــالت التجاریــة والصــناعیة وأمــاكن  تعفــى

مســاحة  د، أال تزیــالغــرض منهــا التــرویج ویشــترط لــذلك ال یكــون التــي العمــل األخــرى
  .2مس500اللوحة الموضوعة عن 

  
  )13(المادة 

یستوفي المجلس من صـاحب اللوحـة اإلعالنیـة لقـاء وضـع اللوحـة الرسـم المحـدد فـي 
ذیــل هــذا النظــام ویجــوز للمجلــس مضــاعفة مقــدار الرســم إذا كانــت اللوحــة اإلعالنیــة 

  .ذات وجهین أو أكثر
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  الذیــل
  الرسم المقرر  الموقع  الرقم

  2شیكل لكل م 150  المحاور التجاریة حرم الشوارع الواقعة في مناطق أو  -1
واجهـــــات المبـــــاني التجاریـــــة أو الســـــكنیة أو الحرفیـــــة أو   -2

  الصناعیة في المناطق التجاریة
  2شیكل لكل م 100

واجهـــات المبـــاني الســـكنیة أو فوقهـــا أو ضـــمن أي جـــزء   -3
  منها في المناطق السكنیة

  2شیكل لكل م 100

  2شیكل لكل م 100  المناطق الصناعیة المباني الصناعیة أو الحرفیة في  -4
  2شیكل لكل م 250  المناطق السیاحیة  -5
  2شیكل لكل م 50  المناطق الزراعیة والزراعیة المساعدة  -6
  2شیكل لكل م 200  والمنتزهات العامة ةالمالعب والنوادي الریاضی  -7
  2شیكل لكل م 100  لوحة قماشیة مؤقتة في المناطق والمحاور التجاریة  -8
  2شیكل لكل م 50  لوحة قماشیة مؤقتة في المناطق األخرى  -9

  2شیكل لكل م 50  اللوحات إعالنیة الخاصة  -10
ســمي متداولــة طبقــا للســعر الر  میة أخــرىیجــوز ســداد الرســم بأیــة عملــة رســ: مالحظــة

  .المتداول لدى المصارف المحلیة في تاریخ السداد
تــاریخ التصــدیق علیــه وینشــرفي الجریــدة یبــدأ ســریان مفعــول هــذا النظــام اعتبــارا مــن 

  .ةالرسمی
  رئیس بلدیة الزهراء

  كمال محفوظ. م
  

  أصادق على إصدار هذا النظام                                                            
  یوسف المنسي. م. د     
  وزیر الحكم المحلي      
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   نظام بشأن رسوم إشغال الطرق واألرصفة
   1997لسنه ) 1(رقم  ةلهیئات المحلیة الفلسطینیقانون ا

  منطقة تنظیم بلدیة الزهراء
 من المادة) ب(الفقرة  بمقتضىأن مجلس بلدیة الزهراء استنادا للصالحیات المخولة له 

فقــد أصــدر النظــام  1997لســنة ) 1(مـن قــانون الهیئــات المحلیــة الفلســطینیة رقــم ) 15(
  -:التالي

  )1(المادة 
اسم نظام بشأن إشغال الطرق واألرصفة لمنطقة تنظـیم بلدیـة  -:ا النظامیطلق على هذ

  . م2011الزهراء لعام
  )2(المادة 

یكــون للعبــارات واأللفــاظ التالیــة المعــاني المخصصــة لهــا أدنــاه مــا لــم تــدل القرینــة علــى 
   -:غیر ذلك

 .مجلس بلدیة الزهراء :المجلس - 1

 .رئیس بلدیة الزهراء :الرئیس - 2

 .لحكم المحليوزیر ا :الوزیر - 3

  .مدینة الزهراء :المدینة - 4
  )3(المادة 

ال یجوز ألي صاحب عقار أو بناء أو برج أو محل تجاري سواء مسـتأجر أو مالـك أو 
منتفع، سواء كان قائم أو تحت اإلنشاء أن یشغل أي طریق أو رصـیف بمـواد البنـاء أو 

الزهـراء بحیـث ال  غیرها مـن األشـیاء إال بعـد الحصـول علـى إذن كتـابي بـذلك مـن بلدیـة
  .یعطي اإلذن إال في حالة تعذر معها وجود أي بدیل عن ذلك

  )4(المادة 
یقدم طلب الحصول على إذن بإشغال الرصیف أو الطریق بسبب أعمال الحفـر والبنـاء 
إلــي البلدیــة موضــحا فیــه مــدة اإلذن باألیــام والمســاحة المــراد إشــغالها مــن الرصــیف أو 

