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  رقم
 محتـویــات العـــدد مسلسل

  رقم
 الصفحة

  القوانین : أوالً 

1.  
م بتعدیل بعض أحكام قانون األحوال المدنیـة المعـدل 2013لسنة ) 4(قانون رقم 

  .م2012لسنة ) 3(رقم 
9  

  10  .بشأن إیجار العقارات 2013لسنة ) 5(قانون رقم   .2
  قرارات المجلس التشریعي: ثانیاً 

3.  
  مشـروع قـانون معـدلإقـرار  بشـأن )4/1ع.غ/1356(رقـم عي لس التشریجقرار الم

  بالقراءة الثانیة باالجماع م2012لسنة ) 3(لقانون األحوال المدنیة رقم 
17  

4.  
ــم التشــریعي  لــسجالم قــرار ــة  بشــأن )4/1ع.غ/1357(رق ــة التربی قبــول تقریــر لجن

فــــي ســـجون االحـــتالل اإلســــرائیلي  ىوالقضـــایا االجتماعیـــة حــــول أوضـــاع األســـر 
  .باإلجماع مع التعدیالت

18  

5.  
مـنح الثقـة بالتعـدیل الـوزاري  بشأن )4/1ع.غ/1358(رقم لس التشریعي جقرار الم

  21    .محمد عبد القادر محمد عبد الحمید وزیرًا للعمل /لحكومة الوحدة الوطنیة لألخ

6.  
ـــــس التشـــــریعي جقـــــرار الم ـــــم ل ـــــول بشـــــأن )4/1ع.غ/1359(رق ـــــة  قب ـــــر اللجن تقری

 .مع التعدیالت باإلجماع ذكرى الخامسة والستین لنكبة فلسطینالسیاسیة في ال
22  

7.  
مـریم  /شـغور مقعـد النائـب بشـأن )4/1ع.غ/1360(رقـم لس التشـریعي جقرار الم

 .اإلصالح بسبب الوفاةلكتلة التغییر و  محمد یوسف فرحات من القائمة االنتخابیة
26  

8.  
یجـار ر مشـروع قـانون إإقـرا بشـأن )4/1ع.غ/1362(رقـم لس التشریعي جقرار الم
  .العقارات

27  

9.  
ـــرار الم ـــس التشـــریعي جق ـــم ل ـــى تعیـــین  بشـــأن )4/1ع.غ/1364(رق المصـــادقة عل

  28  .المطلقة باألغلبیة العام سین عابد رئیسًا لدیوان الموظفینمحمد أحمد ح/ األخ

  قرارات مجلس الوزراء: ثالثاً 

10.  
معــاون نیابـــة ) 12(م بشـــأن تعیــین 2013لســنة ) 74(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  29  .عامة في المحافظات الجنوبیة

11.  
ــــوزراء رقــــم  م بشـــــأن تخصــــیص قطعــــة أرض 2013لســــنة ) 75(قــــرار مجلــــس ال

حكومیة لصالح المجلس األعلى للقضاء الشـرعي إلنشـاء مقـر لمؤسسـات القضـاء 
  .الشرعي

31  
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12.  
ــــوزراء رقــــم  م بشـــــأن تخصــــیص قطعــــة أرض 2013لســــنة ) 76(قــــرار مجلــــس ال

  33  .صالح بلدیة غزة إلقامة سوق للسیاراتحكومیة ل

13.  
ــــوزراء رقــــم  م بشـــــأن تخصــــیص قطعــــة أرض 2013لســــنة ) 77(قــــرار مجلــــس ال

  .إلنشاء ثالث مدارس حكومیة رة التربیة والتعلیمحكومیة لصالح وزا
35  

14.  
ــــوزراء رقــــم  بشـــــأن تخصــــیص قطعــــة أرض  م2013لســــنة ) 78(قــــرار مجلــــس ال

  .ء مركز صحيحكومیة لصالح وزارة الصحة إلنشا
37  

15.  
ــــوزراء رقــــم  بشـــــأن تخصــــیص قطعــــة أرض  م2013لســــنة ) 79(قــــرار مجلــــس ال

  .حكومیة لصالح وكالة الغوث وتشغیل الالجئین إلنشاء مركز تموین ومخازن
39  

16.  
بشــأن مبادلـة قطعـة أرض حكومیـة  م2013لسـنة ) 80(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  41  .مد دیب العیوطيبما یعادل قیمتها من أرض المواطنة فاطمة مح

17.  
بشـــأن تخصـــیص أرض حكومیـــة  م2013لســـنة ) 81(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  43  .لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدینیة إلنشاء مسجد النور المحمدي

18.  
ــــوزراء رقــــم  بشـــــأن تخصــــیص قطعــــة أرض  م2013لســــنة ) 82(قــــرار مجلــــس ال

  45  .حكومیة لصالح بلدیة القرارة إلنشاء بئر میاه

19.  
ــــوزراء رقــــم  بشـــــأن تخصــــیص قطعــــة أرض  م2013لســــنة ) 83(قــــرار مجلــــس ال

  47  .اإلسعاف والطوارئحكومیة لصالح وزارة الصحة إلنشاء مركز 

20.  
بشــأن تشــكیل لجنـة خاصـة إلجــراء  م2013لسـنة ) 84(قـرار مجلـس الـوزراء رقــم 

  .مسح میداني ألراضي المندوب وتحدید مساحتها وواضعي الید علیها
49  

21.  
بشــأن تشــكیل لجنـة خاصـة إلجــراء  م2013لسـنة ) 85(مجلـس الـوزراء رقــم  قـرار

  .)86(مسح میداني ألرض تبة الـ
51  

22.  
ــوزراء رقــم  ــة الســید م2013لســنة ) 86(قــرار مجلــس ال ســامي جهــاد / بشـــأن ترقی

  .محمد النجار من وكیل نیابة إلى رئیس نیابة
53  

23.  
ـــد / عیـــین الســـیدبشــــأن ت م2013لســـنة ) 87(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  عبدالحمی

  54  .وصفي غانم األغا قاضي صلح في المحافظات الجنوبیة

24.  
ــم  ــوزراء رق ــغ  م2013لســنة ) 88(قــرار مجلــس ال ) $25,000(بشـــأن صــرف مبل

مات ز مـــــن الموازنـــــة التشـــــغیلیة لـــــوزارة الداخلیـــــة واألمـــــن الـــــوطني لتـــــوفیر المســـــتل
  .اللوجستیة لمراكز التوقیف في محافظات غزة

55  

  57  .بشـأن مشروع إحیاء فعالیات ذكرى النكبة م2013لسنة ) 89(ار مجلس الوزراء رقم قر   .25
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26.  
بشــأن اعتمـاد مشـروع قـانون تنظـیم  م2013لسـنة ) 90(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

حالته إلى المجلس التشریعي إلقراره حسب األصول   59  .العمل التطوعي وإ

27.  
ــم  ــوزراء رق ــغ بشــ م2013لســنة ) 91(قــرار مجلــس ال ) 400,500(ـأن اعتمــاد مبل

شــیكل لتنفیــذ خطــة إزالــة التعــدیات عــن األراضــي الحكومیــة فــي قطــاع غــزة للعــام 
  .م2013

60  

28.  
بشـأن تصـحیح الخطـأ المـادي الـوارد  م2013لسنة ) 92(قرار مجلس الوزراء رقم 

م بشـــــأن 2012لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/03/264/11(فــــي قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 
  .)5( زارة الداخلیة واألمن الوطني عددسكریة في و اعتماد تقییمات ع

61  

29.  
بشــأن نظــام إعطــاء األولویــة فـــي  م2013لســـنة ) 93(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  63  .العطاءات والمشتریات الحكومیة للمنتجات الوطنیة

30.  
بشــأن تعیـین قضـاة فـي المحافظـات  م2013لسـنة ) 94(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  67  .الجنوبیة

31.  
ــم قــرا ــوزراء رق ــة للعــام  م2013لســنة ) 95(ر مجلــس ال ــدیم ملحــق الموازن بشــأن تق

  68  .م إلى المجلس التشریعي للمصادقة علیه2013

32.  
ــم  ــدمتین  م2013لســنة ) 96(قــرار مجلــس الــوزراء رق ــین المق بشــأن اعتمــاد الخطت

زالة آثار العدوان على قطاع غزة   .من وزارة التخطیط بشأن إعادة اإلعمار وإ
70  

33.  
ــ ــوزراء رقــم ق بشــأن تمدیــد العمــل بقــرار مجلــس  م2013لســنة ) 97(رار مجلــس ال

ـــم  ـــوزراء رق م بشـــأن اســـتقطاع مـــا نســـبته 2007لســـنة ) هــــ.إ/و.م/01/31/11(ال
  .من إجمالي رواتب الموظفین لصالح العمال%) 5(

71  

34.  
ــــوزراء رقــــم  ــــس ال بشــــأن تخصــــیص قطعــــة أرض  م2013لســــنة ) 98(قــــرار مجل

إلنشاء مركز التطـویر والحاضـنة  الجامعیة للعلوم التطبیقیة حكومیة لصالح الكلیة
  .التكنولوجیة

73  

35.  
بشــأن عطلــة عیــد العمــال العــالمي  م2013لســنة ) 99(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  74  .م2013للعام 

36.  

بشــأن إلغــاء قــرار مجلــس الــوزراء  م2013لســنة ) 100(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
زیـادة رواتـب المعلمـین فـي قطـاع  م بشـأن2008لسـنة ) هـ.إ/و.م/4/90/11(رقم 

  .%5غزة بنسبة 
  

75  
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37.  
مـــن ) 10(بشـــأن تعـــدیل المـــادة  م2013لســـنة ) 101(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
م بشــأن الالئحــة 2013لســنة ) هـــ.إ/و.م/03/279/11(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .التنظیمیة لكادر المعلمین الحكومیین
76  

38.  
) 140,000(بشـأن صـرف مبلـغ  م2013لسـنة ) 102(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

نســخة مــن األعــداد المفقــودة والنافــذة مــن الجریــدة الرســمیة ) 200(شــیكل لطباعــة 
  ."الوقائع الفلسطینیة"

78  

39.  
) $22,800(بشـأن اعتمـاد مبلــغ  م2013لسـنة ) 103(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  80  .كموازنة طارئة لصالح ملتقى آفاق االستثمار في فلسطین

40.  
ــوزراء رقــم  ــة  م2013لســنة ) 104(قــرار مجلــس ال ــة نقدی بشــأن صــرف ســلفة مالی

لصــــــالح وزارة االتصـــــاالت وتكنولوجیــــــا المعلومـــــات لشــــــراء ) $10,000(بقیمـــــة 
  .احتیاجات عاجلة وطارئة لتشغیل األجهزة المركزیة بمركز الحاسوب الحكومي

82  

41.  
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال ـــب مصـــد اعتمـــاد مشـــ م2013لســـنة ) 105(قـــرار مجل روع تركی

  84  .)$20,000(للمركبات على شارع الرشید بتكلفة مالیة وقدرها 

42.  
ــم  ــوزراء رق بشــأن تفــویض وزارة االتصــاالت  م2013لســنة ) 106(قــرار مجلــس ال

ــــاء وتشــــغیل شــــبكة األلیــــاف  ــــا المعلومــــات بمــــنح رخصــــة حصــــریة لبن وتكنولوجی
  .الضوئیة

86  

43.  
بشـأن اعتمـاد الخطـة االسـتراتیجیة  م2013لسـنة ) 107(قرار مجلس الوزراء رقـم 

للحكومـــة اإللكترونیـــة واالســـتراتیجیة الوطنیـــة لالتصـــاالت وتكنولوجیـــا المعلومـــات 
  .م2015-2013لألعوام 

88  

44.  
ــــس الــــوزراء رقــــم  محمــــد / بشـــــأن تكلیــــف الســــید م2013لســــنة ) 108(قــــرار مجل

  90  .عبدالقادر محمد عبدالحمید بمهام رئیس دیوان الموظفین العام

45.  
ــم  ــوزراء رق بشـــأن اعتمــاد الهیكــل التنظیمــي  م2013لســنة ) 109(قــرار مجلــس ال

  91  .المعدل لوزارة التربیة والتعلیم العالي

46.  
ـــوزراء رقـــم  ـــس ال بشــــأن تطبیـــق كـــادر المعلمـــین  م2013لســـنة ) 110(قـــرار مجل

  93  .الحكومیین على المعلمین بوزارة الشؤون االجتماعیة

47.  
بشـــأن إلغـاء قــرار مجلــس الــوزراء  م2013لســنة ) 111(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

بشـــأن تشــــكیل لجنــــة خاصـــة لمتابعــــة تنفیــــذ مبــــادرة عائلـــة األغــــا لتطــــویر مركــــز 
  .خانیونس

94  
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48.  
ـــم  ـــس الـــوزراء رق تخصـــیص قطعـــة أرض بشـــأن  م2013لســـنة ) 112(قـــرار مجل

  95  .حكومیة لصالح بلدیة الزهراء إلنشاء بئر میاه ومخازن للبلدیة

49.  
ـــس ـــم  قـــرار مجل تخصـــیص قطعـــة أرض بشـــأن  م2013لســـنة ) 113(الـــوزراء رق

  .حكومیة لصالح بلدیة غزة إلقامة بئر میاه
97  

50.  
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2013لســـنة ) 114(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .حكومیة لصالح وكالة غوث وتشغیل الالجئین إلنشاء مدرسة في مدینة الزهراء
99  

51.  
صـرف بــدل إیجــار لــبعض بشــأن  م2013لســنة ) 115(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

  .المواطنین الذین كانوا یقطنون في مجمع آل أبو عمرة
101  

52.  
بشـــأن تكلیــف الجهــات المختصــة  م2013لســنة ) 116(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  103  .باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إخالء بنایة آیلة للسقوط في محافظة رفح

53.  
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2013لســـنة ) 117(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  105  .حكومیة لصالح مجلس الخدمات المشترك للبلدیات الوسطى إلقامة بئر میاه

54.  
ـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  بشـــأن االنتفـــاع مـــن األراضـــي  م2013لســـنة ) 118(ق

  107  .الحكومیة

55.  
بشـــــأن التعامــــل مـــــع الزوائـــــد  م2013لســـــنة ) 119(قــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقــــم 

  109  .في األراضي الحكومیة" تنظیمیةال"

56.  
بشـــــأن تشــــكیل لجنــــة تثمـــــین  م2013لســــنة ) 120(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  .األراضي الحكومیة
111  

57.  
ــــوزراء رقــــم  ــــرار مجلــــس ال بشــــأن التعامــــل مــــع أراضــــي  م2013لســــنة ) 121(ق

  .المحلول
113  

58.  
مـع التعـدیات  بشـأن آلیات التعامـل م2013لسنة ) 122(قرار مجلس الوزراء رقم 
  .على األراضي الحكومیة

116  

59.  
بشـــأن نظـــام معـــاییر تخصـــیص  م2013لســنة ) 123(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  122  .األراضي الحكومیة

60.  
ــوزراء رقــم  بشـــأن إضــافة وزیــر العمــل إلــى  م2013لســنة ) 124(قــرار مجلــس ال

  125  .عضویة لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمة

61.  
بشـــأن اإلفــراج عــن نــزالء أمضــوا  م2013لســنة ) 125(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  127  .ثلثي مدة محكومیتهم
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62.  
بشـأن تشـكیل لجنـة خاصـة لدراسـة  م2013لسنة ) 126(قرار مجلس الوزراء رقم 

  128  .األسماء الجغرافیة في قطاع غزة

63.  
ــــــــم  ــــــــوزراء رق ــــــــس ال ــــــــاد م2013لســــــــنة ) 127(قــــــــرار مجل ــــــــغ  بشـــــــــأن اعتم مبل

  .لبناء طوابق إضافیة في الوزارات والمؤسسات الحكومیة) 500.000$(
130  

64.  
بشـــــأن اعتمـــاد مشـــروع قــــانون  م2013لســـنة ) 128(قـــرار مجلـــس الــــوزراء رقـــم 

حالتــه إلــى المجلــس التشــریعي إلقــراره حســب  تــرخیص وتســجیل المراكــز الثقافیــة وإ
  .األصول

131  

65.  
بشـأن اعتمـاد مشـروع إسـكان أفقـر  م2013لسـنة ) 129(قرار مجلس الوزراء رقم 

  132  .)$1,050,000(الفقراء بتكلفة مالیة وقدرها 

66.  
بشأن اعتماد مشـروع إنشـاء صـالة  م2013لسنة ) 130(قرار مجلس الوزراء رقم 

  134  .)$67,000(مؤتمرات دائمة بمبنى الثقافة بتكلفة مالیة وقدرها 

67.  
ـأن تعیـین األسـیر المحـرر فــي بشـ م2013لسـنة ) 131(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
ـــد إبـــراهیم بـــدوي علـــى الكـــادر )/ وفـــاء األحـــرار(صـــفقة تبـــادل األســـرى  عـــالء خال

  .العسكري برتبة رائد
136  

68.  
ــــوزراء رقــــم  ــــرار مجلــــس ال ــــة علــــى عــــودة  م2013لســــنة ) 132(ق بشـــــأن الموافق

  .موظفین للعمل في وزارة الداخلیة واألمن الوطني
138  

69.  
بشـأن عطلة یوم اإلسـراء والمعـراج  م2013لسنة ) 133(م قرار مجلس الوزراء رق

  .م2013للعام 
140  

70.  
ــوزراء رقــم  بشـــأن اعتمــاد الخطــة التشــغیلیة  م2013لســنة ) 134(قــرار مجلــس ال

  .م2013الحكومیة للعام 
141  

71.  
بشــــأن تشــــكیل لجنــــة حكومیــــة  م2013لســــنة ) 135(قـــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  142  .للمصاعد

72.  
بشـــأن تفـــویض وزیـــر االقتصـــاد  م2013لســـنة ) 136(زراء رقـــم قـــرار مجلـــس الـــو 

  144  .الوطني بتشكیل مجلس إدارة الهیئة العامة لتشجیع االستثمار

73.  
ــــوزراء رقــــم  جــــالل / بشــــأن نقــــل الموظــــف م2013لســــنة ) 137(قــــرار مجلــــس ال

عبـدالفتاح محمـد إسـماعیل مـن وزارة االتصـاالت وتكنولوجیـا المعلومـات إلــى وزارة 
  .بنفس درجته الوظیفیةالتخطیط 

145  

  147رائـد مصـباح / بشـأن نقـل الموظـف م2013لسنة ) 138(قرار مجلس الوزراء رقم   .74
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ــة  ــوزراء إلــى وزارة الشــؤون الخارجی ــة العامــة لمجلــس ال ــو دایــر مــن األمان محمــد أب
  .بنفس درجته الوظیفیة

75.  
عــدل بشـــأن تنفیــذ حكــم محكمــة ال م2013لســنة ) 139(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

صـالح عـودة / العلیا القاضي بتعدیل قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالـة القاضـي
  حشیش إلى المعاش لتكون العقوبة هي اللوم

149  

76.  
بشـأن تشـكیل لجنـة خاصـة لدراسـة  م2013لسنة ) 140(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .أسباب ودوافع وسبل مكافحة الجریمة بكل صورها وأشكالها
151  

  رات وزاریةقرا: رابعاً 

77.  
ــة والتعلــیم العــالي رقــم  بشــأن رســوم عضــویة  م2013لســنة ) 3(قــرار وزیــر التربی

  .هیئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العالي
153  

78.  
بشــأن تشــكیل مجـــلس  م 2013لســنة ) 7(قــرار وزیــر التربیــة والتعلــیم العــالي رقــم 

  155  .التعـلـیم

79.  
بشـأن آلیـة الموافقـة  م2013لسنـــة ) 12(العالـــي رقــم  قـرار وزیــر التـربیــة والتعلیـــم

  158  .على فتح فروع جدیدة لمؤسسات التعلیم العالي

80.  
م بشـأن مواعیـد الـدوام 2013لسنــة ) 17(قـرار وزیــر التـربیــة والتعلیــم العالــي رقـم 

  160  .م2013/2014واالمتحانات والعطل المدرسیة واألعیاد للعام الدراسي 

81.  
ـــم  بشـــأن منـــع دخـــول اللحـــوم  2012لســـنة ) 1(قـــرار وزیـــر االقتصـــاد الـــوطني رق

  167  .المجمدة

82.  
بشــأن تنظـیم دخـول المالبــس  2012لسـنة ) 2(قـرار وزیـر االقتصـاد الــوطني رقـم 

  .المستعملة
168  

83.  
دخــال  2012لســنة ) 3(قــرار وزیــر االقتصــاد الــوطني رقــم  بشــأن حظــر اســتیراد وإ

  .أو تداول مقلدات التبغ
170  

84.  
بشـــأن حظـــر ادخـــال أو  م2012لســـنة ) 68(قـــرار وزیـــر االقتصـــاد الـــوطني رقـــم 

  .جلب أو استیراد الزي المدرسي
172  

85.  
ــوطني رقــم  بشــأن تشــكیل لجنــة إلدارة  2012لســنة ) 71(قــرار وزیــر االقتصــاد ال
  174  .الغرفة التجاریة لمحافظة قطاع غزة

بشــأن نفقــات فحــص العینـــات  2012لســنة ) 80(قــرار وزیــر االقتصــاد الــوطني رقـــم   .86
  .المحلیة التي یثبت مطابقتها لجمیع شروط المواصفة الفلسطینیة الخاصة بالمنتج

176  
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  أنظمة البلدیة: خامساً 
  178  .2012ت اإلعالنیة لسنة انظام بلدیة خان یونس بشأن اللوح  .87
  186  إعالنات اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن: سادساً   .88
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  م2013لسنة ) 4(قانون رقم 
  م2012لسنة ) 3(رقم  المعدل بتعدیل بعض أحكام قانون األحوال المدنیة

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  وتعدیالته، 1999لسنة ) 2(وعلى قانون األحوال المدنیة رقم 
: اریخـــــــــسته المنعقــــدة بتــــــــــي فـــي جلـلــــى مــــا أقـــره المجلــــس التشــــریعي الفلسطینــــوبنـــاًء ع

  م، 11/04/2013
م 2003مــن القــانون األساســي لســنة ) 41(وبعــد أن أصــبح القــانون مصــدرًا بقــوة المــادة 

  وتعدیالته،
  بسم اهللا ثم بسم الشعب العربي الفلسطیني،

  : صدر القانون التالي
  )1(مادة ال

لغى الم بشـأن تعـدیل قـانون األحـوال المدنیـة  2012لسنة ) 3(من القانون رقم ) 2(ادة تُ
ستعاض عنها بالنص التالي1999لسنة ) 2(رقم    :م ویُ

بشــأن تعــدیل قــانون األحــوال المدنیــة رقــم  2012لســنة ) 3(تنطبــق أحكــام القــانون رقــم "
ذ هـذا م علـى كـل حـاالت حضـانة مجهـولي النسـب التـي تمـت قبـل نفـا1999لسنة ) 2(

 ".نالقانو 
  )2(مادة ال

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون
  )3(مادة ال

تنفیذ أحكام هذا القانون ویعمل به من  -فیما یخصه كلٌ  -كافة على الجهات المختصة
    .تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  

  .میالدیة 26/05/2013 :بتاریخ ي مدینة غزةصدر ف
  .هجریة /1434/16 :قالمواف                  

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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  2013لسنة ) 5(رقم قانون 
   بشأن إیجار العقارات

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  ،وتعدیالته 2003على القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع 

  ،وتعدیالته 1940لسنة ) 44(رقم ) دور السكن(على قانون تقیید إیجارات و 
المعمـول  ،وتعدیالتـه 1941لسـنة ) 6(رقـم ) العقـارات التجاریـة(انون تقیید إیجارات وق

  ،بهما في محافظات غزة
وتعدیالتــه المعمـــول بـــه  1953لســـنة ) 62(وعلــى قـــانون المـــالكین والمســتأجرین رقـــم 

  في محافظات الضفة،
  م،2012لسنة ) 4(على القانون المدني الفلسطیني رقم و 
  لعدلیة،على مجلة األحكام او 

  ،1997لسنة ) 1(وعلى قانون الهیئات المحلیة رقم 
الفلسـطیني بـالقراءة الثالثـة فـي جلسـته المنعقـدة  المجلـس التشـریعي مـا أقـرهعلـى  وبناًء 
  ،م16/05/2013 بتاریخ

 2003مـن القـانون األساسـي لسـنة ) 41(وبعد أن أصـبح القـانون مصـدرًا بقـوة المـادة 
  وتعدیالته،

  الشعب العربي الفلسطینيبسم اهللا ثم بإسم 
  :القانون التالي صدر

  تعاریف
  )1(المادة 

واأللفــاظ التالیــة حیثمــا وردت فــي  لغایــات تطبیــق أحكــام هــذا القــانون یكــون للكلمــات
  :هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرینة على غیر ذلك

إبرام عقــد خــول قانونــًا بــ، أو مــن ینــوب عنــه، أو مــن یمالــك العــین المــؤجرة: المــؤجر
  .اإلیجار



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  .أو اعتباریاً  سواء كان شخصًا طبیعیاً  المنتفع بالعین المؤجرة :المستأجر
  .العقار محل عقد اإلیجار :المأجور
 البــدل المتفــق علیــه بــین المــؤجر والمســتأجر فــي عقــد اإلیجــار ویشــمل أیضــاً  :األجــرة

  .فاق على ذلكمقابل الخدمات والزیادة في األجرة في حال وجود ات
  

  نطاق تطبیق القانون
  )2(مادة ال

أحكـــام هـــذا القـــانون علـــى جمیـــع العقـــارات المـــؤجرة ألغـــراض الســـكن أو  ســـريت -1
حرفیـة أو مهنیـة التـي ال تقـل مـدة إیجارهـا عـن ألغراض تجاریة أو صناعیة أو 

 .ثالثین یوماً 

 :هذا القانون ما یلي سریانیستثنى من  -2

 .أمالك الدولة العامة والخاصة  .أ 

 .األراضي الزراعیة والمنشآت التابعة لها .ب 

 .األراضي الفضاء .ج 

 .أراضي الوقف وعقاراته .د 

العقـــارات المـــؤجرة مـــن أربـــاب العمـــل إلـــى العـــاملین لـــدیهم بحكـــم ارتبـــاطهم  .ه 
 .بالعمل أو بسببه

األمـــاكن المـــؤجرة ألغـــراض اســـتثماریة كالشـــقق المفروشـــة وغـــرف الفنـــادق  .و 
 .والصاالت وأماكن العرض والمسارح

ي جـــزء مـــن العقـــار یـــؤجر لشـــخص أو أشـــخاص بهـــدف تقـــدیم خــــدمات أ .ز 
 .للعقار أو المنتفعین به

مـــن هـــذه المـــادة ) ه، و، ز( اتتـــنظم أحكـــام تـــأجیر العقـــارات الـــواردة فـــي الفقـــر  -3
 .بقرار من مجلس الوزراء

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  عقود اإلیجار وتسجیلها
  )3(مادة ال

تضـمنة جمیـع الشـروط مُ  كتابـةً تُبرم عقود اإلیجار الخاضـعة ألحكـام هـذا القـانون  .1
 .المتفق علیها

  :ةــالعناصر األساسیة التالیعقود اإلیجار تتضمن یجب أن  .2

ورقـــم ، وعنوانهمــا مــن یمثلهمــا قانونــاً  وأالمســتأجر، وجنســـیتهما، اســم ؤجر، و مــاســم ال
، ا، وكیفیــــة أدائهـــــوقیمــــة األجــــرةومـــــدة اإلیجــــار بطاقــــة الهویــــة أو بطاقــــة التعریــــف، 

مضاء الطرفینغایة من التأجیروأوصاف المأجور، وال   .، وإ
  
  )4(المادة 

 ةالهیئـــ بعـــد التوقیـــع علیهـــا أمـــام الموظـــف المخـــتص لـــدى یجـــاراالتُســـجل عقـــود  .1
 .افوذهالمحلیة التي یقع المأجور ضمن ن

یكــون تســجیل عقــود اإلیجــار المبرمــة قبــل نفــاذ هــذا القــانون إختیاریــًا بعــد اإلقــرار  .2
  . بها أمام الموظف المختص

الهیئــة المحلیــة مــن المــؤجر رســمًا بنســبة خمســة بالمائــة مــن مقــدار أجــرة تســتوفي  .3
شــهر واحــد فقــط ولمــرة واحــدة عنــد تســجیل عقــد اإلیجــار أیــًا كانــت مــدة اإلیجــار 

أردنیـــة أو مـــا یعادلهـــا  المبلـــغ المســـتوفى عـــن خمســـة دنـــانیر شـــریطة أن ال یقـــل
 .بالعملة المتداولة

ل ثالثـین یومـًا مـن هیئـة المحلیـة خـالیجب علـى المـؤجر تسـجیل عقـد اإلیجـار بال .4
ذا لـــم یتـــاریخ إبرامـــه م بواقـــع نصـــف قـــم بالتســـجیل خـــالل المـــدة المـــذكورة، وإ غـــرّ ُ ، ی

عــن كــل یــوم تــأخیر، بشـــرط أن ال  أردنــي أو مــا یعادلــه بالعملــة المتداولــة دینــار
مـن ) 3(باإلضافة لرسوم التسـجیل المقـررة فـي الفقـرة  أردنیاً تزید عن مائتي دینارًا 