  .الطریق
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  )5(المادة 
لتـــراخیص طلــب الحصــول علــى إذن بإشــغال الرصــیف أو الطریــق إلــي قســم ایحــول 

ثالثــة أیــام بدراسـة الطلــب والــرد علیــه خـالل مــدة ال تتجــاوز  واألبنیـة الــذي یقــوم بــدوره
  .من تاریخ تقدیم الطلب

  )6(المادة 
ـــة الموافقـــــة علـــــى مـــــنح األذن بإشـــــغال الرصـــــیف أو الطریـــــق تكـــــون لمـــــدة  فـــــي حالــ

  .دة إذن اإلشغال وبدون رسوم تدفعأول مره م) أسبوعین(
  )7(المادة 

المحـــالت یجـــب علـــى أي مالـــك عقـــار أو بـــرج أو بنـــاء أو شـــقة أو أي مـــن أصـــحاب 
،االلتزام بالمدة الموافق علیها فـي المـادة السادسـة والتـي یرغـب التجاریة أو المنتفع بها

مــدة إذن ، وفــي حالــة انتهــاء عنــد تقــدیم أول طلــبفیهــا بإشــغال الرصــیف أو الطریــق 
، ولم تنتهي األعمـال التـي أخـذ مـن أجلهـا اإلذن وعـدم الممنوح لمقدم الطلب األشغال

قیامــة حــال التــأخیر عــن المــدة المتفــق علیهــا مــع البلدیــة بتجدیــد طلــب أذن األشــغال 
للمتــر ) شــیكل 16(كمــا ذكــر أعــاله مــرة أخــري تضــاعف الرســوم ویــتم تغریمــه بواقــع 

  . لمخالفة حتى یقوم بالتجدید ومنحه مدة وأذن جدیدالمربع عن كل یوم تستمر فیه ا
  )8(المادة 

یجــب علــى كــل صــاحب بنــاء أو إنشــاء أن یضــع إشــارات تحذیریــة قبــل شــروعه فــي 
عملیــة البنــاء وأن یتخــذ كــل مــا یلــزم مــن التــدابیر لوقایــة الجمهــور والعمــال مــن المــواد 

یتحمـــل المســـئولیة  المتســـاقطة واألضـــرار التـــي قـــد تـــنجم عـــن عملیـــة البنـــاء علـــى أن
  .بها للغیر نتیجة لعدم قیامة بذلكالقانونیة والمدنیة عن أیه أضرار قد تسبب 
  )9(المادة 

ــي حالــــة قیــــام مالــــك أي عقــــار أو البــــرج أو شــــقة أو أي مــــن أصــــحاب المحــــالت  فــ
التجاریـــة بإشـــغال الرصـــیف أو الطریـــق بمــــواد البنـــاء أو غیرهـــا مـــن األشـــیاء وبــــدون 
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البلدیة یحـرر لـه مخالفـة ویقـدم للمحاكمـة سـواء كـان مالـك أو الحصول على إذن من 
  .لبناء أو الشقة أو المحل التجاريمستأجر للعقار أو ا

  )10(المادة 
أو عقــار أو بــرج أو شــقة أو أي مــن أصــحاب  أرضفــي حالــة قیــام مالــك أي قطعــة 

هـا مـن المحالت التجاریة أو المنتفع بإشـغال الرصـیف أو الطریـق بمـواد البنـاء أو غیر 
، ویــتم إدانتـه بتهمــة إشـغال طریــق أو اإلنشـاء األشـیاء ســواء كـان قــائم البنـاء أو تحــت

 500(تزیـد عـن من البلدیة یعاقـب بغرامـة مالیـه ال رصیف بدون الحصول على إذن 
عـــن كـــل یـــوم تســـتمر فیـــه ) شـــیكل 100(وبغرامـــة مالیـــه أخـــري ألتزیـــد عـــن ) شـــیكل

مـــــن تـــــاریخ تبلغیـــــه إخطـــــارا تحریریـــــا المخالفـــــة بعـــــد مـــــرور أربعـــــة وعشـــــرون ســـــاعة 
  . بالمخالفة

  )11(المادة 
تـدفع الرســوم المفروضـة بموجــب هـذا النظــام مباشــرة لخزینـة البلدیــة وفـي حالــة التمنــع 
عــن عــدم دفــع الرســوم المطلوبــة اســتنادا لهــذا النظــام تحصــل الرســوم المفروضــة مــن 

) 1(الهیئات المحلیـة رقـم  المكلف استنادا ألحكام المادة السابعة والعشرون من قانون
  .م فیما یتعلق بجبایة أموال الهیئة المحلیة1997لسنة 

  )12(المادة 
شــره فــي الجریــدة یعمــل بهــذا النظــام مــن تــاریخ تصــدیقه مــن وزیــر الحكــم المحلــي وین

  .الرسمیة
  م05/01/2012: صدر بتاریخ

  رئیس بلدیة الزهراء
  كمال محفوظ. م

                              أصادق                         
  یوسف المنسي                                                         . م. د

  وزیر الحكم المحلي 
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 1997لسنة  )1(قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 

  بشأن سرقة المیاه زهراءنظام صادر عن بلدیة ال
مـــن ) ب(الفقــرة  بمقتضــىت المخولــة لـــه أن مجلــس بلدیــة الزهــراء اســـتنادا للصــالحیا

النظــام  فقــد أصــدر م1997لســنة  )1(مــن قــانون الهیئــات المحلیــة رقــم ) 15(المــادة 
    -:األتي

  )1(المادة 
الزهــراء المعــدل ســرقات میـاه بلدیــة  منظــااسـم یطلـق علــى هــذا النظــام  -:اســم النظــام

  .م2011لعام 
  )2(المادة 

  خصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلكیكون للكلمات التالیة المعاني الم
المــاء المخصـص لالسـتعمال البیتـي أو الـذي یسـتهلكه اإلنســان والحــیوان  :المـاء -1

الحــــدائق واألشــــجار وري المزروعــــات والمســــتعمل الســــتخدام  والمســــتعمل لســــقي
  .المشروعات الصناعیة

لمیــاه التــي تأخــذها ین أو تنظــیم كمیــة ایــكــل جهــاز یســتعمل لقیــاس أو تع :العــداد -2
 .اإلنشاءاتالمصالح أو أي منشأه من  مصلحة منأیة 

أخــذ كمیــة مــن المیــاه بغیــر مرورهــا عــن العــداد مــن أي خــط مــن  :المیــاهســرقة  -3
أو الحصـول علـى أي كمیـة  المیـاه،أیـا كـان قطـر خـط زهـراء خطوط میاه بلدیـة ال

 .بدون الحصول على إذن من البلدیة من المیاه

  .للبلدیة الزهراءبلدي ال مجلسال :المجلس -4
  )3(المادة 

یجـــب علـــى كـــل مالـــك أو منتفـــع لعقـــار أو ألي منشـــأ أو مصـــلحة أن یحصـــل علـــى 
وأن یلتـــزم بشـــروط توصـــیل المیـــاه لـــه وفقـــا لمـــا هـــو محـــدد فـــي البلدیـــة تـــرخیص مـــن 

  .األصولد حسب االنظام الخاص وأن یلتزم بتركیب عد
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  )4(المادة 
المیاه من حیث الغایة من اسـتخدام المیـاه المسـروقة بموجب هذا النظام تقسم سرقات 

  -:رئیسیین الى قسمین
  .المعتادسرقة المیاه لغایة الشرب واالستخدام اآلدمي واالستخدام المنزلي  - أ

     .الصناعیةسرقة المیاه لغایات ري المزروعات أو الستخدامها في المشروعات   -  ب
  )5(المادة 

  -:كاألتيسب قطر خط المیاه المسروق حو  تقسم سرقة المیاه الى أربعة فئات
  .أنش 2/1سرقة المیاه من خط میاه  -1
 .4/3سرقة المیاه من خط میاه بقطر  -2

 .أنش 1سرقة المیاه من خط میاه بقطر  -3

 .أنش 1سرقة المیاه من خط میاه بقطر یزید عن  -4

  )6(المادة 
مـن  یعاقـب كـل 1936لسـنه  47مع قـانون العقوبـات الفلسـطیني رقـم  أرضبما ال یتع

، وحســب خــط أعــاله الرابعــةالمــادة مــن  )ب أ،(یثبــت لدیــة ســرقة میــاه مــن القســمین 
  -:كاآلتيیدفع غرامة المیاه المسروق المبین في المادة الخامسة 

حســـب الفئـــات مـــن هـــذا النظـــام و  الرابعـــةالمـــادة مـــن  )أ( ســـرقة میـــاه مـــن القســـم :أوال
ه المســروق منــه وهــي أعــاله وحســب قطــر خــط المیــاالموضــحة فــي المــادة الخامســة 

   :كاآلتي
  .شیكل 200سرقة المیاه من الفئة األولي غرامة بقیمة  -1
 .شیكل  300سرقة المیاه من الفئة الثانیة غرامة بقیمة  -2