  .هذه المادة



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

ال یجوز تسجیل عقد اإلیجار إذا لم یتضمن أحـد العناصـر األساسـیة الـواردة فـي  .5
  ).3(من المادة ) 2(الفقرة 

ـــنظم إجـــراءات تســـجیل عقـــود اإلیجـــار لـــدى الهیئـــات المحلیـــة بموجـــب تعلیمـــات  .6 تُ
  .تصدر عن وزیر الحكم المحلي

  )5(المادة 
إحـــدى یـــة قـــوة الســـند التنفیـــذي فـــي یكـــون لعقـــد اإلیجـــار المســـجل لـــدى الهیئـــات المحل

  :ةالتالی تلحاالا
 .تنفیذ عقد اإلیجارب المطالبة .1

  .المطالبة باألجرة المستحقة .2
 .م المأجور حال انتهاء مدة اإلیجاریتسلب المطالبة .3

  إخالء المأجور
  )6(المادة 

 .ینقضي عقد اإلیجار بانتهاء مدته .1

إلیجـار، فـإذا أبقاهـا تحـت یجب على المستأجر أن یرد المأجور عند انتهاء مـدة ا .2
أن یــدفع للمــؤجر تعویضــًا تراعــى فیــه أجــرة المثــل ومــا  یــده دون حــق كــان ملزمــاً 
  .أصاب المؤجر من ضرر

  )7(المادة 
، أن یطلــب مـــن المحكمــة إخـــالء عقــد اإلیجـــار، ولـــو قبــل انتهـــاء مــدة جــوز للمــؤجری

  :الحاالت اآلتیةإحدى المأجور في 
، ما لـم یقـدم عـذرًا تقبلـه باألجرة في میعاد استحقاقهاوفاء ، بالإذا لم یقم المستأجر .1

  .المحكمة
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للغیـر بـأي وجـه  ، أو تركـهمن الباطن، أو تنـازل عنـه إذا أّجر المستأجر المأجور .2
أو  ربغیــر إذن كتــابي مــن المــؤج ،أو قــام بتغییــر تقســیمات المــأجور ،مــن الوجــوه

  .خالف شروط العقد
راعــاة ب، ى أو اإلضــافة إلیــه أو تعدیلــهنــإذا رغــب المــؤجر فــي هــدم أو تعلیــة المب .3 مُ

  :التالي
عـــدم إمكانیـــة إجـــراء التعلیـــة أو اإلضـــافة أو التعـــدیل مـــع بقـــاء المســـتأجر فـــي  .أ 

  .لما تقدره الجهة المانحة للترخیصالمأجور، وفقًا 
 .اخیص الالزمة من الجهات المختصةحصول المؤجر على كل التر  .ب 

ثــة أشــهر بعــد حصــول المــؤجر مــنح المســتأجر مهلــة لإلخــالء ال تقــل عــن ثال .ج 
 .على التراخیص الالزمة

أشــهر مــن  أن یشــرع المــؤجر فــي إجــراء األعمــال المــرخص بهــا خــالل ثالثــة .د 
، أو قــام م المـؤجر باألعمــال المـرخص لـه بهـافــإذا لـم یقـ، تـاریخ إخـالء المبنـى

، یجــوز للمســتأجر آخــر قبــل قیامــه بهــذه األعمــالبتــأجیر المــأجور لمســتأجر 
 .تعویض إذا كان له مقتضىالسابق طلب ال

تكــون األفضــلیة فــي اســتئجار العقــار بعــد إعــادة بنائــه أو تعلیتــه أو اإلضــافة  .ه 
  .علیه للمستأجر السابق

، فـي شـغله بنفســهإذا كـان المـأجور واقعـًا ضـمن سـكن المــؤجر الخـاص ، ورغـب  .4
أو زوجــه أو أحــد والدیــه أو أحــد أوالده أو مــن تلزمــه نفقتــه شرعــــًا بشــرط مراعــاة 

  :لتاليا
  .أشهر إخطار المستأجر قبل ثالثة .أ 
مــن هــذه ) 4(أن یشــغل المــؤجر أو أي مــن األشــخاص المــذكورین فــي الفقــرة  .ب 

  .المادة المأجور فعلیًا بعد إخالئه من المستأجر ولمدة سنة دون انقطاع
وفــي حـــال عـــدم قیـــام المـــؤجر بشـــغل المـــأجور فعلیـــًا بغیـــر عـــذر مقبـــول خـــالل ثالثـــة 

الء، أو شــغله لمــدة تقــل عــن ســنة، أو فــي حــال قیامــه بتــأجیره أشــهر مــن تــاریخ اإلخــ
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ـــــب الحكـــــم  ـــــه مـــــن المســـــتأجر، جـــــاز للمســـــتأجر طل ـــــى مســـــتأجر أخـــــر بعـــــد إخالئ إل
، وللمحكمــــة المختصــــة أن تقــــرر مقــــدار التعــــویض المناســــب علــــى أن ال عویضالتبــــ

  .تینیتجاوز مقدار أجرة سن
  )8(مادة 

  أحكام ختامیة وانتقالیة
العقــارات (ألحكــام قــانون تقییــد االیجــارات  المبرمــة وفقــاً  یجــارتمتــد مــدة عقــود اال .1

یالتــــه المعمــــول بــــه فــــي محافظــــات غــــزة، وتعد 1941لســــنة ) 6(رقــــم ) التجاریــــة
وتعدیالتـه المعمــول  1953لســنة ) 62(قـانون المــالكین والمسـتأجرین رقـم وأحكـام 

  .لمدة خمس سنوات به في محافظات الضفة
ــــد مــــدة عقــــود االیجــــار الم .2 ــــد االیجــــارات تمت دور (برمــــة وفقــــًا ألحكــــام قــــانون تقیی

، فــــي محافظــــات غــــزة وتعدیالتــــه المعمــــول بــــه 1940لســــنة ) 44(رقــــم ) الســــكن
وتعدیالتـه المعمــول  1953لســنة ) 62(قـانون المــالكین والمسـتأجرین رقـم  وأحكـام

  .لمدة ثالث سنوات به في محافظات الضفة
محــددة مــا لــم یتضــمن العقــد مــدة  ،مــن هــذه المــادة) 2،1(تطبــق احكــام الفقــرتین  .3

، بشــرط أن یكــون المســتأجر شــاغًال أو رغــب المســتأجر فــي عــدم التجدیــد أطــول
 .للمأجور

مشــار الیهــا فــي ال یجــوز للمــؤجر طلــب زیــادة األجــرة للعقــود الســاریة المفعــول وال .4
من هـذه المـادة اال وفقـًا للضـوابط والمـدد وفـي حـدود النسـب ) 3، 2،  1(الفقرات 
 .م التي یصدر بها قرار من مجلس الوزراءأو القی

  )9(مادة 
تســـتمر المحـــاكم فـــي الفصـــل فـــي الـــدعاوى المرفوعـــة أمامهـــا قبـــل تـــاریخ العمـــل بهـــذا 

  .القانون وفق القانون القدیم
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  )10(مادة 
انون، وبمـا ال تسري أحكام القانون المدني فیما لم یرد بشـأنه نـص خـاص فـي هـذا القـ

  .یتعارض مع أحكامه
  
  )11(مادة 

لغى العمل بالقوانین التالیة) 9(مع مراعاة أحكام المادة  .1  :من هذا القانون یُ

  .وتعدیالته 1940لسنة ) 44(رقم ) ندور السك(قانون تقیید إیجارات  .أ 
  .وتعدیالته 1941لسنة ) 6(رقم ) العقارات التجاریة(قانون تقیید إیجارات  .ب 
  .تعدیالتهو  1953لسنة ) 62(قانون المالكین والمستأجرین رقم  .ج 

لغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون .2   .یُ

  )12(مادة 
  .یصدر مجلس الوزراء اللوائح واألنظمة الالزمة لتنفیذ أحكام هذا القانون

  )13(مادة 
ویعمـل بـه  ،تنفیذ أحكام هذا القـانون -فیما یخصه كلٌ - كافةعلى الجهات المختصة 

  .من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة شهرینبعد 
  

  .میالدیة 16/06/2013: بتاریخ صدر في مدینة غزة
  .هجریة /1434/07: الموافق                   

  
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع الرابع والخمسون –الجلسة األولى 
  ةالمنعقدة في مدینتي رام اهللا وغز 

  م11/4/2013-10یومي األربعاء و الخمیس 
  )4/1ع.غ/ 1356(قرار رقم 

المجلس التشریعي الفلسطیني في جلسته األولـى االجتمـاع الرابـع والخمسـون المنعقـدة 
  .م11/4/2013في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
لسـنة ) 3(لقـانون األحـوال المدنیـة رقـم تقریر القراءة الثانیة  لمشروع قانون معـدل  -

  .م المقدم من اللجنة القانونیة2012
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
ــــة رقــــم  :أوالً  م 2012لســــنة ) 3(إقــــرار مشــــروع قــــانون معــــدل لقــــانون األحــــوال المدنی

  .باإلجماعبالقراءة الثانیة 
م وفقــًا لألصــول 2013مال إجــراءات قــانون محلــق الموازنــة للســنة المالیــة اســتك :ثانیــاً 

  .القانونیة
  

  محمود الرمحي. د
  أمین سر

  المجلس التشریعي

  
  
  

  أحمد بحر. د
  النائب األول

  لرئیس المجلس التشریعي
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  مس والخمسوناالجتماع الخا –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م 17/4/2013یوم األربعاء 
  )4/1ع.غ/ 1357(قرار رقم 

المجلــــس التشــــریعي الفلســــطیني فــــي جلســــته األولــــى االجتمــــاع الخــــامس والخمســــون 
  .م17/4/2013المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
فــــي ســــجون  ىنــــة التربیــــة والقضــــایا االجتماعیــــة حــــول أوضــــاع األســــر تقریــــر لج -

  .االحتالل اإلسرائیلي
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
فـي سـجون  ىقبول تقریر لجنة التربیة والقضایا االجتماعیـة حـول أوضـاع األسـر  :أوالً 

  .یالتاالحتالل اإلسرائیلي باإلجماع مع التعد
فـــي  ىإقـــرار توصـــیات تقریـــر لجنـــة التربیـــة والقضـــایا االجتماعیـــة حـــول األســـر  :ثانیـــاً 

  -:سجون االحتالل اإلسرائیلي كالتالي
مطالبــــــة الســــــلطة الفلســــــطینیة بــــــالتوقیع علــــــى االتفاقیــــــات والمعاهــــــدات الدولیــــــة  .1

وبالتحدیـــد اتفاقیـــات جنیـــف، ورفـــع شـــكاوى فردیـــة وجماعیـــة ضـــد االحـــتالل أمـــام 
 .م الدولیة لمقاضاتهم على جرائمهم المتواصلة بحق األسرىالمحاك

 حـــول هادفـــة علمیـــة دراســـیة تعلیمیــة مـــادة باعتمـــاد الفلســـطینیة الحكومـــة ةطالبــم .2
 حقـــــوقهم وترســـــخ شـــــأنهم، مـــــن ترفـــــع المدرســـــي، المنهـــــاج فـــــي األســـــرى قضـــــیة

 .الفلسطیني الشعب أجیال نفوس في حاضرة حیَّة قضیتهم وتبقي المشروعة،
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تحـــــٍف  بإقامــــة الفلســــطینیة الحكومــــة ةطالبــــم .3  بقضـــــیة یخــــتص الــــذاكرة إلحیــــاء مَ
 المجــرمین لكــل ویوثــق باألســرى المتعلــق بالتــاریخ یتعلــق مــا كــل ویضــم األســرى

 .األسیرة الحركة قمعوا الذین
إلـــى صـــفقة تبـــادل األســـرى جمهوریـــة مصـــر العربیـــة الشـــقیقة راعـــي اتفـــاق  دعـــوة .4

 .االتفاقببنود لاللتزام  االحتالل حكومةالضغط على 
صـدار  .5 دعوة السفارات العربیة واإلسـالمیة، لتنظـیم اعتصـامات نصـرة لألسـرى، وإ

نشرات للتعریف بقضیة األسرى ومعاناتهم، والمطالبة بتحسـین ظـروفهم الحیاتیـة، 
نقاذ األسرى المعزولین واألسرى المضربین  .وإ

نــــات العربیــــة دعــــوة جامعــــة الــــدول العربیــــة ومنظمــــة المــــؤتمر اإلســــالمي والبرلما .6
واألوروبیة ومجلس حقوق اإلنسان الدولي بالدعوة إلـى عقـد جلسـة خاصـة لبحـث 

  .قضیة النواب األسرى في سجون االحتالل الصهیوني
دعــوة المؤسســات الدولیــة وخاصـــة مجلــس حقــوق اإلنســـان بــاألمم المتحــدة إلـــزام  .7

محاسـبة علـى االحتالل على فتح السجون أمام لجان التفتیش والمراقبة الدولیـة وال
 .االنتهاكات الصارخة للقانون الدولي واتفاقیة جنیف

دعوة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر القیام بالدور المنوط بهـا مـن خـالل التـدخل  .8
 .لحمایة األسرى من انتهاكات االحتالل لحقوقهم وكرامتهم اإلنسانیة

بحملــة  الــدعوة إلــى تشــكیل ائــتالف عــالمي مــن مؤسســات حقــوق اإلنســان للقیــام .9
عالمیة عالمیة ضد سیاسة االعتقال اإلداري والعـزل االنفـرادي  نسانیة وإ قانونیة وإ

 .واإلهمال الطبي التي یقوم بها االحتالل الصهیوني بحق األسرى
ـــوة برلمانــــات العــــالم كافـــــة لعقــــد جلســــة خاصـــــة لمناقشــــة أوضــــاع األســـــرى   .10 دعـ

ل أمــــام المحــــاكم المأســــاویة وتشــــكیل لجــــان برلمانیــــة مــــن أجــــل مقاضــــاة االحــــتال
 .الدولیة
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دعـــــوة رؤســـــاء وأعضـــــاء برلمانـــــات العـــــالم إلـــــى تحمـــــل مســـــؤولیاتهم القانونیـــــة   .11
ــة واإلنســـــانیة تجـــــاه مـــــا یتعـــــرض لـــــه زمالؤهـــــم مـــــن أعضـــــاء البرلمـــــان  واألخالقیــ
هانـات ومحاكمـات سیاسـیة باطلـة فـي سـجون  الفلسطیني من اختطاف واعتقـال وإ

 . االحتالل الصهیوني
التحـــرك  إلـــى ،الحقوقیـــة واإلنســـانیةاألممیـــة، لـــدولي بمؤسســـاته المجتمـــع ا دعـــوة  .12

ومعاقبــــة االحــــتالل  ،مواثیــــق الدولیــــةالو للقــــوانین  ةیــــاحمبقــــوة لفــــرض االحتــــرام وال
مــرأى ومســمع مــن  علــىعــرض الحــائط هــا ضــرب بینتهكهــا، ویي ذالــ الصــهیوني
 .العالم أجمع

ت واتخـاذ كـل الوسـائل مطالبة فصائل المقاومـة الفلسـطینیة إلـى فـتح كـل الخیـارا  .13
 .لتحریر األسرى من سجون االحتالل الصهیوني

 ومجموعــات موحــدة مقاومــة جبهــة تشــكیل الفلســطینیة المقاومــة فصــائل ةطالبــم  .14
 كــل وتبقــي والمعتقلــین، األســرى تحریــر الرئیســة مهمتهــا تكــون مختصــة عســكریة
 العـــدو جنـــود أســـر خیـــار علـــى التركیـــز مـــع أمامهـــا، مفتوحـــة والوســـائل الخیـــارات

 .بالمثل المعاملة باب من مشروع خیار فهو بأسرانا، مبادلتهم بهدف ومستوطنیه
 العربیــة الــدول مختلــف فــي والنقابــات والهیئــات والمؤسســات األحــزاب كــل دعــوة  .15

 وحشـدها الجهـود وتوحید التضامنیة الفعالیات استمرار إلى واألوروبیة واإلسالمیة
 وتنظــیم الصــهیوني، االحــتالل سـجون فــي وابوالنــ األسـرى لنصــرة وعالمیــاً  محلیـاً 

 وتعزلـــه جرائمــه وتفضــح االحــتالل ســفارات تحاصــر كبیــرة تضــامنیة اعتصــامات
  .عالمیاً 

  
  

  محمود الرمحي. د
  أمین سر

  المجلس التشریعي

  
  
  

  أحمد بحر. د
  النائب األول

  لرئیس المجلس التشریعي
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  ابعةالدورة غیر العادیة الر 

  االجتماع السادس والخمسون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م 29/4/2013االثنین یوم 
  )4/1ع.غ/ 1358(قرار رقم 

المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني فـــي جلســــته األولـــى االجتمـــاع  الســـادس والخمســــون  
  .م29/4/2013المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم االثنین الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
إســـماعیل هنیـــة رئـــیس الـــوزراء للتصـــویت علـــى الثقـــة / الطلـــب المقـــدم مـــن األخ -

  .بالتعدیل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنیة الحادیة عشرة
  .من القانون األساسي المعدل) 79/4،3(والمادة ) 68/1(أحكام نص المادة  -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -

  : یقــرر
محمــد عبــد القــادر محمــد  /مــنح الثقــة بالتعــدیل الــوزاري لحكومــة الوحــدة الوطنیــة لــألخ

    .عبد الحمید وزیرًا للعمل
  

  محمود الرمحي. د
  أمین سر

  المجلس التشریعي

  
  
  

  أحمد بحر. د
  النائب األول

  لرئیس المجلس التشریعي
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  ـجلس الـتشریعي الـفلسطینيالم
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع السابع والخمسون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م 16/5/2013-15یومي  األربعاء والخمیس 
  )4/1ع.غ/ 1359(قرار رقم 

ن المجلـــس التشـــریعي الفلســــطیني فـــي جلســــته األولـــى االجتمــــاع  الســـابع و الخمســــو 
  م15/5/2013المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
  تقریر اللجنة السیاسیة في الذكرى الخامسة والستین لنكبة فلسطین -
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
ــــذ قبــــول :أوالً   كرى الخامســــة والســــتین لنكبــــة فلســــطینتقریــــر اللجنــــة السیاســــیة فــــي ال

  .مع التعدیالت باإلجماع
إقـــرار توصـــیات تقریـــر اللجنـــة السیاســـیة فـــي الـــذكرى الخامســـة والســـتین لنكبـــة  :ثانیـــاً 

  .فلسطین
  :لتكون كالتالي

التأكید على قرارات المجلس التشـریعي وبیانـات رئاسـته الخاصـة بموضـوع النكبـة  .1
م 13/5/2008الصــــادر بتــــاریخ ) 1135/1/3(وعلــــى األخــــص منهــــا قــــرار رقــــم 

م حـول المبـادرة العربیـة بتبـادل 7/5/2013وبیان رئاسة المجلـس الصـادر بتـاریخ 
 .األراضي مع االحتالل
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یؤكــــــد المجلــــــس علــــــى أن أرض فلســــــطین أرض وقــــــف إســــــالمي علــــــى أجیــــــال  .2
المســـلمین أوقفهـــا الخلیفـــة الراشـــد عمـــر بـــن الخطـــاب ووافقـــه صـــحابة رســـول اهللا 

، وأرض الوقــف ال یــه وســلم وأقــرت ذلــك المــذاهب الفقهیــة للمســلمینصــلى اهللا عل
 .یسري علیها قانون التقادم

اعتبـــار وجـــود بریطانیـــا علـــى أرض فلســـطین منـــذ الحـــرب العالمیـــة األولـــى ومـــا  .3
ترتـــب عـــن اتفاقیـــة ســـایكس بیكـــو الظالمـــة ومـــا تبعهـــا مـــن اتفاقیـــات هـــو احـــتالل 

 .لفلسطین ولیس انتداباً 

نــذ احتاللهــا أرض فلســطین مســئولیة وتبعــات كــل مــا قــام علــى تتحمــل بریطانیــا م .4
ــــٍر وتشــــریٍد وتــــدمیر  أرض فلســــطین مــــن جــــرائم ومــــذابح ومجــــازٍر وتقتیــــل وتهجی
نســـانیة  للفلســـطینیین وممتلكـــاتهم، وهـــذه المســـئولیة تاریخیـــة وسیاســـیة وقانونیـــة وإ

 .وأخالقیة شاركت فیها ویتوجب علیها إزالة تبعات هذه المسئولیة

، وأن قضـــیة فلســـطین لمجلـــس  علـــى عـــدم االعتـــراف بالكیـــان الصـــهیونيیؤكـــد ا .5
دینیــة مقدســة فــي المقــام األول ومعالجتهــا تكــون علــى أســاس دینــي جهــادي فــي 

 .الدرجة األولى

یؤكد المجلس أن الكیان الصـهیوني یتحمـل الجـرائم والمجـازر التـي ارتكبهـا علـى  .6
ــــدیار التــــي د مرهــــا واآلالم التــــي ســــببها أرض فلســــطین واألرواح التــــي أزهقهــــا وال

ویجــب محاســـبته كمجــرم حـــرب فــي المحـــاكم الجنائیــة الوطنیـــة والدولیــة ومحـــاكم 
 . جرائم الحرب

یؤكـد المجلـس علـى وجـوب مالحقـة قــادة االحـتالل فـي جمیـع المحافـل القضــائیة  .7
الوطنیـــة والدولیـــة واألممیـــة، وكـــذلك الـــدعوة  لمخاطبـــة برلمانـــات الـــدول العربیـــة 

الدولیـة الصـدیقة العمــل علـى مقاضـاة هــؤالء المجـرمین فـي المحافــل واإلسـالمیة و 
 .القضائیة الوطنیة والدولیة

التأكــد علــي  أن حــق العــودة للفلســطینیین إلــى أرض فلســطین التــي هّجــروا منهــا  .8
هـــو حـــٌق شـــرعي ووطنـــي مقـــدس وحـــق فـــردي وجمـــاعي ال یمكـــن التفـــریط بـــه أو 
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ات الشـعب الفلسـطیني العمـل بكـل التنازل عنه مهما طال الزمن، وعلـى جمیـع فئـ
 .الطاقات والجهود من أجل تحقیقه

یؤكد المجلس  أن القدس هـي عاصـمة فلسـطین التاریخیـة ال یحـق ألحـد التنـازل  .9
عــــن أي ذرة مــــن ترابهــــا أو أي شــــبر مــــن أرضــــها فهــــي أرض فلســــطینیة عربیــــة 

 .إسالمیة بحتة

أقرتهــا الشــرائع یؤكــد المجلــس علــى أن المقاومــة بكــل أشــكالها هــي حــق مقــدس   .10
الســـماویة وكفلتهـــا القـــوانین والمعاهـــدات واألعـــراف الدولیـــة وهـــي الوســـیلة األنجـــع 

 .لتحریر فلسطین

یؤكـــد المجلـــس علـــى أن تحریـــر األســـرى واجـــب شـــرعي ووطنـــي مقـــدس یجـــب   .11
 .العمل بكل الوسائل لتحقیقه

یدعو المجلس  إلـى تجنیـب الالجئـین الفلسـطینیین فـي سـوریا ویـالت مـا یحـدث   .12
هنـــاك فهـــم ضـــیوف علـــى الشـــعب الســـوري إلـــى حـــین عـــودتهم إلـــى دیـــارهم التـــي 

 .هُّجروا منها في فلسطین

ــــس  حكومـــــــة لبنـــــــان الشـــــــقیق للتخفیـــــــف مـــــــن معانـــــــاة الالجئـــــــین   .13 یـــــــدعو المجلـــ
یمــة لهــم حتــى موعــد الفلســطینیین فــي لبنــان والعمــل علــى تــوفیر ســبل الحیــاة الكر 

 .عودتهم لفلسطین

وطین وتطالـــب الحكومـــات العربیـــة للوقـــوف فـــي یؤكـــد المجلـــس علـــى رفـــض التـــ  .14
 .وجه التوطین والعمل على تحقیق حق العودة لالجئین الفلسطینیین إلى دیارهم

دعــوة  الســلطة الفلســطینیة إلــى وقــف التفــاوض والتعــاون األمنــي مــع االحــتالل   .15
لــى العمــل مــع الكــل الفلســطیني ووضــع إســتراتیجیة جدیــدة وموحــدة  الصــهیوني، وإ

اء االحـــــتالل وعــــــودة الالجئـــــین وتحقیــــــق حقـــــوق وثوابــــــت الشــــــعب تهـــــدف إلنهــــــ
 .الفلسطیني وتقریر مصیره بالشكل الذي یرضاه

لغــاء   .16 مطالبــة منظمــة التحریــر الفلســطینیة بســحب اعترافهــا بالكیــان الصــهیوني وإ
 .اتفاقیة أوسلو، ألنها اتفاقیة باطلة، وال یجوز أن تستمر
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حریــر لتكــون ممــثًال حقیقیــًا لكــل أبنــاء الــدعوة  إلــى ســرعة إنجــاز ملــف منظمــة الت .17
 .الشعب الفلسطیني ولتعمل وفق إستراتیجیة وطنیة لتحقیق أهداف التحریر

لــــى ســــحب   .18 دعـــوة  الــــدول العربیــــة إلـــى طــــرد الســــفراء الصــــهاینة مـــن أرضــــها وإ
 .المبادرة العربیة كونها تعترف بالكیان الصهیوني وتتنازل عن حق العودة

إلى مقاطعة الكیـان الصـهیوني ووقـف إجـراءات التطبیـع دعوة  الشعوب العربیة   .19
 .معه

یـــدعو المجلـــس التشـــریعي الجمـــاهیر العربیـــة إلـــى ترجمـــة ثوراتهـــا بـــالتعبیر عـــن   .20
رفضـــها لتصـــفیة القضـــیة الفلســـطینیة بالعمـــل والجهـــاد مـــن أجـــل تحریـــر فلســـطین 

  .والقدس واألقصى

  محمود الرمحي. د
  أمین سر

  المجلس التشریعي

  
  
  

  حرأحمد ب. د
  النائب األول

  لرئیس المجلس التشریعي
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع السابع والخمسون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م 16/5/2013-15یومي  األربعاء والخمیس 
  )4/1ع.غ/ 1360(قرار رقم 

ي الفلســــطیني فـــي جلســــته األولـــى االجتمــــاع  الســـابع و الخمســــون المجلـــس التشـــریع
  م16/5/2013المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
  .م2005لسنة ) 9(رقم تمن قانون االنتخابا) 99(من المادة ) 1(أحكام الفقرة -
  ).42(من المادة) 1(قرة أحكام النظام الداخلي للمجلس التشریعي وخاصة الف -
  .فاة النائب مریم محمد یوسف فرحاتإعالن رئیس المجلس التشریعي باإلنابة و  -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  

  : یقــرر
لكتلـة التغییــر  مـریم محمـد یوســف فرحـات مـن القائمـة االنتخابیـة/شـغور مقعـد النائـب 

  .اإلصالح بسبب الوفاةو 
  

  
  محمود الرمحي. د

  ن سرأمی
  المجلس التشریعي

  
  
  

  أحمد بحر. د
  النائب األول

  لرئیس المجلس التشریعي
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع السابع والخمسون –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م 16/5/2013-15یومي  األربعاء والخمیس 
  )4/1ع.غ/ 1362(قرار رقم 

  

المجلـــس التشـــریعي الفلســــطیني فـــي جلســــته األولـــى االجتمــــاع  الســـابع و الخمســــون 
  م16/5/2013المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
  .من النظام الداخلي للمجلس التشریعي) 2-68(والمادة )  84(أحكام المادة  -
أعضـــاء المجلـــس حـــول مشـــروع  قـــانون بشـــأن إیجـــار المقتـــرح المقـــدم مـــن ربـــع  -

  .العقارات  المقر بالقراءة الثانیة
  .تقریر القراءة الثالثة لمشروع قانون إیجار العقارات المقدم من اللجنة القانونیة -
  .نقاش األخوات واألخوة األعضاء -

  : یقــرر
  .عیجار العقارات بالقراءة الثالثة باإلجماقانون إإقرار مشروع  :أوالً 
  .سیتم تحویل القانون للجهات المختصة حسب األصول :ثانیاً 

  
  محمود الرمحي. د

  أمین سر
  المجلس التشریعي

  
  
  

  أحمد بحر. د
  النائب األول

  لرئیس المجلس التشریعي
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع التاسع والخمسون –الجلسة األولى 
  في مدینتي رام اهللا وغزة المنعقدة

  م 20/6/2013-19یومي األربعاء والخمیس 
  )4/1ع.غ/ 1364(قرار رقم 

  

المجلـــــس التشـــــریعي الفلســـــطیني فـــــي جلســـــته األولـــــى االجتمـــــاع التاســـــع والخمســـــون 
  .م19/6/2013المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  
  :آخذًا بعین االعتبار

محمـــد أحمـــد حســـین عابـــد / اء المصـــادقة علـــي تعیـــین الســـیدطلـــب مجلـــس الـــوزر  -
 . رئیسًا لدیوان الموظفین العام

لســنة ) 4(مــن القـانون المعـدل لقـانون الخدمــة المدنیـة رقـم ) 8(حكـام المـادة رقـم أ -
 .م1998