 .شیكل 400سرقة المیاه من الفئة الثالثة غرامة بقیمة  -3

  .شیكل 500سرقة المیاه من الفئة الرابعة غرامة بقیمة  -4
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حســب الفئــات ،  الرابعــة مــن هـذا النظــامالمــادة مـن ) ب( سـرقة میــاه مــن القســم :ثانیــا
أعــاله وحســب قطــر خــط المیــاه المســروق منــه وهــي الموضــحة فــي المــادة الخامســة 

  :كاآلتي
  .شیكل 300سرقة المیاه من الفئة األولي غرامة بقیمة  -1
 .شیكل 400سرقة المیاه من الفئة الثانیة غرامة بقیمة  -2

 .شیكل 500غرامة بقیمة سرقة المیاه من الفئة الثالثة   -3

  .شیكل 600سرقة المیاه من الفئة الرابعة غرامة بقیمة  -4
  )7(المادة 

 بلدیـــةباإلضـــافة للغرامـــات المفروضـــة وفقـــا للمـــادة السادســـة مـــن هـــذا النظـــام یحـــق لل
فـرض تقــدیر اســتهالك لكمیـة المیــاه المســتهلكة بصـورة غیــر شــرعیة لمـدة ال تقــل عــن 

تضــاف الــى الغرامــة المفروضــة علــى كــل مــن یثبــت ســتة أشــهر وال تزیــد عــن ســنتین 
) ب أ،( المـــادة الرابعـــة مـــن هـــذا النظـــام مـــن القســـمین وذلـــك حســـبلدیـــة ســـرقة میـــاه 

والمــادة الخامســة الموضــحة الفئــات حســب قطــر خــط المیــاه المســروق والتقــدیر یكــون 
   :على الوجه التالي

  .اشهریكوب  60تقدیر استهالك المیاه من الفئة األولي بواقع  -1
 .شهریاكوب  120بواقع  الثانیةتقدیر استهالك المیاه من الفئة  -2

 .شهریاكوب  210بواقع  الثالثةتقدیر استهالك المیاه من الفئة  -3

  .شهریاكوب  480بواقع  الرابعةتقدیر استهالك المیاه من الفئة  -4
  )8(المادة 

م المیـاه یحتسب قیمة المتر المكعب لتقدیر االسـتهالك حسـب قیمتـه المحـددة فـي نظـا
  .السرقةالمعمول به وقت اكتشاف 

  )9(المادة 
كشــف الســرقة  ســاعة مــن تــاریخ 24الل خـتـزال المخالفــة علــى حســاب ونفقــة الســارق 

  .ثبوت السرقةو  من قبل البلدیة
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  )10(المادة 
أحكـــام هـــذا  بمقتضـــىمـــن الســـارق مباشـــرة إلـــى البلدیـــة  تحصـــل غرامـــة ســـرقة المیـــاه

المـادة السـابعة والعشـرون مــن وفقـا ألحكـام صـل منـه النظـام وفـي حالـة عـدم دفعـة تح
فیمــا یتعلــق بجبایــة أمـــوال  1997لســنه ) 1(رقـــم الفلســطینیة قــانون الهیئــات المحلیــة 

  .الهیئة المحلیة
  )11(المادة 

ونشــرة فــي الجریــدة  التصــدیق علیــه تــاریخمــن  اعتبــارایبــدأ ســریان مفعــول هــذا النظــام 
  .الرسمیة

  
                                             . م05/01/2012: التاریخ

                                                                                   زهراءرئیس بلدیة ال
  كمال محفوظ. م

  أصادق
  وزیر الحكم المحلي

   یوسف المنسي. م. د
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 الطلبات نظام بشأن رسوم الشهادات والتصدیق علیها وتقدیم

  منطقة تنظیم بلدیة الزهراء 1997لسنه ) 1(قانون الهیئات المحلیة رقم 
مـــن ) ب(الفقــرة  بمقتضــىإن مجلــس بلدیــة الزهــراء اســـتنادا للصــالحیات المخولــة لـــه 

فقـد أصـدر  1997نة لسـ) 1(من قانون الهیئات المحلیة الفلسـطینیة رقـم ) 15(المادة 
  :النظام التالي

  )1(المادة 
بشــأن رســـوم ) 2(اســم النظــام المعـــدل رقــم / یطلـــق علــى هــذا النظـــام -:ام اســم النظــ

لعــــام الشــــهادات والتصــــدیق علیهــــا وتقــــدیم الطلبــــات فــــي منطقــــة نفــــوذ بلدیــــة الزهــــراء 
  .م2011