  .أحكام النظام الداخلي -
  

  :یقــرر
محمـــــــــد أحمـــــــــد حســــــــــین عابـــــــــد رئیســـــــــًا لــــــــــدیوان / المصـــــــــادقة علـــــــــى تعیــــــــــین األخ

  .المطلقة باألغلبیة فین العامالموظ
  

  محمود الرمحي. د
  أمین سر

  المجلس التشریعي

  
  
  

  أحمد بحر. د
  النائب األول

  لرئیس المجلس التشریعي
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  م2013لسنة ) 74(قرار مجلس الوزراء رقم 
  معاون نیابة عامة في المحافظات الجنوبیة) 12(بشـأن تعیین 

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

  م،2002لسنة ) 1(وعلى قانون السلطة القضائیة رقم 
م بشــأن إجـراء 2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/12/203/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  ،)معاون نیابة عامة(مسابقات لشغل وظیفة 
یـــین م بشــأن تع2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
  الوزراء،

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

وبنــاًء علــى مــا أقــره  مجلــس الــوزراء فــي جلســته السادســة والثمــانین بعــد المــائتین المنعقــدة 
  م 02/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/286/11(حت رقم بمدینة غزة  ت

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ن السادة التالیة أسماؤهم معاوني نیابة عامة في المحافظات الجنوبیة عیّ ُ   :ی
  االسم  .م  االسم  .م
 محمد زیاد علي اللحام  .7 میسرة أمین خلیل عمر   .1
 یاسر عفیف فؤاد المدهون  .8 سائد رمضان حسن عبدو   .2
 محمد عبداهللا محمد شیاح  .9 عالء صالح محمد شبالق   .3
 هیثم إسماعیل نظیر مهنا  .10 محمد عمر إبراهیم مراد   .4
 عیسى عبد الرحیم حسن أبو شنب  .11 مصطفى أحمد دیاب شویدح   .5
 إیمان عوني محمود عبد الهادي  .12 حامد موسى جدوع السمك   .6
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  )2(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -خصــهكــٌل فیمــا ی-علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2013من إبریل لسنة  02: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من جماد األول لعـام  21:الموافق            

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 75(ار مجلس الوزراء رقم قر 
  تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح المجلس األعلى للقضاء الشرعي بشـأن

  إلنشاء مقر لمؤسسات القضاء الشرعي
  مجلس الوزراء

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

  ى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،وعل
م بشــأن تشـكیل 2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/265/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،
م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  بعض صالحیاته،
یـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا رقـم وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العل

  م،20/03/2013المنعقد بتاریخ ) 06(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته السادســـة والثمـــانین بعـــد المـــائتین 

  م 02/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/286/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مـــن ) 17(تخصـــیص قطعـــة األرض الحكومیـــة الواقعـــة فـــي جـــزء مـــن القســـیمة رقـــم 

ألـــف متـــرًا  -)2م1,000(مـــن أراضـــي مدینـــة خـــانیونس بمســـاحة ) 89(القطعـــة رقـــم 
ضـــاء لصـــالح المجلـــس األعلـــى للقضـــاء الشـــرعي إلنشـــاء مقـــر لمؤسســـات الق -مربعـــاً 

  .الشرعي
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخصــه-علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2013من إبریل لسنة  02: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من جماد األول لعـام  21:الموافق         

  
  ري الـظاظـازیـاد شـك

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 76(قرار مجلس الوزراء رقم 
  تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة غزة إلقامة سوق للسیارات بشـأن

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

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

م بشــأن تشـكیل 2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/265/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،

م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 
  بعض صالحیاته،

یات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا رقـم وعلى توص
  م،20/03/2013المنعقد بتاریخ ) 06(

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

وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته السادســـة والثمـــانین بعـــد المـــائتین 
  م 02/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/286/11(بمدینة غزة  تحت رقم  المنعقدة

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـــن ) 8(تـــأجیر قطعـــة األرض الحكومیـــة الواقعـــة فـــي جـــزء مـــن أرض القســـیمة رقـــم 
مـن ) 2306(مـن القطعـة رقـم ) 1(وجزء من أرض القسـیمة رقـم ) 674(القطعة رقم 

لصــالح  -ثمانیــة عشــر ألــف متــرًا مربعــاً –) 2م000,18(أراضــي مدینــة غــزة بمســاحة 
بلدیــة غـــزة إلقامـــة ســوق للســـیارات، علـــى أن تلتــزم البلدیـــة بعـــدم إقامــة منشـــآت ثابتـــة 

خالئها حین الطلب   .على األرض المؤجرة، وإ
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
  .من قیمة األرض%) 1(تكون قیمة اإلیجار السنوي ما نسبته 

  
  )3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -یمـا یخصـهكـل ف -على الجهات المختصة كافة
  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
 م2013من إبریل لسنة  02: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1434من جماد األول لعـام  21: الموافق           
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 77(قرار مجلس الوزراء رقم 
تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة التربیة والتعلیم إلنشاء ثالث  بشـأن

  مدارس حكومیة
  مجلس الوزراء

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

  راضي العثماني وتعدیالته،وعلى قانون األ
م بشــأن تشـكیل 2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/265/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،
م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  بعض صالحیاته،
الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا رقـم وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي 

  م،20/03/2013المنعقد بتاریخ ) 06(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته السادســـة والثمـــانین بعـــد المـــائتین 

  م 02/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/286/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
، 574، 573، 572: (تخصـــــیص قطعــــــة األرض الحكومیــــــة الواقعــــــة فــــــي القســــــائم

مـــــــن ) 727(مـــــــن القطعـــــــة رقـــــــم ) 581، 580، 579، 578، 577، 576، 575
عشـرة دونمـات وأربعمائـة  -)10.444(بمسـاحة  -غـرب أنصـار -أراضي مدینة غـزة

لصــــالح وزارة التربیــــة والتعلــــیم إلنشــــاء ثــــالث مــــدارس  -مربعــــاً  وأربعــــة وأربعــــون متــــراً 
  . حكومیة



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخصــه-علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2013من إبریل لسنة  02: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من جماد األول لعـام  21:الموافق         

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 78(قرار مجلس الوزراء رقم 
  تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة الصحة إلنشاء مركز صحي بشـأن

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

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

م بشــأن تشـكیل 2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/265/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،

م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 
  بعض صالحیاته،

وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا رقـم 
  م،20/03/2013المنعقد بتاریخ ) 06(

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

اء فـــي جلســـته السادســـة والثمـــانین بعـــد المـــائتین وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزر 
  م 02/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/286/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

تخصــــــیص قطعــــــة األرض الحكومیــــــة الواقعــــــة فــــــي جــــــزء مــــــن أرض القســــــیمة رقــــــم 
ـــــد بمســـــا) 1767(مـــــن القطعـــــة رقـــــم ) 13+22( ـــــة الشـــــیخ زای حة مـــــن أراضـــــي مدین
  .لصالح وزارة الصحة إلنشاء مركز صحي -ألفي مترًا مربعاً  - )2م2,000(

  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخصــه-علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2013من إبریل لسنة  02: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من جماد األول لعـام  21:الموافق        

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 79(قرار مجلس الوزراء رقم 
تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وكالة الغوث وتشغیل الالجئین  بشـأن

  إلنشاء مركز تموین ومخازن
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
م بشــأن تشـكیل 2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/265/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،
م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(ئــیس الــوزراء رقـم وعلـى قــرار ر 

  بعض صالحیاته،
وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا رقـم 

  م،20/03/2013المنعقد بتاریخ ) 06(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
بنـــاًء علـــى مـــا أقـــره  مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته السادســـة والثمـــانین بعـــد المـــائتین و 

  . م02/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/286/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

تخصــــــیص قطعــــــة األرض الحكومیــــــة الواقعــــــة فــــــي جــــــزء مــــــن أرض القســــــیمة رقــــــم 
ـــــد بمســـــاحة ) 1767(مـــــن القطعـــــة رقـــــم ) 13+22( ـــــة الشـــــیخ زای مـــــن أراضـــــي مدین
لصـــالح وكالـــة الغـــوث وتشـــغیل  –ثالثـــة آالف وخمســـمائة متـــرًا مربعـــاً  – )2م3,500(

  . الالجئین إلنشاء مركز تموین ومخازن



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخصــه-علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .ي الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر ف
  

 م2013من إبریل لسنة  02: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من جماد األول لعـام  21:الموافق        

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 80(قرار مجلس الوزراء رقم 
قیمتها من أرض المواطنة فاطمة مبادلة قطعة أرض حكومیة بما یعادل  بشـأن

  محمد دیب العیوطي
  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 بشــأن تشـكیل 2012نة لسـ) هــ.إ/و.م/5/265/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،
م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  بعض صالحیاته،
وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا رقـم 

  م،20/03/2013المنعقد بتاریخ ) 06(
  مقتضیات المصلحة العامة،وبناًء على 

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته السادســــة والثمــــانین بعــــد المــــائتین 

  م 02/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/286/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

مــن ) 77(یــة الواقعــة فــي جــزء مــن أرض القســیمة رقــم مبادلــة قطعــة األرض الحكوم
 -بمــا یعــادل قیمتهــا -ألــف متــرًا مربعــاً  - )2م 1,000(بمســاحة ) 966(القطعــة رقــم 

مــن أرض المواطنــة فاطمــة محمــد  -وفــق مــا تقــدره لجنــة تخمــین األراضــي الحكومیــة
  ). 972(من القطعة رقم ) 1(دیب العیوطي الواقعة في القسیمة رقم 



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخصــه-علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2013من إبریل لسنة  02: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من جماد األول لعـام  21 :الموافق        

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  س مجلـس الـوزراءنائب رئیـ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 81(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تخصیص أرض حكومیة لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدینیة إلنشاء 

   مسجد النور المحمدي
  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 بشــأن تشـكیل 2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/265/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،
م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  بعض صالحیاته،
توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا رقـم وعلى 

  م،11/03/2013المنعقد بتاریخ ) 04(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
دة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السـابعة والثمـانین بعـد المـائتین المنعقـ

  م 09/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/287/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  

  )1(المادة 
) 1375(تخصیص قطعة األرض الحكومیة الواقعة في جزء مـن أرض القسـیمة رقـم 

 بمســــــاحةالشــــــیخ رضــــــوان  -مــــــن أراضــــــي مدینــــــة غــــــزة ) 978(مــــــن القطعــــــة رقــــــم 
لصــالح وزارة األوقـاف والشــؤون الدینیــة  –ألفـین وخمســمائة متـرًا مربعــاً  –) 2م5002,(

  . إلنشاء مسجد النور المحمدي
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م2013من أبریل لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1434من جماد أول لعـام  28: الموافق               

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 82(قرار مجلس الوزراء رقم 
  تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة القرارة إلنشاء بئر میاه بشـأن

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

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

م بشــأن تشـكیل 2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/265/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،

م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 
  بعض صالحیاته،

وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا رقـم 
  م،25/03/2013المنعقد بتاریخ ) 07(

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

س الوزراء في جلسته السـابعة والثمـانین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقره مجل
  . م09/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/287/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

مــن القطعــة رقــم ) 20(تخصــیص قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي القســیمة رقــم 
 –مائـة وخمسـون متـرًا مربعـاً  – )2م150(من أراضي مدینة خـانیونس بمسـاحة ) 89(

  .لصالح بلدیة القرارة إلنشاء بئر میاه
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م2013من أبریل لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1434من جماد أول لعـام  28: الموافق               

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 83(قرار مجلس الوزراء رقم 
تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة الصحة إلنشاء مركز اإلسعاف  بشـأن

  والطوارئ  

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

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

م بشــأن تشـكیل 2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/265/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،

م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(زراء رقـم وعلـى قــرار رئــیس الــو 
  بعض صالحیاته،

وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا رقـم 
  م،25/03/2013المنعقد بتاریخ ) 07(

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

لى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السـابعة والثمـانین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء ع
  . م09/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/287/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  

  )1(المادة 
مــن القطعــة رقــم ) 62(تخصــیص قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي القســیمة رقــم 

 –تســــعة آالف متــــرًا مربعــــاً  – )2م9000(احة مــــن أراضــــي مدینــــة غــــزة بمســــ) 704(
  .لصالح وزارة الصحة إلنشاء مركز اإلسعاف والطوارئ

  

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م2013من أبریل لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1434من جماد أول لعـام  28: الموافق               

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 84(قرار مجلس الوزراء رقم 
تشكیل لجنة خاصة إلجراء مسح میداني ألراضي المندوب وتحدید بشـأن 

 لیهامساحتها وواضعي الید ع
  

  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 بشــأن تشـكیل 2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/265/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  راضي الحكومیة،لجنة وزاریة علیا لأل

م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 
  بعض صالحیاته،

وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا رقـم 
  م،25/03/2013المنعقد بتاریخ ) 07(

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
،وبناًء على الصال   حیات المخولة لنا قانونًا

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السـابعة والثمـانین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  . م09/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/287/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
إلجــراء تشــكیل لجنــة خاصــة برئاســة ســلطة األراضــي، وعضــویة وزارة الحكــم المحلــي 

  .مسح میداني ألراضي المندوب وتحدید مساحتها وواضعي الید علیها
  

  )2(المادة 
  .تستعین اللجنة بمن تراه مناسبًا ألداء مهامها



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )3(المادة 
  .ترفع اللجنة توصیاتها للجنة الوزاریة العلیا لألراضي الحكومیة

  
  )4(المادة 

كام هذا القرار، ویعمل به تنفیذ أح -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة
  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

  
  م2013من أبریل لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

 هـ1434من جماد أول لعـام  28: الموافق               
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 85(ء رقم قرار مجلس الوزرا
  )86(تشكیل لجنة خاصة إلجراء مسح میداني ألرض تبة الـبشـأن 

  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 بشــأن تشـكیل 2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/265/11(لـوزراء رقـم وعلى قـرار مجلـس ا
  لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،

م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 
  بعض صالحیاته،

وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا رقـم 
  م،25/03/2013د بتاریخ المنعق) 07(

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السـابعة والثمـانین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  . م09/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/287/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(لمادة ا
وزارة الســــیاحة : تشــــكیل لجنــــة خاصــــة برئاســــة ســــلطة االراضــــي وعضــــویة كــــٍل مــــن

وتحدیـــد حـــدود ) 86(إلجـــراء مســـح میـــداني ألرض تبـــة الــــ، واآلثـــار، والحكـــم المحلـــي
  .األرض التاریخیة والملكیات الخاصة في تلك األرض

  

  )2(المادة 
  .لحكومیةترفع اللجنة تقریرها للجنة الوزاریة العلیا لألراضي ا

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )3(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م2013من أبریل لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1434من جماد أول لعـام  28: الموافق               

  
  شـكري الـظاظـازیـاد 

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 86(قرار مجلس الوزراء رقم 
  سامي جهاد محمد النجار من وكیل نیابة إلى رئیس نیابة/ بشـأن ترقیة السید

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

  م،2002لسنة ) 1(القضائیة رقم وعلى قانون السلطة 
م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
  الوزراء،

  وبناء على تنسیب وزیر العدل،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،وبناًء على الصال   حیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السـابعة والثمـانین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  . م09/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/287/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  .سامي جهاد محمد النجار من وكیل نیابة إلى رئیس نیابة/ ترقیة السید

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م2013من أبریل لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1434من جماد أول لعـام  28: الموافق               

  

  ـظاظـازیـاد شـكري ال
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 87(قرار مجلس الوزراء رقم 
عبدالحمید وصفي غانم األغا قاضي صلح في المحافظات / بشـأن تعیین السید

  الجنوبیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2002لسنة ) 1(وعلى قانون السلطة القضائیة رقم 

م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناء على تنسیب المجلس األعلى للقضاء،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
،وبناًء على الصالحیات ا   لمخولة لنا قانونًا

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السـابعة والثمـانین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  . م09/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/287/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  .عبدالحمید وصفي غانم األغا قاضي صلح في المحافظات الجنوبیة/ تعیین السید
  )2(المادة 

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

  

  م2013من أبریل لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1434من جماد أول لعـام  28: الموافق               

  

  ظاظـازیـاد شـكري الـ
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 88(قرار مجلس الوزراء رقم 
من الموازنة التشغیلیة لوزارة الداخلیة واألمن ) $25,000(بشـأن صرف مبلغ 

  مات اللوجستیة لمراكز التوقیف في محافظات غزة ز الوطني لتوفیر المستل
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003ل لسنة بعد االطالع على القانون األساسي المعد
  ،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وتعدیالته، 1998لسنة ) 6(وعلى قانون مراكز اإلصالح والتأهیل رقم 
ــــة الدائمــــة  فــــي  ــــة الوزاری ــــة التحتی ــــة الشــــؤون االقتصــــادیة والبنی ــــى توصــــیات لجن وعل

  م،27/03/2013د بتاریخ المنعق) 35(محضر اجتماعها رقم 
م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
  الوزراء،

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

لى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السـابعة والثمـانین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء ع
  . م09/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/287/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
مــن  -اً خمســة وعشــرین ألــف دوالر -) $25,000(تكلیــف وزارة المالیــة بصــرف مبلــغ 

مات اللوجســــتیة ز داخلیــــة واألمــــن الــــوطني لتــــوفیر المســــتلالموازنــــة التشــــغیلیة لــــوزارة ال
   .لمراكز التوقیف في محافظات غزة

  )2(المادة 
تكلیف وزارة الشؤون االجتماعیة بالتنسیق مع وزارة الداخلیة واألمن الوطني لتوفیر 

  .أغطیة ووسائدو مستلزمات مراكز التوقیف من فرش 
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )3(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -فیما یخصهكٌل  - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م2013من أبریل لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1434من جماد أول لعـام  28: الموافق               

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 89(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن مشروع إحیاء فعالیات ذكرى النكبة 

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

  ،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
  منها،) أ/25(زراء، والسیما المادة وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الو 

ــــة الدائمــــة  فــــي  ــــة الوزاری ــــة التحتی ــــة الشــــؤون االقتصــــادیة والبنی ــــى توصــــیات لجن وعل
  م،27/03/2013المنعقد بتاریخ ) 35(محضر اجتماعها رقم 

م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس  زیــاد شــكري الظاظــا نائبــاً / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السـابعة والثمـانین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  . م09/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/287/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  

  )1(المادة 
دوالرًا لصـــالح  -ثالثـــة عشـــر ألفـــًا وســـبعمائة وثمـــانین -)$13,780(اعتمـــاد مبلـــغ 

، علـــى أن یـــتم الصـــرف بالتنســـیق بـــین )65(مشـــروع إحیـــاء فعالیـــات ذكـــرى النكبـــة 
  .وزارة الشباب والریاضة والثقافة ووزارة المالیة وفق األصول

  )2(المادة 
: خاصة برئاسة وزارة الشباب والریاضة والثقافة وعضویة كٍل من تشكیل لجنة

وزارة األسرى والقدس والالجئین، ووزارة األوقاف والشؤون الدینیة، ووزارة التربیة 
  .والتعلیم العالي، والمكتب اإلعالمي الحكومي لتنفیذ فعالیات المشروع

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )3(المادة 
نفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به ت -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م2013من أبریل لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1434من جماد أول لعـام  28: الموافق               

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 90(جلس الوزراء رقم قرار م
حالته إلى المجلس التشریعي  بشـأن اعتماد مشروع قانون تنظیم العمل التطوعي وإ

  إلقراره حسب األصول

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

  م،2000لسنة ) 7(وعلى قانون العمل رقم 
م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(ء رقــم وعلــى قــرار رئـــیس الــوزرا

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
  الوزراء،

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

لثمـانین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السـابعة وا
  . م09/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/287/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة  

اعتمـــاد مشـــروع قـــانون تنظـــیم العمـــل التطـــوعي المقـــدم مـــن وزارة الشـــباب والریاضـــة 
حالته إلى المجلس التشریعي إلقراره حسب األصول   .والثقافة، وإ

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  م2013من أبریل لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

 هـ1434من جماد أول لعـام  28: الموافق               
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  ـس مجلـس الـوزراءنائب رئی



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 91(قرار مجلس الوزراء رقم 
شیكل لتنفیذ خطة إزالة التعدیات عن ) 400,500(بشـأن اعتماد مبلغ 

  م2013األراضي الحكومیة في قطاع غزة للعام 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(نة العامة والشؤون المالیة رقم وعلى قانون تنظیم المواز 

وعلــى توصــیات لجنــة الشــؤون االقتصــادیة والبنیــة التحتیــة الوزاریــة الدائمــة فــي محضــر 
  م،27/03/2013المنعقد بتاریخ ) 35(اجتماعها رقم 

/ م بشـأن تعیـین السـید2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  اظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،زیاد شكري الظ

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

وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلــس الـوزراء فــي جلسـته الســابعة والثمـانین بعــد المـائتین المنعقــدة 
  . م09/04/2013بتاریخ ) ـه.إ/و.م/11/287/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

لتنفیذ خطة إزالة  -أربعمائة ألف وخمسمائة شیكالً -شیكل ) 400,500(اعتماد مبلغ 
  .م2013التعدیات عن األراضي الحكومیة في قطاع غزة للعام 

  )2(المادة 
به  تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل -كٌل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م2013من أبریل لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1434من جماد أول لعـام  28: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 92(قرار مجلس الوزراء رقم 
لخطأ المادي الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم بشـأن تصحیح ا

م بشـأن اعتماد تقییمات عسكریة في 2012لسنة ) هـ.إ/و.م/03/264/11(
  )5(وزارة الداخلیة واألمن الوطني عدد 

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

  م،2005لسنة ) 8(نیة رقم وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطی
م بشــــــأن 2012لســــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/264/11(وعلــــى قــــرار مجلـــــس الــــوزراء رقــــم 

  ،)5(اعتماد تقییمات عسكریة في وزارة الداخلیة واألمن الوطني عدد 
م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

س الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئی/ الســید
  الوزراء،

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السـابعة والثمـانین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  . م09/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/12/287/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
     

  )1(المادة  
مــــن قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقــــم ) 1(تصـــحیح الخطـــأ المـــادي الــــوارد فـــي المـــادة رقـــم 

نهــرو حســن مصــطفى مســعود / م فــي االســم2012لســنة ) هـــ.إ/و.م/03/264/11(
  ".نهرو محمود مصطفى مسعود: "لیصبح

  

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
نفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به ت -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م2013من أبریل لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1434من جماد أول لعـام  28: الموافق               

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 93(جلس الوزراء رقم قرار م
بشأن نظام إعطاء األولویة في العطاءات والمشتریات الحكومیة للمنتجات 

  الوطنیة 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
) 9(والسـیما المــادتین ، م وتعدیالتـه1998لسـنة ) 9(وعلـى قـانون اللـوازم العامـة رقــم 

  ،منه) 52(و
  م،1999لسنة ) 6(وعلى قانون العطاءات لألشغال الحكومیة رقم 

  ،م2000لسنة ) 6(وعلى قانون مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة رقم 
وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 

  م،27/03/2013المنعقد بتاریخ ) 35(اجتماعها رقم 
م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
  الوزراء،

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

وزراء في جلسته السـابعة والثمـانین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقره مجلس ال
  . م09/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/287/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لغایات تطبیق أحكام هذا النظام یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المبینة لها 

  :لكأدناه ما لم تدل القرینة  على خالف ذ



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

كل منتج ینتج في فلسطین سواًء أكان صناعیًا أو زراعیًا أو  :المنتج الوطني
، وسواًء أكان في صورته األولیة أو في  تعدینیًا أو استخراجیًا أو حیوانیًا، أو خدماتیًا
أي مرحلة من مراحل التجهیز أو التصنیع، ویعتبر المنتج الصناعي وطنیًا عندما 

  %.35جة عن عملیة التصنیع على تزید قیمته المضافة النات
أیة وزارة أو مؤسسة عامة أو أیة جهة أخرى تكون موازنتها  :الدائرة الحكومیة

  .أو ملحقة بها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة
  

  )2(المادة 
یكون للمنتجات الوطنیة المطابقة للمواصفات والمقاییس والتعلیمات الفنیة اإللزامیة 

  :ضلیة في العطاءات والمشتریات الحكومیة، وذلك على النحو اآلتياألف
تعطى المنتجات الوطنیة أولویة في الشراء حتى لو كانت قیمتها تزید على   - 1

 %.5مثیالتها من المنتجات األجنبیة بنسبة 
من هذه المادة، یجوز للدوائر الحكومیة ) 1(بما ال یتعارض مع أحكام الفقرة  - 2

تجات الوطنیة بالمنتجات األجنبیة في حالة عدم وجود االستعاضة عن المن
السلعة المطلوبة في المنتج الوطني أو عدم كفایة الكمیة الموجودة من المنتج 

 . الوطني وفقًا للعطاءات المعلنة
منح أفضلیة للخبراء والمستشارین المحلیین على غیرهم من خبراء أجانب عند  - 3

 .تساوي المؤهالت والقدرات
لنص في وثائق العطاء على تحدید نوع معین من المنتجات أو ال یجوز ا - 4

اإلشارة إلى عالمات تجاریة أو مواصفات محددة ال توجد إال لدى جهة معینة 
 .بقصد إحالة العطاء علیها

  
  )3(المادة 

 .تلتزم الدوائر الحكومیة بمراعاة شروط السعر والجودة والتسلیم
 



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )4(المادة 
شراء في جمیع الدوائر الحكومیة عند إعدادها للشروط تلتزم الجهات المختصة بال

العامة والخاصة في عقود التورید أو األشغال العامة أو الصیانة أو التشغیل أو أیة 
سواء أكان -عقود أخرى، بتضمین تلك العقود نصًا واضحًا یلزم المتعاقد معها 

لما نصت علیه المادة بإعطاء األولویة للمنتجات الوطنیة وفقًا  - وطنیًا أم أجنبیاً 
  .من هذا النظام) 2/1(

  

  )5(المادة 
في حال ارتكاب المتعاقد مع الدائرة الحكومیة غشًا أو تحایًال أو تقدیم بیانات غیر 
صحیحة أو وضع عالمات لمنتجات وطنیة لحمل الدائرة الحكومیة المتعاقد معها 

لك، یحق للدائرة على االعتقاد بأن المنتجات هي منتجات وطنیة، وهي لیست كذ
الحكومیة اتخاذ اإلجراءات القانونیة بما في ذلك فسخ العقد وتحمیل المتعاقد أي 

 .عطل أو ضرر نتج عن هذا الغش أو التحایل
 
  )6(المادة 

لزامهم  تقوم وزارة االقتصاد الوطني بتزوید المنتجین بشهادات للمنتجات الوطنیة، وإ
ص دار قائمة بالمصانع الوطنیة ومنتجاتها بمواصفات ومقاییس الجودة الالزمة، وإ

  .وكمیاتها، وتصدر هذه القائمة بصفة شهریة أو كلما اقتضت الحاجة
  
  )7(المادة 

تلغى أي إحالة لعطاء یتبین مخالفتها ألحكام هذا النظام مع تحمیل مرتكب 
المخالفة المسؤولیة القانونیة، ویمنع من االشتراك في لجان المشتریات الحكومیة 

  .ة سنتین من تاریخ اكتشاف المخالفةلمد
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )8(المادة 
كٌل -یكون لوزیر االقتصاد الوطني، ووزیر األشغال العامة واإلسكان، ووزیر المالیة 

 .إصدار التعلیمات الالزمة لتنفیذ أحكام هذا النظام -فیما یخصه
  
  )9(مادة 

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

  
  م2013من أبریل لسنة  09: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

 هـ1434من جماد أول لعـام  28: الموافق               
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013 لسنة) 94(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن تعیین قضاة في المحافظات الجنوبیة

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

  ،منه) 46(
  م،2002لسنة ) 1(وعلى قانون السلطة القضائیة رقم 

/ یـین السـیدم بشـأن تع2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

  وبناًء على تنسیب المجلس األعلى للقضاء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
ین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثامنـة والثمـان

  . م16/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/288/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
 .سلیمان صالح الغلبان قاضي بدایة في المحافظات الجنوبیة/ تعیین السید .1
  .رأفت سلیمان عرام قاضي صلح في المحافظات الجنوبیة/ تعیین السید .2

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - جهات المختصة كافةعلى ال

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م2013من أبریل لسنة  16: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1434من جماد الثاني لعـام  05: الموافق             

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  مجلـس الـوزراءنائب رئیـس 



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 95(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م إلى المجلس التشریعي للمصادقة علیه2013بشأن تقدیم ملحق الموازنة للعام 

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
م، والسـیما المــادة 1998لسـنة ) 7(وعلـى قـانون تنظـیم الموازنـة والشـؤون المالیـة رقـم 

  منه،) 36(
  م،2013وعلى قانون الموازنة العامة لسنة 
م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
  الوزراء،

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

وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثامنـة والثمـانین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  . م16/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/288/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
صدار إلى المجلس التشریعي  2013تقدیم ملحق الموازنة للعام  للمصادقة علیه وإ
  :القانون بإضافة البنود التالیة

 .معاون نیابة عامة) 12(تعیین  .1
إحداثات ) 8(زیادة اإلحداثات الوظیفیة المقرة لمجلس القضاء الشرعي بإضافة  .2