  )2(المادة 
  :التالیة المبینة في الذیل أدناه تجبي بلدیة الزهراء استنادا لهذا النظام الرسوم
 الـذیـل

 الرسم بالشیكل والطلبات نوع الشهادة الرقم

 50 رسم تقدیم طلب ترخیص بناء -1

 50 رسم طلب خدمات المیاه -2

 50 شهادة خلو طرف عن ضرائب أو رسوم -3

 50 أیة شهادة أخري تصدرها البلدیة -4

رســم إصــدار صــورة طبــق األصــل عــن رخصــه البنــاء عــن  -5
 كل رخصة 

50 

ء مــن ملــف إصــدار صــوره طبــق األصــل عــن مخطــط البنــا -6
 الترخیص 

100 

 50 رسم إصدار عدم ممانعة كهرباء للشقة -7

 100 رسم إصدار عدم ممانعة كهرباء للفلل -8

 500 رسم إصدار عدم ممانعة كهرباء لكل برج -9
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  1000  رسم إصدار عدم ممانعة كهرباء للمجمع تجاري -10
  150  رسم إصدار عدم ممانعة كهرباء للمحل تجاري  -11
  150  م إصدار عدم ممانعة كهرباء لسوبر ماركترس  -12
  100  عیادة   –مكاتب-رسم إصدار عدم ممانعة كهرباء الي   -13
  200  حكومیةالرسم إصدار عدم ممانعة كهرباء للمدرسة   -14
  300  خاصةالرسم إصدار عدم ممانعة كهرباء للمدرسة   -15
دور  ،، روضــــة أطفــــالرســـم إصــــدار عــــدم ممانعـــة كهربــــاء  -16

  الحضانة
150  

  500  رسم إصدار عدم ممانعة كهرباء للجامعة خاصة  -17
  300  رسم إصدار عدم ممانعة كهرباء للجامعة حكومیة  -18
  50  رسم تقدیم طلب اعتراض على قرار تنظیمي  -19
  30  رسوم تقدیم طلب ترخیص الحرف والمهن  -20

  
  )3(المادة 

شــره فــي الجریــدة زیــر الحكــم المحلــي وینیعمــل بهــذا النظــام مــن تــاریخ تصــدیقه مــن و 
  .الرسمیة

  
  م17/01/2012: صدر بتاریخ

                                                                                   زهراءرئیس بلدیة ال
  كمال محفوظ. م

  أصادق
  وزیر الحكم المحلي

   یوسف المنسي. م. د
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  1997قانون الهیئات المحلیة لسنة 
  نظام صادر من بلدیة غزة بشأن رسوم النظافة

   1997لسنة ) 1(استنادًا إلى قانون الهیئات المحلیة رقم 
من ) 15(من المادة ) ب(وعمًال بالصالحیات المخولة لبلدیة غزة بموجب الفقرة 

   -:قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة فقد قرر مجلس البلدیة غزة ما یلي
  )1(المادة 

لسنة ) 3(یطلق على هذا التعدیل اسم نظام رسوم النظافة المعدل رقم  :نظاماسم ال
2012 .  

  )2(المادة 
  :یتم تعدیل الذیل لنظام رسوم لبلدیة غزة ویستبدل بالذیل التالي :تعدیل الذیل

  الرسوم بالشیكل شهریاً   الذیل  العقار  .م
  13    دار سكن أو شقة في عمارة   .1
  26    دار سكن مكونة من شقتین   .2
  39    دار سكن مكونة من ثالث شقق    .3
  13    عن كل شقة في عمارة سكنیة   .4
  25    المكاتب بأنواعها   .5
  25    المحالت التجاریة والحوانیت بمختلف أنواعها   .6
  45    سوبر ماركت   .7
      المستشفیات   .8
  3000    سریر 150مستشفي كبیر أكثر من . أ  
  1200    سریر 149–70مستشفي وسط سعة . ب  
  750    سریر70في صغیر أقل من مستش. ت  
  750    مستشفي خاص. ث  
      العیادات   .9
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  600    عیادة حكومیة مستوصف. أ  
  300    مركز طبي خاص. ب  

      مباني حكومیة   .10
  500    مبني وزارة. أ  
  2500    مجمع دوائر كبیر أكثر من خمس دوائر. ب  
مجمع دوائر صغیر من اثنین إلى أربع . ت  

  دوائر
  750  

  500    احدة دائرة و   
      الدوائر التعلیمیة   .11
  3000    الجامعة اإلسالمیة. أ  
  2000    جامعة األزهر. ب  
  1000    كلیة متوسطة أو فرع جامعة. ت  
  500    مدرسة. ث  