 .جدیدة
الشق (زیادة االحداثات الوظیفیة المقرة لصالح وزارة الداخلیة واألمن الوطني  .3

 .داثي جدیدإح) 176(بإضافة ) العسكري



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م2013من أبریل لسنة  16: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1434من جماد الثاني لعـام  05: الموافق             

  
  د شـكري الـظاظـازیـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 96(قرار مجلس الوزراء رقم 
زالة  بشأن اعتماد الخطتین المقدمتین من وزارة التخطیط بشأن إعادة اإلعمار وإ

  آثار العدوان على قطاع غزة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
  الوزراء،

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

ه مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثامنـة والثمـانین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقر 
  . م16/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/288/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
زالـــة آثــــار  اد الخطتـــین المقــــدمتین مـــن وزارة التخطــــیط بشـــأن إعـــادة اإلعمــــار وإ اعتمـــ

اإلســرائیلي األخیــر علــى قطــاع غــزة فــي الفتــرة العــدوان علــى قطــاع غــزة إثــر العــدوان 
  .م2012من شهر نوفمبر عام ) 22 - 14(الواقعة ما بین 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  م2013من أبریل لسنة  16: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

 هـ1434من جماد الثاني لعـام  05: الموافق             
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 97(قرار مجلس الوزراء رقم 
لسنة ) هـ.إ/و.م/01/31/11(بشأن تمدید العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 

من إجمالي رواتب الموظفین لصالح  %)5(م بشأن استقطاع ما نسبته 2007
  العمال

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  م، 2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

م بشــــــأن 2007لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/01/31/11(رار مجلــــــس الــــــوزراء رقـــــم وعلـــــى قــــــ
  من إجمالي رواتب الموظفین لصالح العمال،%) 5(استقطاع ما نسبته 

م بشـأن تمدیـد 2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/02/231/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 
  م، 2007لسنة ) هـ.إ/و.م/01/31/11(العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 

م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(رار رئـــیس الــوزراء رقــم وعلــى قــ
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
لسـته الثامنـة والثمـانین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي ج

  . م16/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/288/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
م بشـأن 2007لسـنة ) هـ.إ/و.م/01/31/11(تمدید العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 

ن والعســــكریین مــــن إجمــــالي الراتــــب للمــــوظفین المــــدنیی%) 5(اســــتقطاع مــــا نســــبته 
  .م31/12/2013لصالح العمال، وذلك حتى تاریخ 



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه - على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

  م2013من أبریل لسنة  16: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1434من جماد الثاني لعـام  05: لموافقا             

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 98(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح الكلیة الجامعیة للعلوم التطبیقیة

  إلنشاء مركز التطویر والحاضنة التكنولوجیة
  راءمجلس الوز 

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
/ م بشـأن تعیـین السـید2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء، زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الثامنــة والثمــانین بعــد المــائتین المنعقــدة 

  . م16/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/288/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــــن القطعــــة رقــــم ) 8(تخصــــیص قطعــــة األرض الحكومیــــة الواقعــــة فــــي القســــیمة رقــــم 

 -ســــبعة دونمــــات–) دونمــــات 7(مــــن أراضــــي مدینــــة غــــزة، والبالغــــة مســــاحتها ) 684(
  .لصالح الكلیة الجامعیة للعلوم التطبیقیة إلنشاء مركز التطویر والحاضنة التكنولوجیة

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  م2013من أبریل لسنة  16: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

 هـ1434من جماد الثاني لعـام  05: الموافق            
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  ئیـس مجلـس الـوزراءنائب ر 



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 99(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2013عطلة عید العمال العالمي للعام  بشأن

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

  م وتعدیالته،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بالالئحــة التنفیذیــة لقــانون الخدمــة 2005لســنة ) 45(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

م، والسـیما المـادة 2005لسـنة ) 4(م المعدل بالقـانون رقـم 1998لسنة ) 4(المدنیة رقم 
  منه،) 7(

/ م بشـأن تعیـین السـید2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  ببعض صالحیات رئیس الوزراء، زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه

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

وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلــس الـوزراء فــي جلسـته التاســعة والثمـانین بعــد المـائتین المنعقــدة 
  . م23/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/289/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :ليقرر ما ی
  )1(المادة 

م عطلة رسمیة لكافة الـوزارات والمؤسسـات 01/05/2013اعتبار یوم األربعاء الموافق 
  .الحكومیة بمناسبة عید العمال العالمي

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

  .رسمیةوینشر في الجریدة ال، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  م2013من أبریل لسنة  16: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

 هـ1434من جماد الثاني لعـام  05: الموافق            
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 100(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن م2008لسنة ) هـ.إ/و.م/4/90/11(قرار مجلس الوزراء رقم بشأن إلغاء 

  %5زیادة رواتب المعلمین في قطاع غزة بنسبة  
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
زیـادة رواتـب بشـأن م 2008لسـنة ) هــ.إ/و.م/4/90/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  ،%5المعلمین في قطاع غزة بنسبة 
/ م بشـأن تعیـین السـید2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،وبناًء على الصالحیات المخ   ولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته التسعین بعد المائتین المنعقـدة بمدینـة غـزة  

  . م30/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/290/11(تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
زیـادة رواتـب م بشـأن 2008لسـنة ) هــ.إ/و.م/4/90/11(إلغاء قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  . %5في قطاع غزة بنسبة  المعلمین
  )2(المادة 

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

  

 م2013من إبریل لسنة  30: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من جماد الثاني لعـام  19: الموافق            

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 101(قرار مجلس الوزراء رقم 
) هـ.إ/و.م/03/279/11(من قرار مجلس الوزراء رقم ) 10(بشأن تعدیل المادة 

  م بشأن الالئحة التنظیمیة لكادر المعلمین الحكومیین2013لسنة 
  مجلس الوزراء

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

م بشـــــأن 2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/279/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
  الالئحة التنظیمیة لكادر المعلمین الحكومیین،

م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
نعقـدة بمدینــة وبنـاًء علـى مـا أقـره مجلــس الـوزراء فـي جلسـته التســعین بعـد المـائتین الم

  . م30/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/290/11(غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  

  )1(المادة   
لســـنة ) هــــ.إ/و.م/03/279/11(مـــن قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ) 10(تعـــدیل المـــادة 

لتصـــبح علـــى النحـــو  م بشـــأن الالئحـــة التنظیمیـــة لكـــادر المعلمـــین الحكـــومیین2013
  : التالي

 :الممنوحة للمعلم عالوة بدل تعلیم وفق التالي تضاف للعالوات"
  .لكل من یشغل وظیفة معلم%) 15( - 1
 .لكل من یشغل وظیفة معلم أول%) 25( - 2
 .لكل من یشغل وظیفة معلم خبیر%) 35( - 3



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة
  .نشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وی

  
 م2013من إبریل لسنة  30: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1434من جماد الثاني لعـام  19: الموافق              
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 102(قرار مجلس الوزراء رقم 
نسخة من األعداد ) 200(شیكل لطباعة ) 140,000(بشأن صرف مبلغ 

  "الوقائع الفلسطینیة"المفقودة والنافذة من الجریدة الرسمیة 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ،م2008لسنة ) 8(رقم " الوقائع الفلسطینیة"وعلى قانون الجریدة الرسمیة الفلسطینیة 

  م،1998لسنة ) 7(ون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم وعلى قان
ـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجلـــــس ال م بالنظـــــام المـــــالي للـــــوزارات 2005لســـــنة ) 43(وعل

  والمؤسسات العامة وتعدیالته،
م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا / الســید
  الوزراء،

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 
  م،17/04/2013المنعقد بتاریخ ) 36(اجتماعها رقم 

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

لـى مـا أقـره مجلــس الـوزراء فـي جلسـته التســعین بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینــة وبنـاًء ع
  . م30/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/290/11(غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

–) 200(لطباعــة  -مائــة وأربعــون ألــف شــیكالً  -شــیكل) 140,000(صــرف مبلــغ 
ـــــدة الرســـــمیة نســـــخة مـــــن األعـــــداد المفقـــــودة أو النافـــــذة مـــــ -مـــــائتي الوقـــــائع "ن الجری

، علــى أن تــتم عملیــة الصــرف بالتنســیق بــین وزارة العــدل ووزارة المالیـــة ،"الفلســطینیة
  .صول المعمول بها في وزارة المالیةووفق األ



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة
  .ینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، و 

  
 م2013من إبریل لسنة  30: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1434من جماد الثاني لعـام  19: الموافق       
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 103(قرار مجلس الوزراء رقم 
زنة طارئة لصالح ملتقى آفاق االستثمار كموا) $22,800(بشأن اعتماد مبلغ 

  في فلسطین
  مجلس الوزراء

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

ـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجلـــــس ال  م بالنظـــــام المـــــالي للـــــوزارات2005لســـــنة ) 43(وعل
  والمؤسسات العامة وتعدیالته،

م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 

  م،17/04/2013المنعقد بتاریخ ) 36(تماعها رقم اج
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبنـاًء علـى مـا أقـره مجلــس الـوزراء فـي جلسـته التســعین بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینــة 

  . م30/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/290/11(غزة  تحت رقم 
  :ر ما یليقر 

  
  )1(المادة 

كموازنــة  -اثنــان وعشــرون ألفــًا وثمانمائــة دوالرًا أمریكیــاً  –) $22,800(اعتمــاد مبلــغ 
طارئــة لصــالح ملتقــى آفــاق االســتثمار فــي فلســطین، والــذي ســیعقد خــالل الفتــرة مــن 

  .م2013من شهر مایو للعام  20-21
  

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2013من إبریل لسنة  30: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من جماد الثاني لعـام  19: الموافق       

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 م2013لسنة ) 104(س الوزراء رقم قرار مجل
لصالح وزارة االتصاالت ) $10,000(بشأن صرف سلفة مالیة نقدیة بقیمة 

لشراء احتیاجات عاجلة وطارئة لتشغیل األجهزة المركزیة  وتكنولوجیا المعلومات
  بمركز الحاسوب الحكومي

  مجلس الوزراء
  دیالته،م وتع2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
ـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجلـــــس ال م بالنظـــــام المـــــالي للـــــوزارات 2005لســـــنة ) 43(وعل

  والمؤسسات العامة وتعدیالته،
م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

ي الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــكر / الســید
  الوزراء،

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 
  م،17/04/2013المنعقد بتاریخ ) 36(اجتماعها رقم 

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا ق   انونًا

وبنـاًء علـى مـا أقـره مجلــس الـوزراء فـي جلسـته التســعین بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینــة 
  . م30/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/290/11(غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
لصالح  -عشرة آالف دوالرًا أمریكیاً -)$10,000(صرف سلفة مالیة نقدیة بقیمة 

ولوجیا المعلومات لشراء احتیاجات عاجلة وطارئة لتشغیل وزارة االتصاالت وتكن
على أن تتم عملیة الصرف بالتنسیق ، األجهزة المركزیة بمركز الحاسوب الحكومي



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

وفق األصول المعمول  ، بین وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ووزارة المالیة
  .بها في وزارة المالیة

  

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه -فةعلى الجهات المختصة كا

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2013من إبریل لسنة  30: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من جماد الثاني لعـام  19: الموافق             

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 105(قرار مجلس الوزراء رقم 
بتكلفة مالیة وقدرها  اعتماد مشروع تركیب مصد للمركبات على شارع الرشید

)20,000$(  
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 7(قم وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة ر 

ـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجلـــــس ال م بالنظـــــام المـــــالي للـــــوزارات 2005لســـــنة ) 43(وعل
  والمؤسسات العامة وتعدیالته،

م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  وزراء،ال
وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 

  م،17/04/2013المنعقد بتاریخ ) 36(اجتماعها رقم 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
عـد المـائتین المنعقـدة بمدینــة وبنـاًء علـى مـا أقـره مجلــس الـوزراء فـي جلسـته التســعین ب

  . م30/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/290/11(غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

اعتماد مشروع تركیب مصـد للمركبـات علـى شـارع الرشـید مـن نهایـة جسـر وادي غـزة 
ـــــــى مســـــــافة  ـــــــراً –م 250وحت ـــــــة وقـــــــدرها  -مائتـــــــان وخمســـــــون مت ـــــــة مالی جنوبـــــــًا بتكلف

  .-ون ألف دوالرًا أمریكیاً عشر -) 20,000$(
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2013من إبریل لسنة  30: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434ـام من جماد الثاني لع 19: الموافق             

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 106(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تفویض وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات بمنح رخصة حصریة لبناء 

  وتشغیل شبكة األلیاف الضوئیة

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

  م،1996لسنة ) 3(وعلى قانون االتصاالت السلكیة والالسلكیة رقم 
م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
  الوزراء،

لشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر وعلى توصیات لجنة ا
  م،17/04/2013المنعقد بتاریخ ) 36(اجتماعها رقم 

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

نــة وبنـاًء علـى مـا أقـره مجلــس الـوزراء فـي جلسـته التســعین بعـد المـائتین المنعقـدة بمدی
  . م30/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/290/11(غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
تفــویض وزارة االتصــاالت وتكنولوجیــا المعلومــات بمــنح رخصــة حصــریة للجهــة التــي 

لبنــــاء وتشــــغیل شـــــبكة األلیــــاف الضــــوئیة، ووضــــع كافــــة اإلجـــــراءات ، تراهــــا مناســــبة
صـــة، وتحدیــد الخــدمات التـــي ســتقدم مـــن والشــروط الالزمــة للحصـــول علــى هــذه الرخ

لســــنة ) 3(وفقــــًا لقــــانون االتصــــاالت الســــلكیة والالســــلكیة رقــــم ، خــــالل هــــذه الشــــبكة
  .م1996

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2013من إبریل لسنة  30: مدینـة غـزة بتاریخ صـدر في
  هـ1434من جماد الثاني لعـام  19: الموافق             

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 107(قرار مجلس الوزراء رقم 
راتیجیة الوطنیة بشأن اعتماد الخطة االستراتیجیة للحكومة اإللكترونیة واالست

  م2015- 2013لالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات لألعوام 

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

م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
فویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وت/ الســید

  الوزراء،
  ،وبناًء على تنسیب وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

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

وبنـاًء علـى مـا أقـره مجلــس الـوزراء فـي جلسـته التســعین بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینــة 
  . م30/04/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/290/11(غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
ـــــة الفلســـــطینیة لألعـــــوام  -2013اعتمـــــاد الخطـــــة االســـــتراتیجیة للحكومـــــة اإللكترونی

  .م2015
  

  ا

  

  )2(المادة 
-2013اعتمـــاد االســـتراتیجیة الوطنیـــة لالتصـــاالت وتكنولوجیـــا المعلومـــات لألعـــوام 

  .م2015
  

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه -هات المختصة كافةعلى الج

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2013من إبریل لسنة  30: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من جماد الثاني لعـام  19: الموافق             

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  جلـس الـوزراءنائب رئیـس م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 108(قرار مجلس الوزراء رقم 
محمد عبدالقادر محمد عبدالحمید بمهام رئیس دیوان / بشـأن تكلیف السید

  الموظفین العام
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بشـــأن إســـناد 2013لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/165/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 

  محمد عبدالقادر محمد عبدالحمید،/ حقیبة وزارة العمل للسید
/ م بشـأن تعیـین السـید2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  ظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،زیاد شكري ال
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الحادیـة والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  . م07/05/2013بتاریخ ) ـه.إ/و.م/01/291/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  .محمد عبدالقادر محمد عبدالحمید بمهام رئیس دیوان الموظفین العام/ تكلیف السید

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  - كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2013من مایو لسنة  07: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1434من جماد الثاني لعـام  26: الموافق             
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 109(قرار مجلس الوزراء رقم 
  يبشـأن اعتماد الهیكل التنظیمي المعدل لوزارة التربیة والتعلیم العال

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

  م،1998لسنة ) 11(وعلى قانون التعلیم العالي رقم 
م بشــأن تنظــیم 2004لســنة ) ق.أ/و.م/06/07/08(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  مراجعة مهام وهیكلیات الوزارات،

ــــــم  ــــــوزراء رق ــــــس ال ــــــرار مجل ــــــى ق م بشــــــأن 2005لســــــنة ) ق.أ/و.م/13/17/09(وعل
  المصادقة على الهیكل التنظیمي والوظیفي لوزارة التربیة والتعلیم العالي،

م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
) 49(ات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم وعلـــى توصـــی

 م،29/04/2013المنعقد بتاریخ 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الحادیـة والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  . م07/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/291/11(ة  تحت رقم بمدینة غز 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة  

  .اعتماد الهیكل التنظیمي المعدل لوزارة التربیة والتعلیم العالي المرفق بهذا القرار
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  - كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 

  .تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من 
  

  م2013من مایو لسنة  07: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من جماد الثاني لعـام  26: الموافق            

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 110(قرار مجلس الوزراء رقم 
  كادر المعلمین الحكومیین على المعلمین بوزارة الشؤون االجتماعیةتطبیق بشـأن 

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

  ،وتعدیاته والئحته التنفیذیة م1998لسنة ) 04(رقم  الخدمة المدنیةوعلى قانون 
الالئحــة بشــأن  م2013لسـنة ) هـــ.إ/و.م/03/279/11(وعلـى قــرار مجلــس الـوزراء رقــم 

  التنظیمیة لكادر المعلمین الحكومیین،
/ م بشـأن تعیـین السـید2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
المنعقد ) 49(ي محضر اجتماعها رقم وعلى توصیات اللجنة اإلداریة الوزاریة الدائمة ف

 م،29/04/2013بتاریخ 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبنـاًء علـى مــا أقـره مجلــس الـوزراء فــي جلسـته الحادیــة والتسـعین بعــد المـائتین المنعقــدة 

  . م07/05/2013خ بتاری) هـ.إ/و.م/03/291/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة  
  .تطبیق كادر المعلمین الحكومیین على المعلمین بوزارة الشؤون االجتماعیة

  )2(المادة  
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  - كٌل فیما یخصه- على الجهات المختصة كافة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2013من مایو لسنة  07: نـة غـزة بتاریخصـدر في مدی

  هـ1434من جماد الثاني لعـام  26: الموافق            
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 111(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن إلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن تشكیل لجنة خاصة لمتابعة تنفیذ مبادرة 

   ألغا لتطویر مركز خانیونسعائلة ا
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
 م بشـــــأن2012لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/08/253/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  تشكیل لجنة خاصة لمتابعة تنفیذ مبادرة عائلة األغا لتطویر مركز خانیونس،
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(رقم وعلى قرار رئیس الوزراء

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
سـعین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الحادیـة والت

  . م07/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/291/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
م بشـأن تشـكیل 2012لسـنة ) هـ.إ/و.م/08/253/11(إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 

  .لمتابعة تنفیذ مبادرة عائلة األغا لتطویر مركز خانیونس لجنة خاصة
  )2(المادة 

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

  م2013من مایو لسنة  07: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من جماد الثاني لعـام  26: الموافق            

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  یـس مجلـس الـوزراءنائب رئ



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 112(قرار مجلس الوزراء رقم 
بلدیة الزهراء إلنشاء بئر میاه صالح تخصیص قطعة أرض حكومیة لبشأن 

  ومخازن للبلدیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ،م1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
تشـكیل  م بشــأن2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/265/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،
 م بشــأن تفــویض2012لســنة ) ـهــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  بعض صالحیاته،
رقـم  العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة

  م،24/04/2013المنعقد بتاریخ ) 08(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الحادیـة والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  . م07/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/291/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  

  )1(المادة 
مـن القطعـة ) 34(تخصیص قطعة األرض الحكومیة الواقعـة فـي أرض القسـیمة رقـم 

 سـتمائة وأربعـة-)2م604(مدینـة الزهـراء والبالغـة مسـاحتها  مـن أراضـي) 2308(رقم 
  .ه ومخازن للبلدیةلصالح بلدیة الزهراء إلنشاء بئر میا -مترًا مربعاً 

  

  

  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  - كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2013من مایو لسنة  07: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من جماد الثاني لعـام  26: الموافق            

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 113(قرار مجلس الوزراء رقم 
  تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة غزة إلقامة بئر میاه بشأن 

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

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

تشـكیل  م بشــأن2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/265/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،

م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 
  ته،بعض صالحیا

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،24/04/2013المنعقد بتاریخ ) 08(

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

ن المنعقـدة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الحادیـة والتسـعین بعـد المـائتی
  . م07/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/291/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
مـــن ) 16+15(تخصـــیص قطعـــة األرض الحكومیـــة الواقعـــة فـــي جـــزء مـــن المقاســـم 

والبالغـــــة ) 978(مـــــن القطعـــــة رقـــــم ) 1375(رقـــــم  مـــــن القســـــیمة) 67(المربـــــع رقـــــم 
  .لصالح بلدیة غزة إلقامة بئر میاه -مربعاً مائة مترًا  - )2م100(مساحتها 

   
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  - كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2013من مایو لسنة  07: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434ن جماد الثاني لعـام م 26: الموافق            

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 114(قرار مجلس الوزراء رقم 
تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وكالة غوث وتشغیل الالجئین  بشـأن

  إلنشاء مدرسة في مدینة الزهراء 
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
تشـكیل  م بشــأن2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/265/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،
م بشـأن تخصـیص 2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/03/223/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم

  قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة الزهراء إلنشاء كراج ومخازن آللیات البلدیة،
م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  بعض صالحیاته،
رقـم  اجتماعهـا وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر

  م،24/04/2013المنعقد بتاریخ ) 08(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الحادیـة والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  . م07/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/291/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
م بشـــــأن 2011لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/223/11( إلغـــــاء قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم

تخصــیص قطعــة أرض حكومیــة لصــالح بلدیــة الزهــراء إلنشــاء كــراج ومخــازن آللیــات 
  .البلدیة



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
مـن القطعـة ) 32(تخصیص قطعة األرض الحكومیة الواقعـة فـي أرض القسـیمة رقـم 

خمســـة آالف  -)2م5000(مـــن أراضـــي مدینـــة الزهـــراء، والبالغـــة مســـاحتها ) 2307(
  .لصالح وكالة غوث وتشغیل الالجئین إلنشاء مدرسة علیها -مترًا مربعاً 

  

  
  )3(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه- على الجهات المختصة كافة 
  .یدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجر 

  
  م2013من مایو لسنة  07: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1434من جماد الثاني لعـام  26: الموافق            
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 م2013لسنة ) 115(قرار مجلس الوزراء رقم 
  وا یقطنون في مجمع صرف بدل إیجار لبعض المواطنین الذین كانبشأن 

  آل أبو عمرة 
  مجلس الوزراء

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

ـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجلـــــس ال م بالنظـــــام المـــــالي للـــــوزارات 2005لســـــنة ) 43(وعل
  ة وتعدیالته،والمؤسسات العام

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،24/04/2013المنعقد بتاریخ ) 08(

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
یس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــ/ الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الحادیـة والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  . م07/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/291/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
تكلیف وزارة المالیة بصرف المبالغ الواردة في الجدول أدناه كبدل إیجار للمواطنین   

  : التالیة أسمائهم
  
  )دوالر أمریكي(المبلغ   رقم الهویة  االسم  .م
 1000  930925524  فاطمة سرحان أبو عمرة   .1



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 1000  962100640  سعدة محمد أبو عمرة   .2

 1000  917305633  زهر حسن الدایة   .3

 1000  903455061  د الدایةرئیسة أحم   .4

 3000  802464792  عطاف سلیم أبو عمرة   .5

 3000  901380477  وفاء عبد الواحد أبو عمرة   .6

  
  )2(المادة 

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

  
  م2013من مایو لسنة  07: ـزة بتاریخصـدر في مدینـة غ

  هـ1434من جماد الثاني لعـام  26: الموافق            
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  
  م2013لسنة ) 116(قرار مجلس الوزراء رقم 

بشـأن تكلیف الجهات المختصة باتخاذ اإلجراءات الالزمة نحو إخالء بنایة آیلة 
  للسقوط في محافظة رفح

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

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس  زیــاد شــكري الظاظــا/ الســید
  الوزراء،

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الحادیـة والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  . م07/05/2013تاریخ ب) هـ.إ/و.م/09/291/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة  
تكلیـــف الجهـــات المختصـــة باتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة نحـــو إخـــالء البنایـــة الســـكنیة 

صــالح أبـو طـه، والواقعــة فـي حــي البرازیـل شــرق / اآلیلـة للسـقوط والمملوكــة للمـواطن
  :رفح، وذلك على النحو التالي

زارة العــدل بالتنســـیق مــع النیابــة العامـــة تكلیــف وزارة الداخلیــة واألمـــن الــوطني وو  - 1
 .التخاذ ما یلزم نحو اإلخالء الفوري للبنایة اآلیلة للسقوط

بــــدل اســــتئجار شــــقق  -مائــــة وخمســــون دوالرًا أمریكیــــاً  –) $150(صــــرف مبلــــغ  - 2
لكــل عائلــة مــن العــائالت المالكــة لشــقق ، ســكنیة لمــدة ثالثــة شــهور قابلــة للتجدیــد

 .في البنایة



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

جراءات القانونیة ضد المتسبب بالضرر بشكل عاجل، بما یشمل اتخاذ كافة اإل - 3
جبر الضرر عن العائالت المتضررة، وتحمل تكالیف إسكان العائالت في 

 .الشقق السكنیة من لحظة اإلخالء حتى حصولهم على حقوقهم كاملة
  
  )2(المادة 

عمل به تنفیذ أحكام هذا القرار، وی - كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م2013من مایو لسنة  07: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1434من جماد الثاني لعـام  26: الموافق            
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 117(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح مجلس الخدمات المشترك للبلدیات 

  الوسطى إلقامة بئر میاه 
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
تشـكیل  م بشــأن2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/265/11(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم  وعلى

  لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،
م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  بعض صالحیاته،
 رقـم وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،24/04/2013المنعقد بتاریخ ) 08(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الحادیـة والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  . م07/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/291/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :ما یلي قرر

  

  )1(المادة 
مــن القطعــة ) 7(تخصــیص قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم 

مجلــــــس لصـــــالح  -مائــــــة متـــــرًا مربعــــــاً  - )2م100(والبالغــــــة مســـــاحتها ) 674(رقـــــم 
  .إلقامة بئر میاهالخدمات المشترك للبلدیات الوسطى 

   
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  - كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

  م2013من مایو لسنة  07: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من جماد الثاني لعـام  26: الموافق            

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 118(مجلس الوزراء رقم  قرار
  االنتفاع من األراضي الحكومیةبشأن 

  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 بشـأن تشــكیل 2010لسـنة ) هــ.إ/و.م/4/169/11(م وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـ
  لجنة خاصة لدراسة الطلبات المقدمة لالنتفاع بقطعة أرض أو جمعیة إسكان،

آلیـــات  م بشــأن2010لســـنة ) 40(وعلــى قــرار وزیـــر االشــغال العامـــة واالســكان رقــم 
  ،)مخفضة الثمن(تخصیص قطع أراضي حكومیة لغرض السكن 

تملیــك  م بشــأن2011لســنة ) 23(عامــة واالســكان رقــم وعلــى قــرار وزیــر االشــغال ال
  قطع أراضي حكومیة غیر مخفضة الثمن لغرض السكن،

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،24/04/2013المنعقد بتاریخ ) 08(

/ تعیـین السـید نم بشـأ2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الحادیـة والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  . م07/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/291/11(تحت رقم   بمدینة غزة
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
قتــرع علیهــا فــي مشــاریع  ُ  االســكان بــالمزادتبــاع مقاســم األراضــي الحكومیــة التــي لــم ی

  .العلني في حال تعذر استخدامها للمصلحة العامة



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
ت االنتفـــاع مـــن األراضــــي تتـــولى وزارة األشـــغال العامـــة اإلســـكان التعامــــل مـــع طلبـــا

الحكومیــــــة المقدمــــــة للجهــــــات الحكومیــــــة المختصــــــة وفــــــق األصــــــول المعمــــــول بهــــــا 
  .بالخصوص

  )3(المادة 
 :تلغى القرارات التالیة .1

بشأن تشكیل  2010لسنة ) هـ.إ/و.م/4/169/11(قرار مجلس الوزراء رقم  .أ 
لجنة خاصة لدراسة الطلبات المقدمة لالنتفاع بقطعة ارض أو جمعیة 

 .انإسك
م بشأن آلیات 2010لسنة ) 40(قرار وزیر االشغال العامة واالسكان رقم  .ب 

 ).مخفضة الثمن(تخصیص قطع أراضي حكومیة لغرض السكن 
م بشأن تملیك 2011لسنة ) 23(قرار وزیر االشغال العامة واالسكان رقم  .ج 

  .قطع أراضي حكومیة غیر مخفضة الثمن لغرض السكن
  .ذا القراریلغى كل ما یتعارض مع أحكام ه .2

  
  )4(المادة 

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

  
  م2013من مایو لسنة  07: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1434من جماد الثاني لعـام  26: الموافق            
  

  شـكري الـظاظـا زیـاد
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 119(قرار مجلس الوزراء رقم 
  في األراضي الحكومیة" التنظیمیة"بشأن التعامل مع الزوائد 

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

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

تشـكیل  م بشــأن2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/265/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،24/04/2013المنعقد بتاریخ ) 08(