  50    الورش الصناعیة   .12
  25    بسطات الخضار وبیع الفواكه والمرطبات   .13
      محالت بیع اللحوم   .14
  40    محالت الجزارین. أ  
  100    بیع الدواجن محالت. ب  
  40    محالت بیع األسماك الطازجة والمجمدة. ت  
  40    محالت بیع اللحوم المجمدة. ث  

  100    السینما والمسرح. أ   .15
  400    صالة أفراح . ب  

  400    مصنع میاه غازیة   .16
  500    مصنع بالط   .17
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  80    )17، 16(المصانع على غیر ما ورد في البند    .18
  70    المطابع   .19
      الفنادق   .20
  80    غرفة 20- 11من . أ  
  120    مازاد على ذلك. ب  

      المطاعم   .21
  70    فرد 20- 11من . أ  
  100    وما زاد على ذلك. ب  

  30    أیة بنایة أخرى غیر مذكورة في هذا الذیل   .22
  50    الهیئات والجمعیات الخیریة الكبیرة   .23
  25    األندیة ومراكز الشباب والریاضة   .24
      المول   .25
متر  300بیر مساحة أكثر من مول تجاري ك. أ  

  مربع 
  700  

 300مول تجاري صغیر مساحة أقل من . ب  
  متر مربع 

  400  

      المنتجعات السیاحیة   .26
منتجع سیاحي كبیر مساحة أكثر من ثالث . أ  

  دنمات
  1000  

منتجع سیاحي وسط من دنوم وحتى ثالث . ب  
  دنمات

  700  

  400    منتجع سیاحي صغیر مساحة أقل من دنم. ج  
  700    االستراحات المؤقتة على شاطئ البحر   .27
  إعفاء    مسجد أو كنیسة    .28
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  )3(المادة 
  . یبدأ سریان هذا التعدیل اعتبارًا من تاریخ التوقیع والتصدیق علیه :بدء سریان

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أصادق علیه
  وزیر الحكم المحلي

  م یوسف محمود المنسي.د

  
  

  

  رفیق سالم مكي. م
  رئیس بلدیة غزة
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  اإلدارة العامة للتعاون -إعالن صادر عن وزارة العمل 
  م1933لسنة  50بموجب أحكام قانون الجمعیات التعاونیة رقم 

  "مسجل الجمعیات التعاونیة"المخولة لي كوزیر العمل وبصفتي استنادا للصالحیات 
  م1933لسنة  50من قانون الجمعیات التعاونیة رقم " 10"واستنادا لنص المادة 

ـــــات  قـــــررت تســـــجیل الجمعیـــــات التعاونیـــــة المـــــذكورة أدنـــــاه وذلـــــك فـــــي ســـــجل الجمعی
  .التعاونیة

  العنوان  النوع تاریخ التسجیل رقم التسجیل اسم الجمعیة م
سكانیهإ 2008/04/14 1500 جمعیة شبكة االقصى التعاونیة لإلسكان    .1  غزة 

الجمعیة التعاونیة الزراعیة النتاج وتصدیر    .2
 الخضار والزهور 

 خان یونس زراعیة 2008/06/01 1501

 شمال غزة إسكانیه 2009/12/20 1502 جمعیة برج االندلس التعاونیة لإلسكان   .3

 غزة إسكانیه 2010/04/22 1503 جمعیة البیت السعید لتعاونیة لالسكان   .4

الجمعیة التعاونیة السكان المعلمین فى قطاع    .5
 غزة

1504 2010/09/20 
 إسكانیه

 رفح

الرسالة التعاونیة لالسكانالجمعیة    .6  غزة إسكانیه 2010/10/10 1505 

  غزة إسكانیه 2010/10/11 1506 الجمعیة الحریة التعاونیة لالسكان   .7

جمعیة الوعد التعاونیة السكان موظفي       .8
 2010/10/13 1507 االراضي سلطة

 إسكانیه
 غزة

ةغز  إسكانیه 2010/10/13 1508 جمعیة زامل التعاونیة لالسكان   .9  

جمعیة االٌخوة التعاونیة لالسكان   .10  غزة إسكانیه 2010/10/14 1509 

 غزة إسكانیه 2010/10/17 1510 جمعیة شبكة االتحاد التعاونیة لالسكان   .11

 غزة إسكانیه 2010/10/17 1511 جمعیة أعضاء النیابة العامة التعاونیة لالسكان   .12

عبد العزیز .جمعیة موظفي مستشفي د   .13
یة لالسكانالرنتیسي التعاون  

1512 2010/10/17 
 إسكانیه

 غزة

 غزة إسكانیه 2010/10/20 1513 جمعیة أصدقاء الحریة التعاونیة لالسكان   .14

 غزة إسكانیه 2010/10/20 1514 جمعیة نور الهدى لالسكان التعاوني   .15

 غزة إسكانیه 2010/10/20 1515 جمعیة انماء لالسكان التعاوني   .16
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سكانجمعیة الرحمة التعاونیة لال   .17  غزة إسكانیه 2010/10/20 1516 