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(لــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم وع
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
    وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
في جلسته الحادیـة والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة  وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء

  . م07/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/12/291/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
أیة أرض : بأنها" التنظیمیة"لغایات تطبیق أحكام هذا القرار تعرف الزائدة  .1

أبنیة خارجة عن نطاق حكومیة سواء كانت خالیة أو مقام علیها أیة إنشاءات أو 
 .وال یمكن للحكومة االستفادة منها، التنظیم



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

في األراضي الحكومیة من قبل اللجنة الوزاریة العلیا " التنظیمیة"تعتمد الزوائد  .2
لألراضي الحكومیة بناء على توصیة اللجنة الفنیة المساعدة المشكلة بقرار 

 .م2013لسنة ) هـ.إ/و.م/01/275/11(مجلس الوزراء رقم 
  

  )2(المادة 
تباع الزوائد التنظیمیة في األراضي الحكومیة بطریق المزاد العلني وبكامل ثمنها  .1

 .الحقیقي، وبدون اخضاعها لنظام األقساط أو التخفیضات
ال یعتبر المبلغ الذي استقر علیه المزاد العلني كثمن للزائدة التنظیمیة ملزمًا  .2

 .للحكومة
من هذه المادة تكون األولویة بشراء الزائدة ) 1(بما ال یتعارض مع أحكام الفقرة  .3

 .للمتعدي علیها إذا كان قد أقام علیها أي منشآت أو أبنیة" التنظیمیة"
  
  )3(المادة 

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

  
  م2013من مایو لسنة  07: مدینـة غـزة بتاریخ صـدر في

  هـ1434من جماد الثاني لعـام  26: الموافق            
  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 120(قرار مجلس الوزراء رقم 
  تشكیل لجنة تثمین األراضي الحكومیة بشـأن

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

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

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

 م بشـــــأن2010لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/05/178/11(الـــــوزراء رقـــــم وعلــــى قـــــرار مجلـــــس 
  تشكیل لجنة تثمین لألراضي المخصصة للمشاریع اإلسكانیة،

تشـكیل  م بشــأن2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/265/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،

رقـم  یـة فـي محضـر اجتماعهـاوعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكوم
  م،24/04/2013المنعقد بتاریخ ) 08(

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،وبناًء على الصال   حیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الحادیـة والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة 

  . م07/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/291/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )1(المادة 
ضـویة كـٍل تشكیل لجنة تثمین األراضي الحكومیـة برئاسـة رئـیس سـلطة األراضـي، وع

ووزارة الحكـــم المحلـــي، ووزارة المالیـــة، ووزارة  وزارة األشـــغال العامـــة واإلســـكان،: مـــن
  .االقتصاد الوطني، ووزارة الزراعة، وعضوین من سلطة األراضي

  )2(المادة 
 .تستعین اللجنة بأحد مثمني األراضي في كل جلسة تعقدها حسب الحاجة .1
 .شیكل عن كل جلسة - يمائت–)200(ا یتقاضى مثمن األراضي مكافأة مالیة قدره .2

  )3(المادة 
  یكون نصاب انعقاد اللجنة بثلثي األعضاء على األقل      

  )4(المادة 
  .تستعین اللجنة بمن تراه مناسبًا ألداء مهامها
  )5(المادة 

  .ترفع اللجنة توصیاتها للجنة الوزاریة العلیا لألراضي الحكومیة
  )6(المادة 

م بشأن 2010لسنة ) هـ.إ/و.م/05/178/11(اء رقم یلغى قرار مجلس الوزر  .1
  .تشكیل لجنة تثمین لألراضي المخصصة للمشاریع اإلسكانیة

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار .2
  )7(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  - كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 
  .جریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في ال

  

  م2013من مایو لسنة  07: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من جماد الثاني لعـام  26: الموافق            

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 121(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن التعامل مع أراضي المحلول 

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

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

 بشـأن تشـكیل 2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/03/213/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 
بتسـجیل ) المحلولـة(كومیـة لجنة خاصة لدراسة طلب واضعي الید علـى األراضـي الح

  تلك األراضي بأسمائهم،
ـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجلـــــس ال  بشـــــأن  2011لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/224/11(وعل

  تشكیل لجنة دائمة لمتابعة تسویات األراضي المحلولة مع المواطنین،
اعتمـاد  بشـأن 2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/13/232/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 

  م من سلطة األراضي بشأن أراضي المحلول،المقترح المقد
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،24/04/2013المنعقد بتاریخ ) 08(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

ء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزرا/ الســید
  الوزراء،

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الحادیـة والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  . م07/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/14/291/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )1(المادة 
تشــكیل لجنــة خاصــة برئاســة دائــرة المســاحة فــي ســلطة األراضــي، وعضــویة كــٍل  .1

وممثـــل عـــن المـــواطنین، إلجـــراء مســـح  منـــدوب عـــن وزارة الحكـــم المحلـــي،: مـــن
  .وواضعي الید علیها مساحاتها میداني ألراضي المحلول وذلك لتحدید

لـــول لصـــالح المـــواطنین مـــن مســـاحة أراضـــي المح%) 45(تخصـــیص مـــا نســـبته  .2
المتعــدین علیهــا، علــى أن تقــدم ســلطة األراضــي للجنــة الوزاریــة العلیــا لألراضــي 
الحكومیــة كشــف مفصــل یتنــاول كــل حالــة علــى حــدة ومســاحة األرض المتعــدى 

 .علیها ونسبة األرض المخصصة لها
یحـدد ثمـن األرض عــن طریـق لجنــة تثمـین األراضـي الحكومیــة المشـكلة بموجــب  .3

  .م2013لسنة ) هـ.إ/و.م/13/291/11(لس الوزراء رقم قرار مج
  :یدفع المواطنون قیمة األرض بعد تخصیصها وفقًا لإلجراءات التالیة .4

  .من قیمة األرض بعد التقدیر%) 40(خصم ما نسبته  . أ
مـن القیمـة المتبقیـة لـألرض بعـد الخصـم الـوارد فـي %) 20(خصم ما نسبته  . ب

 .أعاله في حال الدفع الفوري) أ(البند 
أعـــاله علـــى عشـــر ) أ(تقســـیط المبلـــغ المتبقـــي بعـــد الخصـــم الـــوارد فـــي البنـــد  . ت

مـن قیمـة األرض %) 20(سنوات، على أن یدفع المواطن دفعة أولى بنسـبة 
 .بعد التقدیر وقبل التخفیض

ال تنقل ملكیة األرض إلى المواطنین في سـجالت الطـابو إال بعـد دفـع كامـل  . ث
  .الثمن

صدرت لهم قـرارات تخصـیص سـابقة فـي أراضـي  تسوى اوضاع المواطنین الذین .5
المحلـــول وفقـــًا لإلجـــراءات الســـابقة فـــي مكـــان آخـــر تحـــدده اللجنـــة الوزاریـــة العلیـــا 

 .لألراضي الحكومیة
یلتـــزم المواطنـــون بعــــدم البنـــاء علــــى األراضـــي المخصصـــة لهــــم إال بعـــد موافقــــة  .6

 .الجهات المعنیة



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

دیــه مســتندات رســمیة بشــأن یســري هــذا القــرار علــى واضــع الیــد األصــلي أو مــن ل .7
  .أراضي المحلول

  )2(المادة 
  :تلغى قرارات مجلس الوزراء التالیة

م بشأن تشكیل 2011لسنة ) هـ.إ/و.م/03/213/11(قرار مجلس الوزراء رقم   - 1
) المحلولة(لجنة خاصة لدراسة طلب واضعي الید على األراضي الحكومیة 

  .بتسجیل تلك األراضي بأسمائهم
م بشأن تشكیل 2011لسنة ) هـ.إ/و.م/01/224/11(راء رقم قرار مجلس الوز  - 2

  .لجنة دائمة لمتابعة تسویات األراضي المحلولة مع المواطنین
م بشأن اعتماد 2012لسنة ) هـ.إ/و.م/13/232/11(قرار مجلس الوزراء رقم  - 3

 .المقترح المقدم من سلطة األراضي بشأن أراضي المحلول
م بشأن تشكیل 2012لسنة ) هـ.إ/و.م/03/236/11(قرار مجلس الوزراء رقم  - 4

لسنة ) هـ.إ/و.م/13/232/11(لجنة فنیة لدراسة قرار مجلس الوزراء رقم 
م بشأن اعتماد المقترح المقدم من سلطة األراضي بشأن أراضي 2012
 .المحلول

  )3(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  - كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 

  .ارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتب
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  م2013لسنة ) 122(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ل مع التعدیات على األراضي الحكومیةآلیات التعام بشـأن

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

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

تشـكیل  ـأنم بشـ2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/5/265/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  لجنة وزاریة علیا لألراضي الحكومیة،

تخصــیص قطــع  م بشــأن2010لســنة ) 55(وعلــى قــرار رئــیس ســلطة األرضــي رقــم 
  أراضي حكومیة لغرض السكن في مناطق العشوائیات،

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
س الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئی/ الســید

  الوزراء،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،24/04/2013المنعقد بتاریخ ) 08(
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
راء في جلسته الحادیـة والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة وبناًء على ما أقره مجلس الوز 

  . م07/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/15/291/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  

  )1(المادة 
لغایات تطبیق أحكام هذا القرار یكون للكلمات والعبارات التالیة المعاني المخصصة 

  :لها أدناه ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
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 یتقاضـى راتبــًا شـهریًا منتظمــًا مــنأي موظــف مـدني أو عســكري  :الموظـف الحكــومي
  .الخزینة العامة

 الشـــخص الطبیعـــي أو االعتبـــاري المتعـــدي علـــى قطعـــة أرض حكومیـــة  :المنتفـــع
  .في مناطق العشوائیات

  .تجمعات سكنیة مقامة على أراضي حكومیة متعدى علیها :العشوائیات
ــة العلیــا  اضــي الحكومیــة المشــكلة بموجــب قــرارالوزاریــة العلیــا لألر اللجنــة  :اللجن

  .م2012لسنة ) هـ.إ/و.م/05/265/11(مجلس الوزراء رقم 
اللجنــة الفنیــة المســاعدة للجنــة الوزاریــة العلیــا لألراضــي الحكومیــة  :اللجنــة الفنیــة

لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/01/275/11(المشـــــكلة بموجـــــب قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
  .م2013

لجنـة تثمـین األراضـي الحكومیـة المشـكلة بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء  :تثمینلجنة ال 
  .م2013لسنة ) هـ.إ/و.م/13/291/11(رقم 

هو أدنى مستوى من الدخل یحتاجه الفرد أو األسرة حتـى یكـون باإلمكـان  :خط الفقر
  .في بلٍد ما، حسب ما یصدر عن البنك الدوليوفیر مستوى معیشة مالئم ت
  

  )2(المادة 
زال كافـــــــة التعـــــــدیات الســـــــكنیة علـــــــى األراضـــــــي الحكومیـــــــة الواقعـــــــة بعـــــــد تـــــــاریخ تـــــــ

م، علـــى أن تـــزال كافـــة التعـــدیات لغیـــر أغـــراض الســـكن قبـــل أو بعـــد 15/05/2010
  .هذا التاریخ

 
  )3(المادة 

تحـدد منــاطق العشـوائیات والتعــدیات الفردیـة مــن قبــل اللجنـة العلیــا بنـاء علــى توصــیة 
  .من اللجنة الفنیة
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  )4(ادة الم
تتـــولى وزارة الشـــؤون االجتماعیـــة بالتنســـیق مـــع البلدیـــة المختصـــة وســـلطة األراضـــي 

إعـــــداد المســـــح  ووزارة األشـــــغال العامـــــة واإلســـــكان ووزارة الداخلیـــــة واألمـــــن الـــــوطني
االجتماعي لسكان المنطقـة العشـوائیة المـراد تسـویة أوضـاعها وذلـك لتحدیـد أصـحاب 

  :الحاجة منهم وفق الشروط التالیة
 .أن یكون فلسطینیًا بلغ سن الثامنة عشرة من عمره على األقل .1
 .أن یكون متزوجًا أو معیًال ألسرة .2
أو قطعة ) 2م80(ـة لمسكن تزید مساحته عن /أال یكون المتقدم أو زوجته مالكاً  .3

 .صالحة للبناء) 2م150(أرض فضاء تزید مساحتها عن 
قطعة أرض أو وحدة سكنیة من ت سابقًا ب/أال یكون المتقدم أو زوجته قد انتفع .4

 .أي جهة كانت
  .أن یكون إجمالي دخل األسرة ما دون خط الفقر .5

  

  )5(المادة 
تلتزم الحكومة بتسویة أوضاع المواطنین المصنفین تحت خط الفقر وفقًا لما   - 1

 .وذلك قبل إزالة أي تعدیات سكنیة، هو متاح لدیها
ا، یجوز تخصیص قطع أراضي حال تعذر إزالة التعدیات وبموافقة اللجنة العلی - 2

حكومیة للمواطنین الذین تقع مساكنهم في هذه العشوائیات أو التعدیات الفردیة 
وذلك بنفس مكان التعدي أو العشوائیة بنظام اإلیجار أو التملیك إلقامة مساكن 

  :علیها بالبناء الذاتي وذلك وفق المحددات التالیة
تخصـــص ، لجهــات المختصـــةبعــد إعـــداد المخطــط التفصـــیلي للمنطقــة مـــن ا . أ

، )2م150(قطعـــة أرض واحـــدة لكـــل متعـــدي بحیـــث ال تزیـــد مســـاحتها عــــن 
، علــى أن تكــون حســب المبنــى )7(وتكـون شــاملة للتخفــیض الــوارد فــي مـادة 

  .المنشأ ولیس على حسب عدد األسر في المبنى
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أعــاله یجــوز زیــادة المســاحة المخصصــة ) أ(علــى الــرغم ممــا ورد فــي الفقــرة  . ب
إذا كانــت الحالـــة التنظیمیــة تســـتدعي ذلــك، علـــى أن ) 2م250(بحــد أقصـــى 

مـــن ) 3(تكـــون المســـاحة اإلضـــافیة غیـــر شـــاملة للتخفـــیض الـــوارد فـــي البنـــد 
 ).7(المادة 

یومـًا ) 60(في حـال رفـض الطلـب یجـوز للمـواطن التقـدم بطلـب آخـر خـالل  . ت
 .یاً من تاریخ إخطاره بالرفض، ویكون قرار اللجنة الفنیة في هذا الطلب نهائ

تتولى سلطة األراضي بالتنسیق مـع البلدیـة المختصـة ووزارة األشـغال العامـة  . ث
واإلسكان المسح المیداني لألراضي والمنشآت القائمة فـي المنطقـة العشـوائیة 

 .المراد تسویة أوضاعها
ُرفع المسـح المیـداني واالجتمـاعي إلـى اللجنـة الفنیـة للدراسـة ثـم للجنـة العلیـا  . ج ی

 .لالعتماد
  )6( المادة

تســــوَّى أوضــــاع المتعــــدین داخــــل العشــــوائیات أو التعــــدیات الفردیــــة خــــالل مــــدة  .1
 .أقصاها ستة أشهر من تاریخ اعتماد المخططات واإلعالن عنها

مــن هــذا النظــام ) 5(كــل مــن تخلــف عــن تســویة وضــعه وفقــًا لمــا ورد فــي المــادة  .2
فـــــي مــــن هــــذه المــــادة یفقــــد حقــــه ) 1(خــــالل الســــتة أشــــهر المــــذكورة فــــي البنـــــد 

  .التخصیص ویزال تعدیه إداریاً 
  )7(المادة 

  :یتم التخصیص للمواطنین المتعدین ألغراض السكن وفقًا لإلجراءات التالیة 
 .تُثمن قطعة األرض بواسطة لجنة التثمین .1
 .من القیمة الحقیقیة لألرض قبل التخفیض كدفعة أولى%) 20(یدفع المواطن  .2
ض المخصصة للمنتفع الذي تتوفر یخفض المبلغ المتبقي من قیمة قطعة األر  .3

) 2(المذكورة في البند %) 20(بعد سداد ) 4(فیه الشروط الواردة في المادة 
 .عن سعر التثمین الصادر من لجنة التثمین%) 40(من هذه المادة بنسبة 
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یدفع المنتفع الذي یكون إجمالي دخل أسرته فوق خط الفقر إجمالي ثمن  .4
 .من هذه المادة) 3(البند األرض دون التخفیض الوارد في 

تقوم سلطة األراضي بتسلیم قطعة األرض للمنتفع بعد إبرام العقد ودفع الدفعة  .5
 %).20(المقدمة غیر المخفضة 

في حال الدفع الفوري لألقساط المتبقیة یتم تخفیض المبلغ المتبقي بنسبة  .6
)20.(% 

ن یلتزم كل منتفع بتوقیع سند دین منظم بقیمة المبلغ المتبقي و  .7 بكفالة موظفیْ
 .لسلطة األراضي قبل توقیع العقد) اثنین(حكومیین 

  
  )8(المادة 

المنتفعـون الــذین تقـع أراضــیهم ضـمن الشــوارع فـي إعــادة التخطـیط أو فــي المســاحات 
المخصصــــة للمرافــــق العامــــة یــــتم إزالــــة تعــــدیهم، وتخصــــص لهــــم قطــــع أراضــــي فــــي 

ة واإلســـــكان بـــــذات المعـــــاییر مشـــــاریع اإلســـــكان التـــــي تحـــــددها وزارة األشـــــغال العامـــــ
  ،)$5000(إلى ) $3000(واإلجراءات الواردة في هذا القرار، مع صرف مبلغ 

  .كمساعدة في حال هدم البیت وفقًا لتقدیرات وزارة األشغال العامة واإلسكان
  

 )9(المادة 
تنقــل ملكیـــة األرض إلـــى المنتفـــع بعـــد ســداد ثمـــن األرض وفـــق هـــذا القـــرار وبعـــد  .1

علـــى التعاقـــد، ویجـــري تســـجیلها باســـم المنتفـــع وفقـــًا لألصـــول  ســـنوات 10مـــرور 
 .المعمول بها

له  ال یحق ألي منتفع لم تنتقل الملكیة إلیه التصرف بقطعة األرض المخصصة .2
أو أي تصرف من التصرفات الناقلة للملكیة أو  بالبیع أو اإلیجار أو الهبة 

 .المرتبة لحق شخصي أو عیني بمقابل أو بغیر مقابل
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  )10(مادة ال
المنتفـع مسـئول عــن تنفیـذ أیـة التزامــات تقـررت بموجـب هــذا القـرار أو أیـة قــرارات  .1

 .أو تعلیمات صادرة تنفیذًا له
في حال إخالل المنتفع بشروط العقد یحق لسلطة األراضي إلغاء العقد واتخاذ  .2

  .أي إجراءات وفق األصول
  )11(المادة 
ن األراضــي الحكومیـة كلمــا دعـت الحاجــة لغایـات تطبیـق أحكــام هـذا القــرار یعـاد تثمـی

 .وبحد أقصى كل ستة أشهر
  )12(المادة 

م بشــأن آلیــات تخصــیص 2010لســنة ) 55(یلغــى قــرار رئــیس ســلطة األراضــي رقــم 
  .حكومیة لغرض السكن في مناطق العشوائیات قطع أراضي

  
  )13(المادة 

رار، ویعمل به تنفیذ أحكام هذا الق -كٌل فیما یخصه- على الجهات المختصة كافة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
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  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 123(قرار مجلس الوزراء رقم 
  نظام معاییر تخصیص األراضي الحكومیةبشأن 

  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 بشــــــأن2007 لســــــنة) هـــــــ.إ/و.م/03/27/11(وعلـــــى قــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقـــــم 
  المصادقة على نظام معاییر تخصیص األراضي الحكومیة وتعدیالته،

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،24/04/2013المنعقد بتاریخ ) 08(

/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء، زیاد

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الحادیـة والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة 
  . م07/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/16/291/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

تقبــل طلبــات التخصــیص لألراضــي الحكومیــة مــن أي جهــة بعــد اســتیفاء المســتندات 
  :التالیة

الســیرة الذاتیــة لهــا، علــى أال تقــل خبرتهــا فــي مجــال عملهــا عــن عــام، باإلضــافة  .1
 .الى وجود مجلس إدارة منتخب

العالقـــة بعمـــل المؤسســــة والمتعلـــق فقـــط بهــــدف  تقریـــر األنشـــطة واألعمــــال ذات .2
 .التخصیص



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 .دراسة جدوى للمشروع المراد إنشاؤه .3
 .مخططات هندسیة مبدئیة .4
  .موافقة خطیة للدائرة الحكومیة المختصة على المشروع .5
 :توفیر التمویل الالزم رسمیًا وذلك بإحدى الطرق التالیة .6

 .رسالة من الجهة المانحة أو المحولة  - أ
 .من تكلفة المشروع المراد إنشاؤه في البنك% 20 إیداع مبلغ  -  ب

  )2(المادة 
 فیهــــا معتمــــدة وفــــق المخطــــط الهیكلــــي یجــــب أن تكــــون المنطقــــة المــــراد التخصــــیص

وكــذلك المخطــط اإلقلیمــي ، المعتمــد مــن قبــل اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن
  .لقطاع غزة

  )3(المادة 
  :التالیة یشترط لمنح التخصیص القیام باإلجراءات

تسلم طلبات التخصیص لسلطة االراضي، ویتم دراسة طلبات التخصیص   -1
من قبل اللجنة الفنیة المساعدة للجنة الوزاریة العلیا لألراضي الحكومیة، 

 .من هذا القرار) 1(ویهمل أي طلب غیر مستوف للشروط الواردة في المادة 
العلیا لألراضي الحكومیة  ترفع توصیات اللجنة الفنیة المساعدة للجنة الوزاریة -2

 .إلقرارها
تعرض التوصیات بعد إقرارها من اللجنة الوزاریة العلیا لألراضي الحكومیة  -3

ُحول القرار  على مجلس الوزراء للمصادقة علیها واتخاذ قرار بالتخصیص، وی
 .لسلطة االراضي للتنفیذ

بقیمة  ،تخصص األراضي الحكومیة للجهات غیر الحكومیة بطریق اإلیجارة فقط - 4
من قیمة % 0,5من قیمة األرض للمؤسسات الربحیة، و% 1ال تقل عن 

من قیمة % 5األرض للمؤسسات غیر الربحیة مع إضافة زیادة سنویة قیمتها 
على أن تخفض قیمة اإلیجارة للهیئات المحلیة في  ،العقد للمؤسسات الربحیة

 .من قیمة األرض 0,001المشاریع غیر االستثماریة إلى 



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

عقد إیجار مبدئي لمدة عام واحد للتأكد من جدیة المؤسسة غیر یبرم  -5
الحكومیة في استغالل األرض المخصصة، ومن ثم یتحول إلى عقد رسمي، 
وفي حال عدم استغالل المؤسسة لألرض خالل عام وترغب بالتجدید، فیتم 

  . التجدید لمدة عام آخر فقط
  )4(المادة 

 :تلغى القرارات التالیة .1
م بشأن 2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(وزراء رقم قرار مجلس ال - أ

 .المصادقة على نظام معاییر تخصیص األراضي الحكومیة وتعدیالته
م بشأن 2008لسنة ) هـ.إ/و.م/03/51/11(قرار مجلس الوزراء رقم  -  ب

م 2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 
 .ص األراضي الحكومیةبشأن المصادقة على نظام معاییر تخصی

م بشأن 2010لسنة ) هـ.إ/و.م/01/179/11(قرار مجلس الوزراء رقم   -  ت
م 2007لسنة ) هـ.إ/و.م/03/27/11(تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

 .بشأن المصادقة على نظام معاییر تخصیص األراضي الحكومیة
 .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار .2

  
  )5(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه- لمختصة كافة على الجهات ا
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  

  م2013من مایو لسنة  07: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من جماد الثاني لعـام  26: الموافق            

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  ـوزراءنائب رئیـس مجلـس ال



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 124(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن إضافة وزیر العمل إلى عضویة لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة 

  الوزاریة الدائمة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  منها،) أ/25(مادة وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما ال

 م بشـــــأن2010لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/02/185/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
  تشكیل لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمة،

 م بشـــــأن2012لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/06/261/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
االقتصــادیة والبنیــة التحتیـــة إضــافة وزارة الحكــم المحلــي إلــى عضــویة لجنــة الشــؤون 

  الوزاریة الدائمة،
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
  الوزراء،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
،وبناًء على الصالحیات المخول   ة لنا قانونًا

والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة  الثانیـةوبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
  . م14/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/292/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
   
  )1(المادة 

 إضــافة وزیــر العمــل إلــى عضــویة لجنــة الشــؤون االقتصــادیة والبنیــة التحتیــة الوزاریــة
  .الدائمة

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،
  

 م2013من مایو لسنة  14: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رجب لعـام  04: الموافق                

  
  ي الـظاظـازیـاد شـكر 

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 125(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن اإلفراج عن نزالء أمضوا ثلثي مدة محكومیتهم 

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

م وتعدیالتـه، 1998لسـنة ) 6(رقـم  "السـجون"وعلى قانون مراكـز اإلصـالح والتأهیـل 
  ،منه) 45(والسیما المادة 

/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
،وبناًء على الصالح   یات المخولة لنا قانونًا

والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة  الثانیـةوبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
  . م14/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/292/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ج عــن النــزالء تكلیــف وزارة الداخلیــة واألمــن الــوطني باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لإلفــرا
الــذین أمضــوا ثلثــي مــدة محكــومیتهم وفــق الكشــف المقــدم مــن وزارة الداخلیــة واألمــن 

  .الوطني المرفق بهذا القرار
  )2(المادة 

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

 م2013من مایو لسنة  14: مدینـة غـزة بتاریخصـدر في 
  هـ1434من رجب لعـام  04: الموافق                

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 126(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن تشكیل لجنة خاصة لدراسة األسماء الجغرافیة في قطاع غزة

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

  منها،) أ/25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

س زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــی/ الســید
  الوزراء،

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

والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة  الثانیـةوبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
  . م14/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/292/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة  
 :شكیل لجنة خاصة لدراسة األسماء الجغرافیة في قطاع غزة، مكونة من كٍل منت
 

  الوصف  المؤسسة الحكومیة/الوزارة  .م
  رئیسًا   وزارة التخطیط .1
  نائباً   وزارة الحكم المحلي .2
  عضواً   وزارة السیاحة واآلثار .3
  عضواً   وزارة األشغال العامة واإلسكان .4
  عضواً   ةوزارة الشباب والریاضة والثقاف .5
  عضواً   سلطة األراضي .6



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
  .تستعین اللجنة بمن تراه مناسباً 

  
  )3(المادة 

  .ترفع اللجنة توصیاتها لمجلس الوزراء خالل شهر من تاریخه
  
  

  )4(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 

  .في الجریدة الرسمیة وینشر اعتبارًا من تاریخ صدوره،
  

 م2013من مایو لسنة  14: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رجب لعـام  04: الموافق                 

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 127(قرار مجلس الوزراء رقم 
بق إضافیة في الوزارات والمؤسسات لبناء طوا) $000,500(بشـأن اعتماد مبلغ 

  الحكومیة
  مجلس الوزراء

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

سســات م بالنظــام المــالي للــوزارات والمؤ 2005لســنة ) 43(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  العامة وتعدیالته،

/ تعیــین الســید م بشــأن2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11( وعلــى قــرار رئــیس الــوزراء رقــم
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

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

والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة بمدینـة  الثانیـةعلى ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته وبناءً 
  . م14/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/292/11(غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

لبنـاء طوابـق إضـافیة فـي الـوزارات  -خمسمائة ألـف دوالرًا أمریكیـاً -) $000,500(اعتماد مبلغ 
كومیــة، علــى أن یــتم ذلــك بالتنســیق بــین وزارة األشــغال العامــة واإلســكان ووزارة والمؤسســات الح

  .ووفق األصول المعمول بها في وزارة المالیة المالیة،
  )2(المادة 

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

 م2013من مایو لسنة  14: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رجب لعـام  04: الموافق                 

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 128(قرار مجلس الوزراء رقم 
حالته إلى  بشـأن اعتماد مشروع قانون ترخیص وتسجیل المراكز الثقافیة وإ

  مجلس التشریعي إلقراره حسب األصولال
  مجلس الوزراء

م وتعدیالتـه، والسـیما المـادة 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  منه،) 70(

/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  ض صالحیات رئیس الوزراء،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببع

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

والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة  الثانیـةوبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
  . م14/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/292/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(لمادة ا

اعتمــاد مشـــروع قــانون تـــرخیص وتســـجیل المراكــز الثقافیـــة المقــدم مـــن وزارة والشـــباب 
حالته إلى المجلس التشریعي إلقراره حسب األصول   .والریاضة والثقافة، وإ

  )2(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة ه،اعتبارًا من تاریخ صدور 
  

 م2013من مایو لسنة  14: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رجب لعـام  04: الموافق                 

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 129(قرار مجلس الوزراء رقم 
  )$1,050,000(لفة مالیة وقدرها بشأن اعتماد مشروع إسكان أفقر الفقراء بتك

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

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
ـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجلـــــس ال م بالنظـــــام المـــــالي للـــــوزارات 2005لســـــنة ) 43(وعل

  وتعدیالته، والمؤسسات العامة
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
  الوزراء،

وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر 
  م،08/05/2013لمنعقد بتاریخ ا) 37(اجتماعها رقم 

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

والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة  الثالثـةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
  . م21/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/293/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

اعتماد مشروع إسكان أفقـر الفقـراء المقـدم مـن وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان بتكلفـة 
  .-ملیون وخمسین ألف دوالرًا أمریكیاً  -) $1,050,000(مالیة وقدرها 

  

  )2(المادة 
تكلیف وزارة األشغال العامة واإلسكان بتنفیذ المشروع بالتنسیق مع وزارة الشؤون 

على أن تتم عملیة الصرف بالتنسیق بین وزارة األشغال العامة ، االجتماعیة
  .وفق األصول المعمول بها في وزارة المالیة، واإلسكان ووزارة المالیة



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )3(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه- على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة ریخ صدوره،اعتبارًا من تا
  

  م2013من مایو لسنة  21: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رجب لعـام  11: الموافق                    

  

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 130(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن اعتماد مشروع إنشاء صالة مؤتمرات دائمة بمبنى الثقافة بتكلفة مالیة 

  )$67,000(وقدرها 
  مجلس الوزراء

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

ـــــوزراء رقـــــم ـــــى قـــــرار مجلـــــس ال م بالنظـــــام المـــــالي للـــــوزارات 2005لســـــنة ) 43( وعل
  والمؤسسات العامة وتعدیالته،
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
نیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة فـي محضـر وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والب

  م،08/05/2013المنعقد بتاریخ ) 37(اجتماعها رقم 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة  الثالثـةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

  . م21/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/293/11(رقم بمدینة غزة  تحت 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
اعتمــاد مشــروع إنشــاء صــالة مــؤتمرات دائمــة بمبنــى وزارة الثقافــة بتكلفــة مالیــة وقــدرها 

  .-سبعة وستین ألف دوالرًا أمریكیًا  -) 67,000$(
  

  )2(المادة 
مشــروع، وبالتنســیق بــین وزارة تــتم عملیــة الصــرف حــین تــوفر الســیولة المالیــة لتنفیــذ ال

ووفــــق األصــــول المعمــــول بهــــا فــــي وزارة ، الشــــباب والریاضــــة والثقافــــة ووزارة المالیــــة
  .المالیة

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )3(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه- على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة ریخ صدوره،اعتبارًا من تا
  

  م2013من مایو لسنة  21: دینـة غـزة بتاریخصـدر في م
  هـ1434من رجب لعـام  11: الموافق                   

  

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 131(قرار مجلس الوزراء رقم 
 عالء خالد/ )وفاء األحرار(بشـأن تعیین األسیر المحرر في صفقة تبادل األسرى 

  إبراهیم بدوي على الكادر العسكري برتبة رائد
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

م نظــا م بشــأن2009لســنة ) هـــ.إ/و.م/1/118/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  تأمین وظائف لألسرى المحررین،
تعیــین بشـــأن  م2012لســنة ) هـــ.إ/و.م/1/263/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

علــى الكــادر ) 105(عــدد ) وفــاء األحــرار(أســرى محــررین فــي صــفقة تبــادل األســرى 
  العسكري،

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
یــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس ز / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة  الثالثـةوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

  . م21/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/293/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  )1(المادة 

عـالء خالـد إبـراهیم )/ وفـاء األحـرار(تعیین األسـیر المحـرر فـي صـفقة تبـادل األسـرى 
  .بدوي على الكادر العسكري برتبة رائد

  

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة    
به تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل  -كٌل فیما یخصه- على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة ریخ صدوره،اعتبارًا من تا
  

  م2013من مایو لسنة  21: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رجب لعـام  11: الموافق                   

  

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 132(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن الموافقة على عودة موظفین للعمل في وزارة الداخلیة واألمن الوطني

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

  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
تعیـــین  م بشــأن2012ســنة ل) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
  الوزراء،

  وبناء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة  الثالثـةي جلسـته وبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـ

  . م21/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/293/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

   
  )1(المادة 

الموافقة على عودة الموظفین التالیة أسماؤهم للعمل في وزارة الداخلیة واألمن الوطني 
  :وفق الرتبة قرین كل اسم

  

  العسكریةالرتبة   االسم  .م
  مقدم  مازن دیب إبراهیم منصور .1
  رائد  عقیل عمر أحمد الهندي  .2
  رائد  ماهر ماجد محمد أبو شعبان  .3

  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه- على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة ریخ صدوره،اعتبارًا من تا
  

  م2013من مایو لسنة  21: غـزة بتاریخ صـدر في مدینـة
  هـ1434من رجب لعـام  11: الموافق                  

  

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 133(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2013بشـأن عطلة یوم اإلسراء والمعراج للعام 

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

  م وتعدیالته،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
 لقـانون الخدمـةم بالالئحة التنفیذیـة 2005لسنة ) 45(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  ،منه) 7(والسیما المادة ، المدنیة وتعدیالته
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المـائتین المنعقـدة  والتسـعین بعـد الرابعـةوبناًء على ما أقره مجلس الـوزراء فـي جلسـته 

  . م28/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/294/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة  
م 06/06/2013تعطــل كافـــة الـــدوائر والمؤسســـات الحكومیـــة یـــوم الخمـــیس الموافـــق 

  .بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج
  

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  - كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،
 م2013من مایو لسنة  28: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1434من رجب لعـام  18 :الموافق              
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013نة لس) 134(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2013بشـأن اعتماد الخطة التشغیلیة الحكومیة للعام 

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

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه / الســید

  الوزراء،
  وبناء على تنسیب وزیر الخارجیة والتخطیط،

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

والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة  الرابعـةوبناًء على ما أقره مجلس الـوزراء فـي جلسـته 
  . م28/05/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/294/11(بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة  
  .م2013اعتماد الخطة التشغیلیة الحكومیة للعام 

  

  
  )2(المادة 

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

  
 م2013من مایو لسنة  28: ة بتاریخصـدر في مدینـة غـز 

  هـ1434من رجب لعـام  18 :الموافق               
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 135(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تشكیل لجنة حكومیة للمصاعد

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

  ،منها) أ/25(والسیما المادة ، وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
  الوزراء،

  لعامة،وبناًء على مقتضیات المصلحة ا
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

والتســــعین بعــــد المــــائتین  الخامســــةوبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فـــي جلســــته 
  . م04/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/295/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة  

ألشغال العامة واإلسكان، وعضویة تشكیل لجنة حكومیة للمصاعد، برئاسة وزارة ا
وزارة األشغال العامة واإلسكان، ووزارة االقتصاد الوطني، ووزارة الداخلیة : كٍل من

، وزارة الحكم المحلي، وذلك للرقابة واإلشراف العام )الدفاع المدني(واألمن الوطني 
  .على المصاعد في المباني العامة والخاصة

  
  )2(المادة 

  :هام التالیةتتولى اللجنة الم
  .والمتعلقة بالمصاعد (CODES)االطالع على المواصفات العالمیة  .1
وضع المواصفات الفنیة المحلیة الخاصة بالمصاعد بما یتالءم مع واقع قطاع  .2

  .غزة



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

تحدیــــد الحــــد األدنــــى مــــن الشــــروط والمواصــــفات الواجــــب توافرهــــا فــــي الشــــركات  .3
  .العاملة في مجال تركیب وصیانة المصاعد

للبــدء بتــرخیص وتصــنیف الشــركات العاملــة فــي مجــال المصــاعد حســب  التجهیــز .4
مكانیاتها بما یتضمن عدد الفنیین المؤهلین لكـل شـركة حسـب  خبراتها وكوادرها وإ
أعـداد عقـود الصــیانة وشـروط تشــغیلهم، وكـذلك وضــع شـرط رضــا الزبـون ضــمن 

  .معاییر التصنیف
الخاصـــة فیمـــا یتعلـــق تشـــكیل طـــاقم فنـــي میـــداني مـــع تحدیـــد صـــالحیاته ومهامـــه  .5

  .بكیفیة فحص المصاعد واستالمها والتوصیة بترخیصها بشكل دوري سنویاً 
تحدید الحد األدنى من الشروط الفنیـة والمسـئولیات التـي تقـع علـى عـاتق شـركات  .6

المصــاعد والواجــب توافرهــا فــي أي عقــد لیكــون العقــد قانونیــًا ومســتوفیًا للشــروط 
  .التي ستضعها اللجنة

لزام الشـركات بعمـل ملـف لكـل مصـعد یحـتفظ بـه فـي كـل مـن شـركة وضع آلیة إل .7
یــتم فیــه تســجیل جمیــع أعمــال الصــیانة والقطــع التــي ، المصــاعد ومــالكي المبــاني

 . یتم استبدالها، بحیث تُسلم نسخة سنویة منه للجنة
رفـع ملفـات الشـركات المخالفـة ألحكـام هـذا القـرار للنیابـة العامـة التخـاذ المقتضـى  .8

 .بشأنها القانوني
  )3(المادة 

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

  

 م2013من یونیو لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رجب لعـام  25: الموافق                 

  الـظاظـا زیـاد شـكري
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 136(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تفویض وزیر االقتصاد الوطني بتشكیل مجلس إدارة الهیئة العامة لتشجیع 

  االستثمار
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
م وتعدیالتـه، والسـیما 1998لسـنة ) 1(فـي فلسـطین رقـم  وعلى قانون تشجیع االسـتثمار

  منه،) 14(المادة 
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،وبناًء    على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
والتسـعین بعـد المـائتین المنعقـدة  الخامسـةوبناًء على ما أقره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

  . م04/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/295/11(بمدینة غزة  تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مـة لتشـجیع االسـتثمار، تفویض وزیر االقتصاد الوطني بتشـكیل مجلـس إدارة الهیئـة العا

لســــنة ) 1(مــــن قــــانون تشــــجیع االســــتثمار فــــي فلســــطین رقــــم ) 14(وفقـــًا لــــنص المــــادة 
  .م وتعدیالته1998

  )2(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخصــه-علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،
 م2013من یونیو لسنة  04: ة غـزة بتاریخصـدر في مدینـ
  هـ1434من رجب لعـام  25: الموافق                  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 137(قرار مجلس الوزراء رقم 
جالل عبدالفتاح محمد إسماعیل من وزارة االتصاالت / بشأن نقل الموظف

  ات إلى وزارة التخطیط بنفس درجته الوظیفیةوتكنولوجیا المعلوم
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
نسـیب الت م بشـأن2006لسنة ) هـ.إ/و.م/08/25/10(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

إلــــى رئــــیس الســـــلطة الوطنیــــة الفلســـــطینیة بترقیــــة الســـــید جــــالل عبـــــد الفتــــاح محمـــــد 
  مدیرًا عامًا في وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، إسماعیل

جـــالل عبــــد / م بشـــأن ترقیــــة الســـید2077لســـنة ) 141(وعلـــى القـــرار الرئاســـي رقــــم 
رة االتصـاالت وتكنولوجیـا إلـى مـدیر عـام دیـوان الـوزیر فـي وزا الفتاح محمد إسماعیل

 ،)A4(المعلومات بدرجة 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
  الوزراء،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
،وبناًء على الصالحیات المخو    لة لنا قانونًا

والتســــعین بعــــد المــــائتین  الخامســــةوبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فـــي جلســــته 
  . م04/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/295/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة  
 زارة االتصـــاالت وتكنولوجیـــاجـــالل عبـــدالفتاح محمـــد إســـماعیل مـــن و / نقـــل الموظـــف

  .علومات إلى وزارة التخطیط بنفس درجته الوظیفیةالم
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه- على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،
  

 م2013من یونیو لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رجب لعـام  25: فقالموا                 

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 138(قرار مجلس الوزراء رقم 
رائد مصباح محمد أبو دایر من األمانة العامة لمجلس / بشأن نقل الموظف

  الوزراء إلى وزارة الشؤون الخارجیة بنفس درجته الوظیفیة
  وزراءمجلس ال

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة، 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
تعیــین  م بشــأن2007لســنة ) هـــ.إ/و.م/05/27/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  في األمانة العامة لمجلس الوزراء، رائد مصباح محمد أبو دایر مدیرًا عامًا / السید
ترقیــة  م بشــأن2013لســنة ) هـــ.إ/و.م/1/285/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  ،)A3(إلى الدرجة الوظیفیة ) A4(موظفین من الدرجة الوظیفیة 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

بــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائ/ الســید
  الوزراء،

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

والتســــعین بعــــد المــــائتین  الخامســــةوبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فـــي جلســــته 
  . م04/06/2013خ بتاری) هـ.إ/و.م/04/295/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  
  )1(المادة 

رائــد مصـباح محمــد أبـو دایــر مـن األمانــة العامـة لمجلــس الـوزراء إلــى / نقـل الموظـف
  .وزارة الشؤون الخارجیة بنفس درجته الوظیفیة

  

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه- على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة ریخ صدوره،اعتبارًا من تا
  

 م2013من یونیو لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رجب لعـام  25: الموافق                 

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 139(قرار مجلس الوزراء رقم 
محكمة العدل العلیا القاضي بتعدیل قرار مجلس الوزراء القاضي بشـأن تنفیذ حكم 

  صالح عودة حشیش إلى المعاش لتكون العقوبة هي اللوم/ القاضي بإحالة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ته التنفیذیة،م وتعدیالته والئح1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
إحالـــة  م بشـــأن2011لســنة ) هــــ.إ/و.م/01/208/11(وعلــى قـــرار مجلــس الـــوزراء رقــم 

  إلى المعاش، -رئیس محكمة االستئناف الشرعیة بغزة–القاضي صالح عودة حشیش 
الصـــادر بتـــاریخ ) 121/2011(وعلـــى حكـــم محكمـــة العـــدل العلیـــا فـــي الطلـــب رقـــم 

 م،8/1/2013
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(م وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــ

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
  الوزراء،

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

ین بعــــد المــــائتین والتســــع الخامســــةوبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فـــي جلســــته 
  . م04/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/295/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

الصادر بتاریخ ) 121/2011(تنفیذ حكم محكمة العدل العلیا في الطلب رقم 
) هـ.إ/و.م/01/208/11(م، والقاضي بتعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 8/1/2013

صالح عودة حشیش إلى المعاش لتكون / القاضي بإحالة القاضي م2011لسنة 
نة لس) 4(من قانون الخدمة المدنیة رقم ) 70(العقوبة هي اللوم سندًا للمادة 

  .وما ترتب على ذلك من آثار م وتعدیالته،1998
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه- على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة عتبارًا من تاریخ صدوره،ا
  

 م2013من یونیو لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رجب لعـام  25: الموافق                 

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 140(قرار مجلس الوزراء رقم 
ن تشكیل لجنة خاصة لدراسة أسباب ودوافع وسبل مكافحة الجریمة بكل بشأ

  صورها وأشكالها

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

  ،منها) أ/25(والسیما المادة ، وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
  الوزراء،

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

 والتســــعین بعــــد المــــائتین الخامســــةوبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فـــي جلســــته 
  . م04/06/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/295/11(المنعقدة بمدینة غزة  تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة  
وزارة الداخلیــة واألمــن : تشــكیل لجنــة خاصــة برئاســة وزارة العــدل، وعضــویة كــٍل مــن

ـــــة والتعلـــــیم العـــــالي، ووزارة  الـــــوطني، ووزارة األوقـــــاف والشـــــؤون الدینیـــــة، ووزارة التربی
، ووزارة الشــــؤون االجتماعیــــة، وذلــــك لدراســــة أســــباب ودوافــــع وســــبل مكافحــــة الثقافــــة

  .الجریمة بكل صورها وأشكالها
  
  )2(المادة 

  .ترفع اللجنة توصیاتها لمجلس الوزراء بشكل دوري
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )3(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه- على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة دوره،اعتبارًا من تاریخ ص
  

 م2013من یونیو لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من رجب لعـام  25: الموافق                 

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2013لسنة ) 3(رقم  ر التربیة والتعلیم العاليیقرار وز 
  رسوم عضویة هیئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العاليبشأن 

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،عدیالتهوت  2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

 ،م1998لسنة  )11(على قانون التعلیـم العالـي رقم و 
  والجودة  م بشان نظام هیئة االعتماد2012لسنة  )8(وبناًء على القرار رقم 

  ،بوزارة التربیة والتعلیم العالي
  ناء على الصالحیات المخولة لنا،وب
  ،فقًا لمقتضیات المصلحة العامةوو 

 : قررنا ما یلي
  )1(المادة 

ــــــى هــذا القــرار  ّ ســمـ ُ رســوم عضــویة هیئــة االعتمــاد والجــودة لمؤسســات التعلــیم  قــرار"ی
  ".العالي

  )2(المادة 
  .عضویة مؤسسات التعلیم العاليلجودة استیفاء رسوم سنویة تتولى هیئة االعتماد وال

  )3(المادة 
تسـتوفي هیئــة االعتمــاد والجــودة رســم عضــویة ســنوي مــن كــل مؤسســة مــن مؤسســات 

 :التعلیم العالي على النحو التالي
  :بالنسبة للجامعات -أوالً 
 ،ألفي طالـب) 2000(إذا كان عدد الطلبة المسجلین في الجامعة ال یزید عن  .1

  .خمسة آالف دینار أردني) 5000(تُستوفى من الجامعة رسم بمقدار 
، ألفــي طالــب) 2000(إذا كــان عــدد الطلبــة المســجلین فــي الجامعــة أكثــر مــن  .2

تُســتوفى مــن الجامعــة رســم بمقــدار ، ثمانیــة آالف طالــب) 8000(وال یزیــد علــى 
  .عشرة آالف دینار أردني) 10.000(



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

ثمانیــة آالف ) 8000(الجامعــة یزیـد علــى  إذا كـان عــدد الطلبــة المسـجلین فــي .3
خمســة عشــر ألــف دینــار ) 15.000(تُســتوفى مــن الجامعــة رســم بمقــدار ، طالـب
  .أردني

  :الكلیة الجامعیة -ثانیاً 
ثالثـــة آالف وخمســـمائة دینــــار ) 3500(تُســـتوفي مـــن الكلیـــة الجامعیـــة رســـم مقـــداره 

 .أردني
  :الكلیة الجامعیة المتوسطة -ثالثاً 

ألــف وخمســمائة دینــار ) 1500(الكلیــة الجامعیـة المتوســطة رســم مقـداره تُسـتوفي مــن 
 .أردني

  )4(المادة 
 .یصدر مجلس هیئة االعتماد والجودة التعلیمات الالزمة لتطبیق أحكام هذا القرار

  )5(المادة 
لغى كل ما یتعارض مع    .هذا القرارأحكام یُ

  )6(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار ویعمـل بـه  – كٌل فیما یخصه –على الجهات المختصة كافة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة ،من تاریخ صدوره
  

  .م3201/ینایر/ 14 :ة غزة بتاریخــــصدر في مدین
  .هـ/1434/2: الموافق                    

  
ـة المزینــي. د   أســامـة عطیّ

  وزیــر التربیـة والتعلیـم العالـي
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

   م2013لسنة ) 7(یم العالي رقم قرار وزیر التربیة والتعل
  میبشأن تشكیل مجـلس التعـلـ

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

  ،منه) 9(یما المادة م الس2013لسنة  )1(وعلى قانون التعلیم رقم 
 ،ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة

  حیات المخولة لنا،بناء على الصالو 
  : قررنا ما یلي

  )1(مادة ال
 ُ ــــســمی ّ   ".قرار تشكیـــل مجلس التعلیم"ا القرار ذى هـ

  )2(مادة ال
ُشكل مجلـــس التعـلــــیــم من كٍل من   :ی

ـة المزینــــــي. د .1   رئیساً   وزیـر التـربیة والتعــلیــم العالي  أسامة عطیّ
  عضواً   ارة التـربیة والتعــلیــم العاليوكیل وز   محمد سلیمان أبو شقیر. د .2
 عضواً   مســتـشـار الـوزیــر  جمال محمود أبو هاشــم. أ .3

 عضواً   الوكیــل المساعد لشؤون التعلیــــم العالـــــي  محمود إبراهیم الجعبــري. د .4

 عضواً   ةالوكیل المساعد للشؤون اإلداریــة والمالیـــــ  أنـــور علـــي البرعـــــــاوي. د .5

 عضواً   الوكیل المساعد للشؤون التعلیمیـــــــــــــــــــــــــــة  زیــاد مـحـمـد ثــابــــــــــــــــت. د .6

 عضواً   طــــــــــــــیــطــخـلتإلدارة العامـــــة لام اـــر عــــمدی  ةــــــخلیفعبد ربــه ي ـــعل. د .7

 عضواً   دیــــر عـــام اإلدارة العامـــــة للتعلـیم العـــــــــامم  أحمـــــد موســـى زعــــــــرب. أ .8

 عضواً   مدیــــر عــــام اإلشـــراف والتأهیــل التربـــــــــــوي  نعمــــان علــي الشریــــــف. أ .9
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  )3(مادة ال
  :یتولى المجلس صالحیات مناقشة األمور التالیة بالوزارة واتخاذ قرار بشأنها

  .العریضة لمناهج المراحل التعلیمیة الخطوط .1
  . المناهج والمباحث الدراسیة للمؤسسات التعلیمیة .2
  .الكتب المدرسیة وأدلتها .3
  .السیاسات والمشاریع التعلیمیة .4
 الخطط والمشاریع التنمویة .5
  .االرتقاء بالكادر البشري .6
  .نتائج االمتحانات العامة .7
  .مشاریع تعدیل القانون واألنظمة .8
 .العامة للوزارة مشروع الموازنة .9
 .أیة أمور أخرى یعرضها الوزیر .10

  )4(مادة ال
  .یجتمع المجلس بدعوة من رئیسها شهریاً 

  )5( المادة
لــــرئیس المجلــــس أن یــــدعو مــــن یشــــاء مــــن المختصــــین أو المهتمــــین للمشــــاركة فــــي 

  .ن لهم حق التصویتو مداوالت المجلس دون أن یك

  )6(المادة 
  .فقط قابًال للتجدید المجلس عام واحد اتكون مدة عمل هذ

  )7(المادة 
لغى كل ما یتعارض مع    .هذا القرارأحكام یُ
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  )8(المادة 
 ُ عمــل بهــذا القــرار اعتبــارًا مــن تــاریخ صــدوره، وعلــى جمیــع المعنیــین تنفیــذ هــذا القــرار ی

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، فیما یخصه كلٌ 

  .م3201/فبرایر/ 24 :صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1434/14 :الموافق                   

ـة المزینــي. د   أســامـة عطیّ
  وزیــر التربیـة والتعلیـم العالـي
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  م2013لسنــة ) 12(قـرار وزیــر التـربیــة والتعلیــم العالــي رقـم 
  بشأن آلیة الموافقة على فتح فروع جدیدة لمؤسسات التعلیم العالي 

  ة والتعلیم العاليوزیر التربی
  ،وتعدیالته 2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

 ،م1998لسنة  )11( على قانون التعلیـم العالي رقمو 

 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  بناء على الصالحیات المخولة لنا،و 
  : قررنا ما یلي

  )1(المادة 
ــــى هذا القرار  ّ ســمـ ُ   ".ة على فتح فروع جدیدة لمؤسسات التعلیم العاليآلیة الموافق"ی

  )2(لمادة ا
فـي ، یجب الحصول على موافقة من هیئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعلیم العـالي

   .حال رغبة أیة مؤسسة تعلیم عالي في افتتاح فرعًا جدیدًا أو أكثر

  )3(المادة 
شـروط هیئـة االعتمـاد  یتم التقدم لترخیص الفرع الجدید في ملف خاص بذلك وحسب

  ..                            والجودة

  )4(المادة 
 جـــودة بجمیــــعیـــتم تزویــــد هیئـــة االعتمــــاد وال، مرخصــــةالغیـــر الفـــروع القائمـــة حالیــــًا و 

ــة  علــى أن تُرســل هــذه ، فــروع أخــرى قائمــة قبــل صــدور هــذا القــراربیاناتهــا ومكــان أیّ
.                                                          م30/4/2013البیانات للهیئة في موعد أقصاه 

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )5(المادة 
منع فتح أي فـرع للمؤسسـة قبـل أخـذ الموافقـات الرسـمیة كاملـة علـى ذلـك الفـرع ُ ال ، ی وإ

                                         ..              رض المؤسسة للمساءلة القانونیةّع تُ  تُعد هذه مخالفة

  )6( المادة.
لغى كل ما یتعارض مع هذا القرار                                                              .یُ

  )7(المادة 

ویعمـل بـه  القـرارتنفیـذ أحكـام هـذا  -كـٌل فیمـا یخصـه –على الجهات المختصة كافـة 
نشر في الجریدة الرسمیة، من تاریخ صدوره ُ   . وی

  .م3201/أبریل/ 14: ة بتاریخصدر في مدینة غز 
  .هـ/1434/04: الموافق                   

ـة المزینــي. د   أســامـة عطیّ
  وزیــر التربیـة والتعلیـم العالـي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

بشأن مواعید  م2013لسنــة ) 17(قـرار وزیــر التـربیــة والتعلیــم العالــي رقـم 
  م2013/2014األعیاد للعام الدراسي الدوام واالمتحانات والعطل المدرسیة و 

  وزیر التربیة والتعلیم العالي
  ،وتعدیالته  2003 بعد االطالع على القانون األساسي المعّدل لسنة

) 52، 30، 7(الســیما نصــوص المــواد ، م2013لســنة ) 1(وعلــى قــانون التعلــیم رقــم 
 ،منه

ســیما نــص المـــادة ال، تــهوتعدیال 1998لســنة  )4(وعلــى قــانون الخدمــة المدنیــة رقـــم 
  ،منه) 82(

  ،منه) 7(السیما نص المادة ، دنیةوعلى الالئحة التنفیذیة لقانون الخدمة الم
 ووفقًا لمقتضیات المصلحة العامة،

  على الصالحیات المخولة لنا، بناًء و 
  : قررنا ما یلي

  )1(مادة ال
 ُ ــــســمی ـــ ّ  واألعیـــاد للعـــام مواعیـــد الـــدوام واالمتحانـــات والعطـــل المدرســـیة"ا القـــرار ى هـــذـ

  ".م2013/2014 الدراسي
  )2(مادة ال

 :م وفقًا للجدول التالي2014 – 2013یكون بدء العام الدراسي لعام  .1
  

  البیان  التاریخ  الیوم

  م18/08/2013  األحد
بـــــدء دوام الهیئـــــات التدریســـــیة فـــــي المـــــدارس إلعــــــداد 
الترتیبـــــات الخاصـــــة بامتحانـــــات اإلكمـــــال وبـــــدء العـــــام 

عداد برنامج المدرسة الدراسي الجدید   .وإ
  .امتحانات اإلكمال للطلبة في المدارس  م19/08/2013  االثنین



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 :م وفقًا للجدول التالي2014-2013یكون بدء الفصل الدراسي األول لعام  .2
  البیان  التاریخ  الیوم

دوام الطلبــــــة وبــــــدء الدراســــــة فــــــي الفصــــــل   م25/08/2013  األحد
  م2013/2014األول من العام الدراسي 

  م24/12/2013  االثنینمن  الثالثاء حتى 
  م06/01/2014

امتحــــــــان نهایــــــــة الفصــــــــل الدراســــــــي األول 
  .للمدارس

  م07/01/2014  من الثالثاء حتى االثنین
  .عطلة نصف السنة  م20/01/2014

 :م وفقًا للجدول التالي2014-2013یكون بدء الفصل الدراسي الثاني لعام  .3
  البیان  التاریخ  الیوم

  بدء دوام الطلبة في الفصل الدراسي الثاني   م21/01/2014  الثالثاء
  .2013/2014للعام الدراسي 

  م13/05/2014  من الثالثاء حتى السبت
  م31/05/2014

امتحــــــان نهایــــــة الفصــــــل الدراســــــي الثــــــاني 
  .للمدارس

  .بدء العطلة الصیفیة  م01/06/2014  األحد

  )3( المادة..
وفقــــًا  2014 - 2013للعــــام الدراســــي  لیكــــون عــــدد أیــــام الفصــــل الدراســــي األو . 1

  :للجدول التالي

  یومالمدارس التي تعطل   الشهر
  الجمعة أسبوعیاً 

المدارس التي تعطل 
  أسبوعیاً  انیوم

  5  6  )2013آب ( أغسطس 
  21  26  )2013أیلول ( سبتمبر 
  19  23  )2013تشرین أول ( أكتوبر 



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  20  24  )2013تشرین ثان ( نوفمبر 
  22  27  )2013أول  كانون( دیسمبر 

  3  4  )2014كانون ثان ( ینایر
  90  110  المجموع

  
وفقـــًا  2014 - 2013للعـــام الدراســـي یكـــون عـــدد أیـــام الفصـــل الدراســـي الثـــاني . 2

  :للجدول التالي

  الشهر
المدارس التي تعطل یوم 

  الجمعة أسبوعیاً 
المدارس التي تعطل 

  أسبوعیاً  یومان
  8  9  )2014كانون ثان (ینایر 

  20  24  ) 2014شباط (رایر فب
  22  27  )2014آذار (مارس 
  22  26  )2014نیسان (ابریل 
  20  24  )2014أیار (مایو 