 غزة إسكانیه 2010/10/20 1517 جمعیة السالم التعاونیة لإلسكان   .18

 غزة إسكانیه 2010/10/20 1518 جمعیة المعتصم التعاونیة لالسكان   .19

 الوسطي إسكانیه 2010/10/20 1519 جمعیة الموعد التعاونیة لالسكان   .20
 غزة إسكانیه 2010/10/24 1520 جمعیة االخالص التعاونیة لالسكان   .21

 غزة إسكانیه 2010/10/28 1521 جمعیة جنان التعاونیة لإلسكان   .22

 غزة إسكانیه 2010/10/28 1522 جمعیة الدیار التعاونیة لالسكان   .23

 رفح إسكانیه 2010/11/04 1523 جمعیة الضیاء التعاونیة لالسكان   .24

 غزة إسكانیه 2010/11/04 1524 جمعیة فلسطین التعاونیة لالسكان   .25

 رفح إسكانیه 2010/11/04 1525 جمعیة یونس التعاونیة لالسكان   .26

 خان یونس إسكانیه 2010/11/09 1526 جمعیة الهالل االماراتى التعاونیة لالسكان   .27

الرباط التعاونیة لالسكان  أرضجمعیة    .28  غزة إسكانیه 2010/11/09 1527 

 غزة إسكانیه 2010/11/09 1528 جمعیة بیت الخیر التعاونیة لالسكان     .29

 غزة إسكانیه 2010/11/09 1529 جمعیة الفردوس التعاونیة لالسكان   .30

 خان یونس إسكانیه 2010/11/09 1530 جمعیة طیبة التعاونیة لالسكان   .31

 غزة إسكانیه 2010/11/10 1531 جمعیة الفارس التعاونیة لالسكان   .32

 غزة إسكانیه 2010/11/23 1532 جمعیة الشروق التعاونیة لالسكان   .33

 غزة إسكانیه 2010/11/25 1533 جمعیة االمة التعاونیة لالسكان    .34

 غزة إسكانیه 2010/11/29 1534 جمعیة الشام التعاونیة لالسكان   .35

 غزة إسكانیه 2010/11/29 1535 جمعیة أبناء فلسطین التعاونیة لالسكان   .36

 شمال غزة انیهإسك 2010/11/29 1536 جمعیة المروه التعاونیة لالسكان   .37

 شمال غزة إسكانیه 2010/11/29 1537 جمعیة المساواه التعاونیة لالسكان   .38

 شمال غزة إسكانیه 2010/11/29 1538 جمعیة البراء التعاونیة لالسكان   .39

 رفح إسكانیه 2010/12/01 1539 جمعیة تمریض رفح التعاونیة لالسكان   .40

جمعیة موظفي أصدقاء المریض التعاونیة    .41
نلالسكا  

1540 2010/12/05 
 إسكانیه

 غزة

 غزة إسكانیه 2010/12/05 1541 جمعیة الحسن التعاونیة لالسكان   .42

 رفح إسكانیه 2010/12/08 1542 جمعیة نورالحق التعاونیة لالسكان   .43
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 رفح إسكانیه 2010/12/08 1543 جمعیة الوسیم التعاونیة لالسكان   .44

 رفح إسكانیه 2010/12/08 1544 جمعیة قرطبه التعاونیة لالسكان   .45

 غزة إسكانیه 2010/12/08 1545 جمعیة بیت النور التعاونیة لالسكان    .46

 غزة إسكانیه 2010/12/09 1546 جمعیة رواد االقتصاد التعاونیة لالسكان   .47

 غزة إسكانیه 2010/12/09 1547 جمعیة التنمیة التعاونیة لالسكان   .48

 خان یونس إسكانیه 2010/12/15 1548 جمعیة الفالوجا التعاونیة لالسكان   .49

جمعیة مصلحة میاه خان یونس التعاونیة    .50
 2011/01/10 1549 لالسكان

 إسكانیه
 خان یونس

 غزة إسكانیه 2011/01/10 1550 جمعیة أصدقاء االمة التعاونیة لالسكان   .51

 رفح إسكانیه 2011/01/17 1551 جمعیة ابو بكرالصدیق التعاونیة لالسكان   .52

طاب التعاونیة لالسكانجمعیة عمر بن الخ   .53  رفح إسكانیه 2011/01/17 1552 

 رفح إسكانیه 2011/01/17 1553 جمعیة عثمان بن عفان التعاونیة لالسكان   .54

 رفح إسكانیه 2011/01/17 1554 جمعیة علي بن ابي طالب التعاونیة لالسكان   .55

 رفح إسكانیه 2011/01/17 1555 جمعیة صالح الدین االیوبي التعاونیة لالسكان   .56

 رفح إسكانیه 2011/01/17 1556 جمعیة طارق بن زیاد التعاونیة لالسكان   .57

 رفح إسكانیه 2011/01/17 1557 جمعیة بالل بن رباح التعاونیة لالسكان   .58

 رفح إسكانیه 2011/01/17 1558 جمعیة المقداد بن عمرو التعاونیة لالسكان   .59

 رفح إسكانیه 2011/01/19 1559 جمعیة الجنوب التعاونیة لالسكان   .60

 رفح إسكانیه 2011/01/31 1560 جمعیة مهندسي الفرقان التعاونیة لالسكان   .61

 رفح إسكانیه 2011/02/02 1561 جمعیة نور الحیاة التعاونیة لالسكان   .62

جمعیة مكه التعاونیة السكان االسري    .63
 والمحررین

1562 2011/02/09 
 إسكانیه

 شمال غزة

ة لالسكانجمعیة عاصم بن ثابت التعاونی   .64  رفح إسكانیه 2011/02/14 1563 

 رفح إسكانیه 2011/02/14 1564 جمعیة جعفر الطیار التعاونیة لالسكان   .65

 رفح إسكانیه 2011/02/14 1565 جمعیة شریان الحیاة التعاونیة لالسكان   .66

جمعیة ُخبیب ابن ُعدي التعاونیة لالسكان   .67  رفح إسكانیه 2011/02/21 1566 

تعاونیة لالسكانال ةجمعیة مرمر    .68  رفح إسكانیه 2011/03/08 1567 

 غزة إسكانیه 2011/03/15 1568 جمعیة الحقوقیین الفلسطینیین التعاونیة لالسكان    .69
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الجمعیة االمینة التعاونیة الزراعیة الستیراد    .70
م.وتصدیر الخضار والزهور م  

 رفح زراعیة 2011/04/03 1569

لتعاونیةجمعیة اسكان موظفي بلدیة النصیرات ا   .71  الوسطي إسكانیه 2011/05/18 1570 
الجمعیة التعاونیة الزراعیة لمستخدمي المیاه    .72

 غزة زراعیة 2011/05/25 1571  المعالجة

 غزة إسكانیه 2011/06/15 1572 جمعیة قدامي الریاضیین التعاونیة لالسكان   .73

 غزة إسكانیه 2011/07/19 1573 جمعیة العماد التعاونیة لالسكان   .74

معیة عائدون التعاونیة لالسكانج   .75  غزة إسكانیه 2011/09/04 1574 

 غزة استهالكیة 2011/10/02 1575 جمعیة أمل التعاونیة االستهالكیة   .76

 رفح إسكانیه 2011/10/03 1576 جمعیة المعلم الفلسطینى التعاونیة لالسكان   .77

 غزة إسكانیه 2011/10/03 1577 جمعیة المنارة التعاونیة لالسكان   .78

 غزة إسكانیه 2011/10/16 1578 جمعیة الوالء التعاونیة االسكان   .79

جمعیة بنت الریف التعاونیة االستهالكیة    .80
 غزة استهالكیة 2011/11/17 1579 للصناعات الغذائیة

 غزة إسكانیه 2012/01/02 1580 الجمعیة االهلیة التعاونیة لالسكان   .81

 غزة إسكانیه 2012/02/01 1581 جمعیة أمجاد التعاونیة لالسكان   .82

جمعیة التعاونیة الزراعیة لصناعة  المستقبل   .83
 وتسویق االجبان

 الوسطي زراعیة 2012/02/14 1582

م.جمعیة االُخوة التعاونیة للتكافل االجتماعي م   .84  خان یونس خدماتیة 2012/02/19 1583 

م.جمعیة تكافل العاملین ببلدیة جبالیا التعاونیة م   .85 تیةخدما 2012/03/13 1584   شمال غزة 

  
  