  92  110  المجموع
  182  220  مجموع الفصلین 

  )4(المادة 
ُطل الرسمیة لجمیع موظفي وزارة التربیة والتعلیم العالي للعام الدراسي    الع

  م2014 - 2013

  :قًا للمناسبات الدینیة حسب الجدول التاليتكون العطل الرسمیة وف .1
  عدد األیـــام  التـاریخ  المناســــــبة

  یوم واحد  محرم 1  رأس السنة الهجریة 



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  یوم واحد  رجب 27  اإلسراء والمعراج
  یوم واحد  ربیع األول 12  المولد النبوي الشریف

  أربعة أیام  شوال 1  عید الفطر السعید 
  خمسة أیام  الحجة ذو 9  عید األضحى المبارك 

  یوم  12  المجموع

  :تكون العطل الرسمیة وفقًا للمناسبات العامة حسب الجدول التالي .2
  عدد األیـــام  التـاریخ  المناســــــبة

  یوم واحد  نوفمبر 15  عید إعالن االستقالل 
  یوم واحد  ینایر 1  رأس السنة المیالدیة 
  یوم واحد  مایو 1  عید العمال العالمي 

  أیام 3  موعالمج

  )5(المادة 
ُطل الرسمیة لموظفي وزارة التربیة والتعلیم العالي والطلبة المسیحیین فقط  أیام الع

  م2014-2013للعام الدراسي 

طــل الرســمیة للمــوظفین والطلبــة المســیحیین الشــرقیین فقــط وفقــًا للجــدول . 1 ُ تكــون الع
  :التالي

  عدد األیام  المناسبة
  نیوما  عید المیالد المجید 
  یوم واحد  رأس السنة الشرقیة 

  یوم واحد  عید الغطاس
  یوم واحد  أحد الشعانین 

  یوم واحد  عید الغسل



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  یوم واحد  الجمعة العظیمة 
  یوم واحد  سبت النور

  یومان   عید الفصح الشرقي
  یوم واحد  خمیس الصعود
  یوم واحد  أحد العنصرة 

یوم 12  المجموع  

ُطل الرسمیة للمو . 2 ظفین والطلبة المسیحیین الغربیین فقط وفقًا للجدول تكون الع
  :التالي

 عدد األیام المناسبة
 یومان عید المیالد المجید 
 یوم واحد رأس السنة الجدیدة 

 یوم واحد عید الغطاس
 یوم واحد أحد الشعانین 

 یوم واحد  عید الغسل
 یوم واحد الجمعة العظیمة 

 یوم واحد سبت النور
 یومان  لغربيعید الفصح ا

 یوم واحد خمیس الصعود
 یوم واحد أحد العنصرة 

 یوم  12 المجموع
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )6(المادة 
بالتحضــــیر المتحـــــان یئــــة التدریســـــیة فــــي األســـــبوع األول تقــــوم اإلدارة المدرســـــیة واله

ورصــد نتائجــه وتســلم نصــیب المدرســة مــن الكتــب مــن مخــزن الكتــب  اإلكمــال وتنفیــذه
العالمــــــات ربــــــي الصــــــفوف وتزویــــــد المعلمــــــین بســــــجالت ویــــــتم تحدیــــــد م، بالمدیریــــــة

  . لجان المعلمین في المدرسة وأیة ترتیبات أخرى والحضور والغیاب وتشكیل

  )7(المادة 
فـــي حـــال صـــادف یـــوم امتحـــان فـــي یـــوم عطلـــة رســـمیة یجـــرى االمتحـــان بعـــد الیـــوم 

  .میةوال یجوز تنزیله من أیام العطل الرس، األخیر من األیام المقررة لالمتحان

  )8(المادة 
علــى المؤسســات التعلیمیـــة الخاصــة أن تعطـــل التــدریس لجمیــع طالبهـــا فــي األعیـــاد 

ـــــة والتعلـــــیم العـــــالي لتعلیمـــــات والمناســـــبات التـــــي تحـــــددها ا الصـــــادرة عـــــن وزارة التربی
  .ومجلس الوزراء وفي أیام العطلة األسبوعیة

  )9(المادة 
یومــًا ) 220(، م2014-2013اســي یكــون عــدد أیــام الدراســة الفعلــي خــالل العــام الدر 

یومــًا للمــدارس ) 182(و) یــوم الجمعــة فقــط(للمــدارس التــي تُعطــل یــوم واحــد أســبوعیًا 
وال تــــدخل أیــــام العطــــل األســــبوعیة واألعیــــاد الدینیــــة ، التــــي تعطــــل یــــومین أســــبوعیاً 

والمناســبات فــي حســاب عــدد األیــام الدراســیة كمــا ال یجــوز إنهــاء الســنة الدراســیة إال 
  .أن یكتمل عدد األیام الدراسیة المعتمدة من الوزارةبعد 

  )10(المادة 
تصدر الوزارة كتبًا فـي حینـه بمواعیـد األعیـاد والمناسـبات الرسـمیة وتُعمـم علـى جمیـع 

  ..                  الوزارة والمدیریات والمدارس موظفي
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )11(المادة 
لغى كل ما یتعارض مع    .هذا القرار أحكام یُ

  )12(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه –على الجهات المختصة كافـة 

نشر في الجریدة الرسمیة، من تاریخ صدوره ُ   .وی

  .م3201/مایو/23: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  .هـ/1434/13: الموافق                    

ة المزیني. د   أسامة عطیّ
  وزیر التربیة والتعلیم العالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  2012لسنة ) 1(رقم  ر االقتصاد الوطنيقرار وزی
  بشأن منع دخول اللحوم المجمدة

  وزیر االقتصاد الوطني
  وتعدیالته، 2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  ، 2005لسنة ) 21(ایة المستهلك رقم قانون حم ىعلو 
  ، م2000لسنة ) 6(قانون مؤسسة المواصفات والمقاییس رقم  ىوعل

   ،علي الصالحیات المخولة لنا قانوناً  وبناًء 
   ،ولمقتضیات المصلحة العامة

  :یلي ما نافقد قرر 
  )1(مادة 

واألحشـــــاء الداخلیـــــة بكافـــــة  ،واألســـــماك، اللحـــــوم(إدخـــــال المنتجـــــات المجمـــــدة  یمنـــــع
تـداول الخاصـة بنقـل و من كافة المنافـذ التـي التتـوافر فیهـا الشـروط الصـحیة ) أنواعها

  .هذه المنتجات
 )2(مادة 

 ىبطیة القضائیة في الوزارة وبالتعاون مـع الجهـات الحكومیـة األخـر ضموظفي ال ىعل
  .ذات العالقة منع دخول هذه المنتجات

 )3(مادة 
  .قب بالعقوبات الواردة في القانونكل من یخالف هذا القرار یعا

 )4(مادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار ویعمـل بـه  –فیمـا یخصـه  كـلٌ – كافـة الجهات المختصة ىعل

 وینشر في الجریدة الرسمیة  ،من تاریخ صدوره
  

  م28/02/2012 :صدر في مدینة غزة بتاریخ
  عالء الدین الرفاتي. د

  االقتصاد الوطني وزیر



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  2012لسنة  )2( رقم ر االقتصاد الوطنيقرار وزی
  تنظیم دخول المالبس المستعملة بشأن

  وزیر االقتصاد الوطني
  ، وتعدیالته 2003لسنة  المعدل د االطالع علي القانون األساسيبع

  ، 2005لسنة ) 21(قانون حمایة المستهلك رقم  ىوعل
  ، 2000لسنة ) 6(قانون مؤسسة المواصفات والمقاییس رقم  ىوعل

والئحتـه التنفیذیــة الصـادرة بموجــب قــرار  1966لســنة  )11(وعلـي القــرار بقـانون رقــم 
  ، 1966لسنة  )9(م المجلس التنفیذي رق

  ،الصالحیات المخولة لنا قانوناً  ىعل وبناًء 
   ،ولمقتضیات المصلحة العامة

  :یلي ما نافقد قرر 

  )1(مادة 
 :للشروط التالیة یسمح بدخول المالبس المستخدمة عبر المعابر وفقاً 

  .الموافقة المسبقة من دائرة التجارة بوزارة االقتصاد الوطني ىالحصول عل )1
 .شهادة صحیة صادرة من الطرف اآلخر لكل شحنة یتم جلبها ىالحصول عل )2
ــــارات والرســــومات المنافیــــة لأن تكــــون خالیــــة مــــ )3 ، ألخــــالق واآلداب العامــــةن العب

 .فقة مع الذوق العاماومتو 
 ).غیر مهترئة وغیر بالیة(أن تكون نظیفة وذات جودة مناسبة  )4
 .تغلیفها بالنایلونأن یتم تعبئتها في عبوات من الكرتون بحیث یتم تصنیفها و  )5

  )2(مادة 
تحقـق الشـروط  موظفي الضبطیة القضائیة في المعبـر منـع دخـول أي شـحنة ال ىعل

  .المذكورة أعاله



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 )3(مادة 
 .لقانوناكل من یخالف هذا القرار یعاقب بالعقوبات الواردة في 

  )4(مادة 
عمـل بـه تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار وی –فیمـا یخصـه  كـلٌ – كافـة الجهات المختصة ىعل

  .وینشر في الجریدة الرسمیة ،من تاریخ صدوره
  

  م28/02/2012 :صدر في مدینة غزة بتاریخ
  عالء الدین الرفاتي. د

  االقتصاد الوطني وزیر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  2012لسنة  )3( رقماالقتصاد الوطني  وزیرقرار 
دخال أو تداول مقلدات التبغ   بشأن حظر استیراد وإ

  وزیر االقتصاد الوطني
  وتعدیالته، 2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  ، 2005لسنة  )21(قانون حمایة المستهلك رقم  ىعلو 
  ،م والئحته التنفیذیة2005لسنة  )25(ون مكافحة التدخین رقم قان ىوعل

  ، 2004لسنة  )20(وعلي قانون الصحة العامة رقم 
   ،مقتضیات المصلحة العامة ىعل وبناًء 
، لمخولة لنااالصالحیات  ىوعل   قانونًا

  :یلي فقد قررنا ما

  )1(مادة 
كافــــة التجــــار والمســــتوردین اســــتیراد أو جلــــب أو إدخــــال أو تــــداول أو  ىیحظــــر علــــ

واإلعـــالن أو خالفـــه مقلـــدات  عــرض بقصـــد البیـــع أو آلي ســـبب آخـــر ســواء الدعایـــة
واألغذیــــة ولعــــب والعلكــــة والبســــكویت  ىبمــــا فیهــــا مســــتلزمات الدراســــة والحلــــو ، التبـــغ

شــــكل منتجــــات التبــــغ أو  ىاألطفــــال والمالبــــس والقبعــــات واألحذیــــة التــــي تصــــنع علــــ
  .لم تكن معدة للبیع أو االستهالك لو ىعبواتها أو أي مواد تمثل دعایة للتدخین حت

  )2(مادة 
ألحكام هـذا القـرار خـالل مـدة  كافة التجار والمستوردین تصویب أوضاعهم وفقاً  ىعل

یــات الموجــودة باألســواق مــن المــواد المــذكورة كمصــدوره، وســحب ال شــهر مــن تــاریخ
لغــاء أي صـفقات أو تعاقــدات تشـمل المــواد  عالیـه والــتخلص منهـا بــالطرق المناسـبة وإ

  .المذكورة
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )3(مادة 
یعاقــب كــل مــن یخــالف أحكــام هــذا القــرار بالعقوبــات المنصــوص علیهــا فــي القــوانین 

  .المذكورة أعاله
  )4(مادة 

اعتبـارًا مـن هـذا القـرار أحكـام تنفیـذ  -كـٌل فیمـا یخصـه– ات المختصة كافـةعلى الجه
  .تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  
  م05/03/2012 :صدر في مدینة غزة بتاریخ

  عالء الدین الرفاتي. د
  االقتصاد الوطنيوزیر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  م2012لسنة ) 68(قرار وزیر االقتصاد الوطني رقم 
  ادخال أو جلب أو استیراد الزي المدرسيبشأن حظر 

  وزیر االقتصاد الوطني
  وتعدیالته، 2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  ، 2005لسنة ) 21(ایة المستهلك رقم قانون حم ىعلو 
  ، 2000لسنة ) 2(الت التجاریة  رقم قانون الوكا ىوعل
  ،2000لسنة ) 6(قانون مؤسسة المواصفات والمقاییس رقم  ىوعل
والئحتـه التنفیذیــة الصـادرة بموجــب قــرار  1966لســنة  )11(القــرار بقـانون رقــم  ىوعلـ

  ، 1966لسنة  )9(المجلس التنفیذي رقم 
  ،الصالحیات المخولة لنا قانوناً  ىلع وبناًء 

  ،وعلى مقتضیات المصلحة العامة
  :ما یلي ناقرر فقد  

  )1(مادة 
م بإدخــال أو جلــب أو اســتیراد الــزي المدرســي إال یحظــر علــى التجــار والمــزودین القیــا

اعتبــارًا  ،وزارة االقتصـاد الــوطني –بعـد الحصــول علـى إذن اســتیراد مــن دائـرة التجــارة 
  :وتشمل 31/08/2013وحتى أغسطس  1/1/2013من 

  .بنطلون الجینز المدرسي .1
 .القمیص المدرسي .2
 .الجلباب والمریول المدرسي .3

  )2(مادة 
ذا القـرار بالعقوبـات المنصـوص علیهـا فـي القـوانین المـذكورة یعاقب كل من یخـالف هـ

  .أعاله
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )3(مادة 
هـــذا القـــرار ویعتبـــر أحكـــام تنفیـــذ  -كـــل فیمـــا یخصـــه-علــى الجهـــات المختصـــة كافـــة 

  .وینشر في الجریدة الرسمیة ،ساریًا من تاریخه
  

  م02/12/2012 :صدر في مدینة غزة بتاریخ
  عالء الدین الرفاتي. د

  اد الوطنيوزیر االقتص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  2012لسنة ) 71(قرار وزیر االقتصاد الوطني رقم 
  قطاع غزة اتة إلدارة الغرفة التجاریة لمحافظبشأن تشكیل لجن

  وزیر االقتصاد الوطني
  وتعدیالته، 2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  ،م1954لسنة ) 326(رقم على قانون الغرفة التجاریة الصادر بموجب األمر و 
  .وعلى القرارات الوزاریة الخاصة بالغرفة التجاریة ومجلس إدارتها

  ،وحیث أن مدة صالحیة مجلس اإلدارة طبقًا للقانون المذكور عالیه أربع سنوات
وحیث أن انتخاب مجلس إدارة الغرفة التجاریة لقطاع غزة اسـتحقاق قـانوني منـذ سـنة 

  م،1995
   ،ات المخولة لنا قانوناً وبناًء على الصالحی

  العامة، وعلى مقتضیات المصلحة
  :فقد قررنا ما یلي

  )1(مادة 
غـزة ومكاتبهـا قطـاع یحل مجلس اإلدارة المؤقت الخاص بالغرفة التجاریة لمحافظـات 

  .النتهاء مدته القانونیة

  )2(مادة 
  :ها مكونة منر أعمال الغرفة التجاریة ونشاطیتشكل لجنة مؤقتة لتسی

  
  حسن حسن أبو ریالة        رئیساً / تشارالمس .1
  بسام صبحي مرتجى            عضواً / السید .2
  ماهر تیسیر الطباع             عضواً / السید .3

  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )3(مادة 
یر أعمـــال الغرفـــة التجاریـــة یتمـــارس اللجنـــة مهامهـــا وصـــالحیات مجلـــس اإلدارة لتســـ

  .لحین انتخاب مجلس إدارة للغرفة
  )4(مادة 

  ً.ستعانة بمن تراه مناسبًا في تسییر أعمالهایحق للجنة اال
  )5(مادة 

  .توصیاتها لوزیر االقتصاد الوطني حسب االصولتقاریرها و ترفع اللجنة 
  )6(مادة 

هـذا القـرار اعتبـارًا مـن أحكـام تنفیـذ  -كـل فیمـا یخصـه–على الجهات المختصة كافـة 
  .تاریخه

  
  م11/12/2012 :صدر في مدینة غزة بتاریخ

  دین الرفاتيعالء ال. د
  وزیر االقتصاد الوطني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  2012لسنة ) 80(قرار وزیر االقتصاد الوطني رقم 
بشأن نفقات فحص العینات المحلیة التي یثبت مطابقتها لجمیع شروط المواصفة 

  الفلسطینیة الخاصة بالمنتج

  وزیر االقتصاد الوطني
  عدیالته،وت 2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  ، 2005لسنة ) 21(ایة المستهلك رقم قانون حم ىعلو 
  ، 2004لسنة ) 20(قانون الصحة العامة  رقم  ىوعل
  ،2000لسنة ) 6(فات والمقاییس رقم قانون مؤسسة المواص ىوعل
   ،والئحته التنفیذیة 1966لسنة  )11(القرار بقانون رقم  ىوعل

   ،شأن تحدید نفقات تحلیل الموارد الغذائیةم ب1999لسنة ) 6(وعلى القرار الوزاري رقم 
  ،بشأن نفقات فحص وتحلیل عینات 2001لسنة ) 1(وعلى القرار الوزاري رقم 

   ،وبناء علي مقتضیات المصلحة العامة وحسن سیر العمل
  ،ى الصالحیات المخولة لنا قانوناً وعل
  :ما یلي ناقرر فقد 

  )1(مادة 
ــــــا ــــــات فحوصــــــات وتحالیــــــل عین ــــــدى ال تســــــتوفى نفق ت المنتجــــــات محلیــــــة الصــــــنع ل

المختبرات المركزیة في الوزارة إذا ثبت مطابقتهـا لجمیـع شـروط المواصـفة الفلسـطینیة 
  .الخاصة بالمنتج فقط

  )2(مادة 
في حال لم تجتز المنتجـات محلیـة الصـنع أي فحوصـات مطابقـة المنـتج للمواصـفات 

  .الفلسطینیة، یتم تحصیل كامل الرسوم عنها

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  )3(مادة 
عمـل بـه مـن  -كل فیما یخصه–ى الجهات المختصة كافة عل تنفیذ أحكـام هـذا القـرار ویُ

  .تاریخ صدوره
  

  م30/12/2012صدر بمدینة غزة بتاریخ 
  عالء الدین الرفاتي. د

  وزیر االقتصاد الوطني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

  2012لسنة  نظام بلدیة خان یونس بشأن اللوحات االعالنیة
  1997یة لسنة قانون الهیئات المحل

إن مجلس بلدیة خان یونس، واستنادًا إلى الصالحیات المخولة له بمقتضى المادة 
  1997لسنة ) 1(من قانون الهیئات المحلیة رقم  15

  ، 1997لسنة  )1(وبعد االطالع على قانون الهیئات المحلیة الفلسطینیة رقم 
  ، 1937وعلى نظام بلدیة خان یونس لسنة 

خـــــص اآلرمـــــات والیافطـــــات رقـــــم ص بالنظـــــام المـــــذكور فیمـــــا یوعلـــــى التعـــــدیل الخـــــا
1/2000 ،  

  : قد أصدر النظام التالي
  )1(مادة 

  اسم النظام
ت اإلعالنیـة لســنة انظـام بلدیـة خـان یــونس بشـأن اللوحـ(یطلـق علـى هـذا النظـام اســم 

2012.(  
  )2(مادة 

  تعاریف
مـا لـم تـدل القرینـة المعاني المخصصـة لهـا أدنـاه یكون للكلمات والمصطلحات التالیة 

  :على خالف ذلك
  .وزارة الحكم المحلي :الوزارة
  .وزیر الحكم المحلي الوزیر

  .لذلك هأو القسم المختص والمفوض من مجلس بلدیة خانیونس :المجلس
  .یةدرئیس البل :الرئیس

رمــة أو الالفتـة أو اللوحــة المقـروءة والمعــدة إعــدادًا أو اآل اإلعــالن: وحـة اإلعالنیــةلال
بالكتابــــة العادیــــة أو النــــافرة أو المضــــیئة أیــــًا كانــــت اللغــــة أو األلــــوان أو المــــادة  فنیــــاً 

المسـتخدمة فـي إعـدادها والتـي یكـون الغـرض منهـا التـرویج والدعایـة لسـلعة أو تجــارة 



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

میـــــة أو حیوانیـــــة أو مـــــادة تعلیمیـــــة أو دأو صـــــناعة أو حرفـــــة  أو مـــــادة اســـــتهالكیة آ
  .یهدف إلى تحقیق الربح ریاضیة أو أي ترویج ألي نشاط آخر

اللوحـــة التـــي توضـــع علـــى واجهـــة المحـــل أو علـــى أي  :اللوحـــة اإلعالنیـــة الخاصـــة
ث ال تكـون فـوق البنـاء، وال تكـون یـحنب البناء الذي یقع فیـه المحـل وبجانب من جوا

  .في أي موقع آخر والتي یكون الغرض منها توسیع نطاق الترویج وزیادة فعالیته
المشــــروع التنظیمــــي الهیكلــــي أو التفصــــیلي الموضــــوع لكــــل أو  :المشــــروع العمرانــــي

  .بعض منطقة التنظیم موضع التنفیذ وفقًا للقانون

  )3(مادة 
  أساس التمییز

یعتبــر المشــروع العمرانــي أساســًا للتمییــز بــین منــاطق وأصــناف اســتعماالت األراضــي 
  .المختلفة في منطقة نفوذ المجلس

  )4(مادة 
  منع

یضع ضمن منطقة نفوذ بلدیـة خـانیونس لوحـة إعالنیـة فـي ال یجوز ألي شخص أن 
أي موقع فضـاء أو مـأهول عامـًا أو خاصـًا إال بعـد الحصـول علـى رخصـة بـذلك مـن 

لـــس أو القســـم المفـــوض بـــذلك وبعـــد ســـداد الرســـم المحـــدد بالـــذیل الملحـــق بهـــذا جالم
  .النظام

  )5(مادة 
  مدة الرخصة

لحــادى ینـایر وتنتهـي فـي الیـوم امـن ل األو  فـيالرخصـة سـنة میالدیـة تبـدأ مـدة تكـون 
  .هر دیسمبر من كل سنةوالثالثین من ش
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  )6(مادة 
  رفض تجدید الرخصة

یجـــــوز للبلدیـــــة ولمقتضـــــیات المصـــــلحة العامـــــة أن تـــــرفض تجدیـــــد رخصـــــة اللوحـــــة 
اإلعالنیــــة أو إلغــــاء ترخیصــــها خــــالل مــــدة ســــریانها، علــــى أن یكــــون القــــرار بــــرفض 

، وفي هذه ال احب اللوحـة بإزالتهـا خـالل صـحالة یحق للبلدیـة أن تكلـف التجدید مسببًا
وقـــت محـــدد ویحـــق لهـــا بإنقضـــاء هـــذا الوقـــت أن تزیلهـــا علـــى نفقـــة صـــاحب اللوحـــة 

  .وحجزها حتى دفع النفقات المطلوبة
  )7(مادة 

  والمواصفاتبالموقع التقید 
ال یجــــوز ألي شــــخص أن یضــــع لوحــــة إعالنیــــة إال فــــي الموقــــع والمواصــــفات التــــي 

ها البلدیــة، وال یجــوز تركیــب أو زراعـــة اللوحــة إال تحــت إشــراف القســم المعنـــي حــددت
زالــة اللوحــة علــ نفقــة  ىبــذلك، وبعكــس ذلــك یكــون للبلدیــة الحــق فــي إلغــاء موافقتهــا وإ

  .صاحبها
  )8(مادة 

  دفع تأمین
 ممــن قیمــة الرســوم ویــت% 20یقــوم الطالــب بــدفع تــأمین خــاص بالتركیــب ال یقــل عــن 

إلشـراف یفیـد التقیـد اكتمال التركیب ومن خالل تقریـر القسـم المخـتص باده بعد اداستر 
  .بالمواصفات والشروط

  )9(مادة 
  عدم تعلیق أكثر من آرمة

  .ة على مدخل المحل أو مكان العملدال یسمح بتعلیق أكثر من یافطة أو آرمة واح
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  )10(مادة 
  تقیید الترویج لسلع معینة

یـــة ترویجـــًا ألیـــة ســـلعة أو مـــادة أو بضـــاعة أو  ال یجـــوز أن تتضـــمن اللوحـــة اإلعالن
ة العامــة أو التعلــیم أو البیئــة أو اعتبــارات الصــحة العامــة أو الثقافــتجــارة لهــا عالقــة ب

ة االتصـــاالت إال جهـــز أالصـــناعة أو الزراعـــة أو التجـــارة أو تلـــك المخصصـــة لتـــرویج 
خاصـــة  وافقـــة الجهــة المختصــة التــي أنـــاط القــانون صــالحیاتمبعــد الحصــول علــى 

  .النیة والتي لدیها ترخیص لممارسة هذا العملعبشأن مضمون الالفتة اإل
  )11(مادة 

  دور الشركات اإلعالنیة
ممـــا ورد فـــي ذیـــل هـــذا النظـــام الملحـــق، یجـــوز للمجلـــس أن یعهـــد لشـــركات  اســـتثناًء 

رسـمیة متخصصــة بتنفیـذ نشــاطات إعالنیـة فــي المواقـع وبالشــروط والمواصـفات التــي 
ة لــذلك، وذلـــك بطریــق المنافســـة العامــة وبموجـــب عقــود خاصـــة لمـــدة ال یراهــا مناســـب

  .تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجدید
  )12(مادة 

  حظر تعلیق
ــــى واجهــــات أو أســــطح أو منــــاطق  ــــة عل یحظــــر وضــــع الالفتــــات واللوحــــات االعالنی

  :اإلرتدادات الخاصة باألبنیة واإلنشاءات التالیة
  .دور العبادة وما في حكمها .1
 .ي واإلنشاءات التعلیمیة الرسمیة على اختالف مستویاتهاالمبان .2
 .المباني واإلنشاءات الخاصة باألوقاف الخیریة والغیر مستغلة تجاریاً  .3
 .المؤسسات والدوائر الحكومیة الرسمیة .4
 .أعمدة الكهرباء ذات الجهد العالي وأعمدة الهاتف .5
 .إشارات لوحات المرور الرسمیة .6
 .ةالمواقع األثریة والتاریخی .7
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 .األشجار الحرجیة القائمة على جانبي الطریق .8
 .األراضي والعقارات الخاصة بدون موافقة أصحابها .9

  )13(مادة 
  عدم إعاقة المرور

ال یجــوز وضــع الفتــة إعالنیــة فــي أي شــارع أو طریــق أو میــدان أو جزیــرة وســطیة أو 
كلیـــًا أو ؤیـــا حجبـــًا ر بنـــاء بصـــورة تعیـــق حركـــة مـــرور الســـیارات أو المشـــاة أو تحجـــب ال

  .جزئیاً 
  )14(مادة 

  إعفاء الیافطات الخاصة
ت التجاریــة والصــناعیة وأمـــاكن النیــة الخاصــة بالمنـــازل والمحــالعتعفــى اللوحــات اإل

العمــل األخــرى والتــي ال یكــون الغــرض منهــا التــرویج ویشــترط لــذلك أال تزیــد مســاحة 
  .2سم500اللوحة الموضوعة عن 

  )15(المادة 
  إعفاء من الرسوم

) 4(م اإلخــالل بشــرط الحصــول علــى الرخصــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة مــع عــد
  :النیة اللوحات التالیةعمن هذا النظام یعفى من سداد رسوم اللوحات اإل

  .الحكومیة الرسمیة المؤقتة والدائمةاإلعالنیة اللوحات  .1
ذات المضــمون الــدیني، والخاصــة بالجمیعــات الخیریــة والدینیــة  عــالناإللوحــات  .2

 .)نات التجاریة تخضع ألحكام هذا النظاماإلعال(
ــــى واجهــــات عــــرض البضــــائع  .3 ــــاوین أصــــحاب المخــــازن المكتوبــــة عل أســــماء وعن

 .واألبواب) الفترینات(
الیافطـــات الموضـــوعة علـــى بیـــوت الســـكن الخصوصـــیة المتضـــمنة اســـم الســـاكن  .4

علـــى أن یـــتم ) ولكنهـــا فیمـــا عـــدا ذلـــك تكـــون خاضـــعة ألحكـــام هـــذا النظـــام(فقـــط 
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المعني بالبلدیة قبل التعلیق، وأن یـتم تقـدیم كافـة الطلبـات المطلوبـة بهـذا  التنسیق
 .الشأن

  )16(المادة 
  یفاء الرسومتسا

جلس من صـاحب اللوحـة اإلعالنیـة لقـاء وضـع اللوحـة الرسـم المحـدد فـي میستوفي ال
  .ذیل هذا النظام

  )17(مادة 
  تحصیل نصف الرسوم

ملـك خـاص یـتم تحصـیل نصـف الرسـوم  النیـة أو یافطـة فـيععلیـق لوحـة إتفي حـال 
  .المقررة بالذیل حسب المواصفات والحجم

  )18(مادة 
  تزوید اللوحات بالكهرباء

لجهــة تزویــد الیافطــات واللوحــات بالكهربــاء، وذلــك حســب النظــام المتبــع فــي ابیســمح 
  .اصة باالستهالكخالمختصة وبعد دفع الرسوم ال

  )19(مادة 
  ملكیة البلدیة للوحة

مراجعـة صـاحبها خـالل شـهر مــن  مالمـدة المـرخص بهـا تعلیـق اللوحـة وعـدفـي نهایـة 
الســـنة التالیـــة لـــدفع الرســـوم وتجدیـــد الرخصـــة أو إزالتهـــا وبعـــد إخطـــاره، یكـــون للبلدیـــة 
الحــق فــي اســتخدامها الخــاص، وبمــرور شــهر أخــر مــن نفــس الســنة بــدون تــرخیص 

  .یكون للبلدیة الحق في تملكها أو إزالتها ومصادرتها
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  )20(دة ما
  العقوبات

ضـي بـه قـانون العقوبـات یعاقـب كـل مـن یخـالف أي بنـد مـن مع عـدم اإلخـالل بمـا یق
شیكل وبغرامـة إضـافیة ال تقـل عـن ) 200(بنود هذا النظام بغرامة مالیة ال تزید عن 

تخلفــه بن یــتم إبــالغ المخــالف أشــیكل عــن كــل یــوم تســتمر فیــه المخالفــة بعــد ) 50(
  .دانته من المحكمة المختصةعن دفع الرسوم أو بعد إ

  )21(مادة 
  :تستوفي البلدیة بموجب هذا النظام الرسوم التالیة كما هو موضح بالذیل

  

  الذیل
  الرسم عن كل متر مربع  الموقع

  110  حرم الشوارع الواقعة في المناطق أو المحاور التجاریة
واجهــات المبــاني التجاریـــة أو الســكنیة أو الحرفیــة أو الصـــناعیة 

  المناطق التجاریة في
100  

واجهــات المبــاني الســكنیة أو فوقهــا أو ضــمن أي جــزء منهــا فــي 
  المناطق السكنیة

100  

  110  المباني الصناعیة أو الحرفیة في المناطق الصناعیة
  125  المناطق السیاحیة

  100  المناطق الزراعیة والزراعیة المساعدة
  125  ةالمالعب والنوادي الریاضیة والمتنزهات العام

  50  لوحة قماشیة مؤقتة في المناطق والمحاور التجاریة
  50  لوحة قماشیة مؤقتة في المناطق األخرى

  30  )المحل ةواجه(النیة الخاصة عاللوحة اإل
من الرسم المقرر بهذا النظام لكل % 50ین أو أكثر یضاف علیها هالنیة ذات وجعلوحة إ
  وجه 
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  )22(مادة 
  إلغاء

مـن نظـام ) 30 – 29 – 28 – 27 - 26 – 25 – 24( األرقـامتلغـى المـواد ذات 
  .وكل ما یتعارض مع هذا النظام 1937بلدیة خانیونس لسنة 

  )23(مادة 
  بدء سریان

یســـري هـــذا النظــــام مـــن تـــاریخ التصــــدیق علیـــه ونشـــره فــــي الجریـــدة الرســـمیة حســــب 
  .األصول

  
  م02/01/2012: صدر بتاریخ

  
  محمد جواد الفرا. أ

  ان یونسرئیس بلدیة خ
  نصادق علیه حسب األصول 

  وزیر الحكم المحلي
  یوسف محمود المنسي. د

  م05/01/2012
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

م بدون ارتداد صالح 53بعرض  4بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  الدین
  النصر  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصــــــدیق النهــــــائي علــــــى  1/4/2013المنعقــــــدة بتــــــاریخ  7/2013بجلســــــتها رقــــــم  

م بـــدون ارتـــداد صـــالح الـــدین 53بعـــرض  4المخطـــط التفصـــیلي لمســـار الشـــارع رقـــم 
  .)أراضي سبع(من القطعة ) أراضي سبع(القسائم بوالمار 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .20/1/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

 
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

م بدون 53صالح الدین بعرض  4التفصیلي للشارع رقم  بالمصادقة على المخطط
  ارتداد 

  الفخاري  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
لــــــى التصــــــدیق النهــــــائي ع 1/4/2013المنعقــــــدة بتــــــاریخ  7/2013بجلســــــتها رقــــــم  

م بـــدون ارتـــداد 53صـــالح الـــدین بعـــرض  4المخطـــط التفصـــیلي لمســـار الشـــارع رقـــم 
أراضـي (مـن القطعـة ) أراضـي سـبع(والقسـائم  76من القطعـة  12-6والمار بالقسائم 

  .) سبع
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 

  .23/1/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(ادة وذلك وفقًا لنص الم

  
 

 
  

  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

م بدون 40صالح الدین بعرض  4بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
م بدون 53ومفترق القرارة وبعرض   6ارتداد في الجزء المحصور من شارع رقم 

  24-6ارتداد في الجزء المحصور بین شارعي 
  القرارة -بني سهیال-الفخاري-خانیونس –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

التصــــــدیق النهــــــائي علــــــى  1/4/2013المنعقــــــدة بتــــــاریخ  7/2013بجلســــــتها رقــــــم  
م بـدون ارتـداد فـي 40صـالح الـدین بعـرض  4الشارع رقم المخطط التفصیلي لمسار 

م بــدون ارتــداد فـــي 53ومفتــرق القــرارة وبعـــرض   6الجــزء المحصــور مــن شـــارع رقــم 
-16-15-14-13-12-11والمـار بالقسـائم  24-6الجزء المحصـور بـین شـارعي 

مــــــــن القطعـــــــــة  19-20-21-22-25-26-27-29-30-31-32-41-57-58
 42مـــــن القطعـــــة  43-42-40-39-35-33-11-6-5-4-3والقســـــائم  39رقـــــم 

مـــــــن  42-41-40-39-38-43-42-41-39-38-19-15-13-10والقســــــائم 
-10-9-8والقســـائم  50مـــن القطعـــة  39-16-17-28-29والقســـائم  45القطعـــة 

-42-43-33-53-52-24-28-29والقســـائم  51مــن القطعـــة  12-4-22-25
-8-64-6-5-65-2م والقســائ 56مــن القطعــة  27والقســیمة  54مــن القطعــة  16
 78مـــــن القطعـــــة  2-1والقســـــائم  57مـــــن القطعـــــة  9-10-61-35-32-51-28

-18-19والقسـائم  69مـن القطعـة  14-13والقسائم  70من القطعة  2-1والقسائم 
17-15-14-13-12-9-21-20-118-8-117-7-6-5-4-2-3-52-1-
-8-7-2والقســائم  72مــن القطعــة  5-11-14-13والقســائم  53مــن القطعــة  58
والقســــائم  73مــــن القطعــــة  9-10-11-15-16-21-27-26-28-29-30-32
-17-15-14-13-12-10-6والقســـــائم  76مـــــن القطعـــــة  3-4-8-17-6-12



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

مـــــن القطعـــــة  13-10-9-8-18-16-14-7-2والقســـــائم   77مـــــن القطعـــــة  18
70.  

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .14/1/2013یدتي فلسطین والرسالة بتاریخ في جر 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

" م بدون ارتداد 53بعرض  4بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  "صالح الدین 

  رفح والشوكة –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قم قانون تنظیم المدن ر 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصــــــدیق النهــــــائي علــــــى  1/4/2013المنعقــــــدة بتــــــاریخ  7/2013بجلســــــتها رقــــــم  

صـــالح " م بـــدون ارتـــداد 53بعـــرض  4المخطـــط التفصـــیلي لمســـار الشـــارع رقـــم رقـــم 
 15-14-13والقســـائم  15مـــن القطعـــة رقـــم  9-7-3-2-1والمـــار بالقســـائم "الـــدین 

مــن القطعــة  32-30-29-28-27-25-2-24والقســائم رقــم  13مــن القطعــة رقــم 
مــــن  -17-16-15-23-14-13-12-11-10-9-8-7-6-2-1والقســــائم  12

  .ضمن أراضي رفح وأراضي سبع ضمن أراضي الشوكة 11القطعة 
عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر 

  .3/11/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .ن قانون تنظیم المدنم) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

 
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

 - م بدون ارتداد53صالح الدین وبعرض  4إیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  القرارة 
  6193لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة للجمهــور الكــریم أنهــا قــد 
إیـــداع مخطـــط تفصـــیلي  10/4/2013 المنعقـــدة بتـــاریخ 8/2013قـــررت بجلســـتها رقـــم 

م بـدون ارتـداد فـي الجـزء المحصـور بـین شـارع 53صالح الدین وبعـرض  4للشارع رقم 
-12-11-10-9-8-7-6-5-1والمـار القسـائم شماًال ومفتـرق القـرارة جنوبـًا  19رقم 
-7-6-5-4والقســـــــائم  37مـــــــن القطعـــــــة  13-16-17-18-19-20-21-24-67
-24-23-22-21-20-19-16-13والقســـــــائم  2354مـــــــن القطعـــــــة  10-11-12
 –أراضـــي القـــرارة  2352مـــن القطعـــة  12والقســـیمة  2355مـــن القطعـــة  29-30-31

ظـیم لبلدیــة القــرارة واللجنـة المركزیــة تطبیقــًا وذلـك طبقــًا للمخطــط المـودع بمقــر لجنــة التن
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(لنص المادة السادسة عشر من قانون تنظیم المدن رقم 

ً◌ لــنص المـادة الســابعة عشــر مــن ذات القـانون فانــه یجــوز لجمیــع ذوي   وعلیـه واســتنادًا
أي مشــروع آخــر الحقــوق فــي األراضــي واألمــالك واألبنیــة المشــمولة بهــذا المشــروع أو بــ

أودع بمقتضي المادة السادسة عشر سواء بصفتهم من أصحاب األمالك أو بأیـة صـفة 
ـــى مكتـــب اللجنـــة  ـــى المخطـــط المـــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیـــه إل أخـــرى االطـــالع عل

ســـكرتیر اللجنـــة المركزیـــة بمكتبـــه بـــوزارة الحكـــم المحلـــي / المحلیـــة لبلدیـــة القـــرارة وللســـید
. مــــن تاریـــــخ نشــــر هــــذا اإلعــــالنً◌ رســــمي ولمــــدة ســــتین یومــــاخــــالل ســــاعات الــــدوام ال

  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
 

 
  

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم غزة

  م بدون ارتداد40شارع الرشید بعرض  16ارع رقم بإیداع مخطط تفصیلي للش  
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة غـزة عـن إیـداع المخطـط التفصـیلي لمســار 
-417-414م بــدون ارتــداد والمــار القســائم40شــارع الرشــید بعــرض  16الشــارع رقــم 

448-451-454-420-487-457-460-463-466-469-476-472-
486-485-484-483-482-481-490-480-479-478-477-475-4 

مـــن  127-154-73-20/58-32-29-28-26-25والقســـائم  725مـــن القطعـــة 
  .ومخیم الشاطئ 978من القطعة  200-189-1374والقسائم  708القطعة 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
یــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى وعلیــه فانــه یجــوز لجم

المشـمولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام 
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .غزة
  )).لتاریـــخ وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا ا((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )غزة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم عبسان الجدیدة

  م بدون ارتداد12بعرض  9بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم   
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة عبســــــــــــان الجدیــــــــــــدة عــــــــــــن تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــ ة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ

ـــــــــــم  ــــــــداع المخطـــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســــــــــــار الشـــــــــــارع رق ـــــــــــدون 12بعـــــــــــرض  9إیـــ م ب
  .233من القطعة  12-9-8-7-6-5-4ارتداد والمار القسائم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألب ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ــــــــــوز لجمی ـــــــــــه یجـ ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان نی

واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
علیــــــــــــه إلــــــــــــى مكتـــــــــــــب اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة عبســـــــــــــان 

  .الجدیدة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )عبسان الجدیدة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       

  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم القرارة

  م30بإیداع مخطط تفصیلي السكة الحدید بعرض 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ة القـــــــــــــرارة  عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع تعلـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلیـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــ
م والمــــــــــــــــار 30المخطــــــــــــــــط التفصــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــار الســــــــــــــــكة الحدیــــــــــــــــد بعــــــــــــــــرض 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  36-86-35-34-33-32-31-23-82-22-21القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 
ـــــــــــــــم  37القطعـــــــــــــــة  مـــــــــــــــن  41والقســـــــــــــــیمة  38مـــــــــــــــن القطعـــــــــــــــة  8والقســـــــــــــــیمة رق
-12-11والقســـــــــــــــــــائم  2352مـــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــة  12والقســـــــــــــــــــیمة  39القطعــــــــــــــــــة 

مــــــــــــــــــــــــن  12-11-10-8والقســــــــــــــــــــــــائم  2353مــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــة  13-18-19
مــــــــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــــــــة  38-37-32-27-26والقســــــــــــــــــــــــــــائم  2354القطعــــــــــــــــــــــــــــة 

2355.  
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

لرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام ا
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة القرارة  

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               

  )القراراة: (بمنطقة                                              
  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       
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  م وبناء المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة للتنظی

  
 

تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 
  .   10/4/2013المنعقدة بتاریخ  82013بأنها قد قررت بجلستها رقم 

مـــــن القطعـــــة  24علـــــى أرض القســـــیمة رقـــــم  إیـــــداع تـــــرخیص   
مــــن أراضــــي عبســــان الكبیــــرة المقدمــــة للجنــــة  251رقــــم 

.  
ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی

ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق
مــــــن تــــــاریخ  )یــــــوم 30(راضــــــاتهم علــــــى المشــــــروع وذلــــــك خــــــالل مــــــدة یتقــــــدموا باعت

  .نشر هذا اإلعالن
ــــات لـــــــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــ ا فـــــــي تقـــــــدم االعتراضـــ

ســــــكرتیر اللجنــــــة المركزیــــــة بمكتبــــــه بــــــوزارة الحكــــــم / بلدیــــــة عبســــــان الكبیــــــرة وللســــــید
  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  31من القطعة  2بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي للقسیمة رقم 
  رفح –منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
إیـــــداع المشــــروع التنظیمــــي العمرانـــــي  10/4/2013المنعقــــدة بتــــاریخ  8/2013رقــــم 

نظــیم الـذي أعدتــه اللجنــة المحلیـة للبنــاء والت31مــن القطعــة  2التفصـیلي للقســیمة رقـم 
  :في بلدیة رفح والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

 دونم 249 2 31

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

ألراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر في ا
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 
المشــروع المــودع  لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة رفــح 

ات علیه خـالل مـدة شـهرین مـن تاریــخ خالل ساعات الدوام الرسمي وتقدیم االعتراض
فتین یـــومیتین محلیتـــین أیهمـــا نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صـــحی

  .أقرب
  )).وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم عبسان الجدیدة

  م بدون ارتداد12بعرض  9بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم   
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة عبســــــــــــان الجدیــــــــــــدة عــــــــــــن تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة ال محلیــــــــــــة للبنـــــــ

ـــــــــــم  ــــــــداع المخطـــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســــــــــــار الشـــــــــــارع رق ـــــــــــدون 12 بعـــــــــــرض 9إیـــ م ب
  .233من القطعة  12-9-8-7-6-5-4ارتداد والمار القسائم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
علیــــــــــــه إلــــــــــــى مكتـــــــــــــب اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة عبســـــــــــــان 

  .الجدیدة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )عبسان الجدیدة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       

  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م بدون ارتداد12بعرض  65بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  خانیونس –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــ ن اللجنــة المركزیـ

التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  10/4/2013المنعقـــــدة بتـــــاریخ  8/2013بجلســـــتها رقـــــم  
م بـدون ارتـداد والمـار بالقسـائم 12بعـرض  65المخطط التفصیلي لمسـار الشـارع رقـم 

58-59-60-65-66-69-83-84-85-86-89-90-97-102-107-
-30-18-17-8-7-6والقســـائم  53مـــن القطعـــة  112-120-121-122-123

  .68من القطعة  31-32-41-64
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 

  .29/11/2012في جریدة فلسطین والرسالة بتاریخ 
فیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التن

عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
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  لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بیت حانونصادر عن اللجنة المحلیة 

ولید . الواصل بین شارع الساقیة وشارع د 32بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم   
  عدوان

  1936لسنة ) 28(ون تنظیم المدن رقم قان
ــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیـــــــــة بیـــــــــت حــــــــــانون عـــــــــن إیــــــــــداع  تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیــــــــــة للبنـــ

الواصــــــــــــل بــــــــــــین شــــــــــــارع  32المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رقــــــــــــم 
مـــــــــــن القطعـــــــــــة  24-23ولیـــــــــــد عـــــــــــدوان والمـــــــــــار القســـــــــــائم . الســـــــــــاقیة وشـــــــــــارع د

مـــــــــــــــــن  8-4-3-2-7والقســـــــــــــــــائم  576مـــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــة  42والقســـــــــــــــــیمة  572
  .573القطعة 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان

رى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــ
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة بیت حانون
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )بیت حانون: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : توقیعال                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بیت حانون
  والشوارع األخرى 32بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم   

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

ن إیــــــــــداع تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیــــــــــة للبنـــــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیـــــــــة بیـــــــــت حــــــــــانون عـــــــــ
والشـــــــــــوارع األخــــــــــرى والمـــــــــــار  32المخطــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســـــــــــار الشـــــــــــارع رقــــــــــم 

-18-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-4-1القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 
-41والقســـــــــــــــــــــائم  573مــــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــم   19-20-21-23-36-52
  .576من القطعة  42

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــو  ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ق ف

واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة بیت حانون
  )).خ وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )بیت حانون: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       
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  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

من مرفق عام الى  149قطعة  43القسیمة  إیداع تغییر هدف استخدام أرض
  دیر البلح -تجاري

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 

إیـــداع مشـــروع تغییـــر  10/4/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  8/2013قـــررت بجلســـتها رقـــم 
دیـــر  -مـــن مرفـــق عـــام الـــى تجـــاري 149قطعـــة  43القســـیمة  أرض هـــدف اســـتخدام

التنظـــیم دیـــر الـــبلح تطبیقـــًا لـــنص  وذلـــك طبقـــًا للمخطـــط المـــودع بمقـــر لجنـــة –الـــبلح 
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(ر من قانون تنظیم المدن رقم المادة السادسة عش

◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 

بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة  أودع
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

مـن تاریــخ ً◌ اللجنة المحلیة دیر البلح خالل ساعات الدوام الرسمي ولمـدة سـتین یومـا
  .نشر هذا اإلعالن 

  )).یـرد بعــد التاریــخ المحددراض وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـ((
  

 
 

 
 
 
 



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة

   
المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء 

  .   10/4/2013المنعقدة بتاریخ  82013بأنها قد قررت بجلستها رقم 
مـــــن القطعـــــة  10علـــــى أرض القســـــیمة رقـــــم  إیـــــداع تـــــرخیص   

مـــــن أراضـــــي بیـــــت حـــــانون المقدمـــــة للجنـــــة  585رقـــــم 
.  

ـــــــه یحـــــــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن  فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى  وعلی
ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق

مــــــن تــــــاریخ  )یــــــوم 30(یتقــــــدموا باعتراضــــــاتهم علــــــى المشــــــروع وذلــــــك خــــــالل مــــــدة 
  .نشر هذا اإلعالن

ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ
ســـــــكرتیر اللجنــــــة المركزیـــــــة بمكتبـــــــه بـــــــوزارة الحكـــــــم / انون وللســـــــید بلدیــــــة بیـــــــت حـــــــ

  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
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  نیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألب

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي السكان القسطل
  دیر البلح –منطقة تنظیم 
  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنــة المركزیــة لألبنیــة وتنظــیم المــدن بمحافظــات غــزة أنهــا قــد قــررت بجلســتها 
اع المشــــروع التنظیمــــي العمرانـــــي إیـــــد 10/4/2013المنعقــــدة بتــــاریخ  8/2013رقــــم 

التفصیلي السكان القسطل الذي أعدتـه اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم فـي بلدیـة دیـر 
  :البلح والذي یشمل القطع والقسائم التالیة

 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

127 
62-63-64-65-66-

67-49 
 دونم 206

  .1936لسنة ) 28(انون تنظیم المدن رقم من ق) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
من ذات القانون فإنه یجوز لجمیـع أصـحاب الحقـوق ) 17(وعلیه ووفقًا لنص المادة  

في األراضي واألبنیة واألمالك األخرى المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
سـواء بصــفتهم مــن أصــحاب هـذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخـرى االطــالع مجانــًا علــى 

لمشــروع المــودع  لــدى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم بمقرهــا فــي بلدیــة دیــر ا
البلح خالل ساعات الدوام الرسـمي وتقـدیم االعتراضـات علیـه خـالل مـدة شـهرین مـن 

فتین یـــومیتین محلیتـــین تاریـــخ نشـــر هــذا اإلعـــالن فــي الجریـــدة الرســمیة أو فـــي صــحی
  .أیهما أقرب

  )).راض یـرد بعــد هـذا التاریــخ وسـوف لن یلتفت ألي اعتـ((
 

  
 



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  خانیونسصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم 

  م بدون ارتداد12بعرض  14218بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

عــــــــــــن إیــــــــــــداع  خــــــــــــانیونسلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة تع
ــــــــــــم  م بــــــــــــدون 12بعــــــــــــرض  14218المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رق

  .40من القطعة  1ارتداد والمار بالقسیمة 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
مــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة واأل

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .خانیونسعلیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة 

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم عبسان الكبیرة

  م ارتداد3+م12بعرض * 24بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم   
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ة عبســــان الكبیــــرة عــــن إیــــداع المخطــــط دیــــتعلــــن اللجنــــة المحلیــــة للبنــــاء والتنظــــیم ببل
م ارتــــــداد والمــــــار بالقســــــائم           3+م12بعــــــرض * 24التفصــــــیلي لمســـــــار الشــــــارع رقــــــم 

  .247من القطعة رقم  1والقسیمة رقم  246من القطعة  2-10
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــي األراضـــــــــــي  ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان واألبنی
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
علیــــــــــــه إلــــــــــــى مكتـــــــــــــب اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة عبســـــــــــــان 

  .الكبیرة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  
  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               

  )عبسان الكبیرة: (بمنطقة                                              
  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم عبسان الكبیرة

  م 3م وارتداد 16بعرض  24بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم   
  1936لسنة ) 28(المدن رقم قانون تنظیم 

ــــــــن اللجنــــــــة الم ــــــــة عبســــــــان الكبیــــــــرة عــــــــن إیــــــــداع تعل حلیــــــــة للبنــــــــاء والتنظــــــــیم ببلدی
ــــــــــــداد 16بعــــــــــــرض  24المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رقــــــــــــم  م 3م وارت

مـــــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــــة  22-21-17-16-13-10-9-8-7والمـــــــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــــــائم 
مـــــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــــة  21-20-19-12-5-4-3-2-1والقســـــــــــــــــــــائم  246رقـــــــــــــــــــــم 

247.  
  .نلالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعال

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
علیــــــــــــه إلــــــــــــى مكتـــــــــــــب اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة عبســـــــــــــان 

  .الكبیرة
  )).ــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن یلتفـ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )عبسان الكبیرة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       
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  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم عبسان الكبیرة

  م ارتداد3+م12بعرض  12بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم   
  1936لسنة ) 28(نظیم المدن رقم قانون ت

ــــــــة عبســــــــان الكبیــــــــرة عــــــــن إیــــــــداع  ــــــــن اللجنــــــــة المحلیــــــــة للبنــــــــاء والتنظــــــــیم ببلدی تعل
ــــــــــــم  ــــــــــــداد 3+م12بعــــــــــــرض  12المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رق م ارت

-83-50-49-48-47-45-44-43-42-41والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 
  .254من القطعة  84-85-86-87-88

  .تاریخ هذا اإلعالنلالعتراض خالل مدة شهرین  من 
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
علیــــــــــــه إلــــــــــــى مكتـــــــــــــب اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة عبســـــــــــــان 

  .الكبیرة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )عبسان الكبیرة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       

  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  خانیونسصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم 

  رتدادم ا3+م14بعرض  9057بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم   
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

عــــــــــــن إیــــــــــــداع  خــــــــــــانیونستعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة 
ــــــــط التفصــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــار الشــــــــــــــــارع رقــــــــــــــــم  م 3+م14بعــــــــــــــــرض  9057المخطــــــــ

  .65من القطعة  20-19-14ارتداد والمار بالقسائم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــ ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ه یجـــــــــــوز لجمی
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .خانیونسعلیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة 
  )).ــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض ی((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )خانیونس: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : صفةال                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       

  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح

م بدون 50-م40- م30بعرض  6بإیداع مخطط تفصیلي للشارع السكة الحدید رقم 
  ارتداد

  1936لسنة ) 28(رقم  قانون تنظیم المدن
ــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط  تعلـــــ

ــــــــــــــــد رقــــــــــــــــم  م 50-م40-م30بعــــــــــــــــرض  6التفصــــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــــار الســــــــــــــــكة الحدی
ــدون ارتــــــــــــــــــــــــداد والمــــــــــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــــــــــائم  -23-21-15-14-12-5-4-2بــــــــــــــــــــــ

مــــــــــــــــــــــن  7-5-4-3-2-1والقســـــــــــــــــــــائم  5مـــــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــــة  24-25-26-27
 27-26-25-24-23-22-20-17-16والقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم  21القطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

مـــــــــــــــــــــــــــن   21-20-19-18-17-3-2والقســـــــــــــــــــــــــــائم  23مـــــــــــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــــــــــة 
  .34من القطعة  4-3-2والقسائم  24القطعة 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان

ى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــ
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  بناء والتنظیم رئیـس اللجنـة المحلیة لل                                              
  )رفح: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بالمصادقة على المشروع التنظیمي العمراني التفصیلي لمدینة الشیخ خلیفة
  الزهراء -لألسرى والمحررین 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ررت بجلســـتها تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــ

التصــــــدیق النهــــــائي علــــــى المشــــــروع  24/4/2013المنعقــــــدة بتــــــاریخ  9/2013رقــــــم 
التنظیمي العمراني التفصیلي لمدینـة الشـیخ خلیفـة لألسـرى والمحـررین علـى جـزء مـن 

  .الزهراء - 2313رقم من القطعة  1أرض القسیمة رقم 
مركزیــة والمنشــور الســابق إیداعــه لإلعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة ال

مـع وضـعه موضـع التنفیــذ بعـد مـرور خمســة  8/1/2013فـي جریـدة فلسـطین بتــاریخ 
عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفتین 

مـــن قـــانون تنظـــیم ) 18(لمـــادة یومیتیــــن محلیتـــین أیهمـــا أقـــرب ، وذلـــك وفقـــًا لـــنص ا
  .المدن

                                                                
  

 
  
  
  
  
  
 
 



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة

  
بنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم و 

  .   24/4/2013المنعقدة بتاریخ  92013بأنها قد قررت بجلستها رقم 
مــــن القطعــــة رقــــم  6علــــى أرض القســــیمة رقــــم  إیــــداع تــــرخیص   

مـــــن أراضـــــي بیـــــت حـــــانون المقدمـــــة للجنـــــة  582
.  

ـــــــه یحـــــــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن   فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى وعلی
ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق

ـــــك خـــــالل مـــــدة  ـــــى المشـــــروع وذل ـــــوم  30( یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم عل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت
  .نشر هذا اإلعالن

ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ
ســـــــكرتیر اللجنــــــة المركزیـــــــة بمكتبـــــــه بـــــــوزارة الحكـــــــم / حـــــــانون وللســـــــید بلدیــــــة بیـــــــت 

  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
 
  

 
 

  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  بنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لأل

م بدون 53صالح الدین بعرض  4بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  ارتداد

  وادي السلقا –دیر البلح  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــر  رت تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  24/4/2013المنعقـــــدة بتـــــاریخ  9/2013بجلســـــتها رقـــــم  

م بـــدون ارتـــداد 53صـــالح الـــدین بعـــرض  4المخطـــط التفصـــیلي لمســـار الشـــارع رقـــم 
-32-31-30-29والقسـائم  127من القطعـة رقـم ) 15إلى  1من (والمار بالقسائم 

-37م والقســـــائ 129مـــــن القطعـــــة  34-35-36-37-39-40-41-42-59-60
-13-12-11-10-7-6-5-4-3-2-1والقســـــــائم  130مـــــــن القطعـــــــة  51-53
-7والقسـائم  2352مـن القطعـة  2-1-8-6-5والقسـائم  131من القطعة  14-19
ضـــمن أراضـــي دیـــر الـــبلح  2353مـــن القطعـــة  9-10-11-12-13-15-16-19

  .ووادي السلقا
زیـة والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المرك

  .19/12/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .المدنمن قانون تنظیم ) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

 2سبع من القطعة رقم  74-73نقل ملكیة المنزل على أرض القسیمة رقم / بشأن 
  سبع

  یمن رمضان أبو عابدأ/ رمضان أحمد أبو عابد إلى اسم السید / من اسم السید 
  القرارة اإلقلیمیة - منطقة تنظیم 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

النظــــر فــــي تغییــــر اســــم  24/4/201312المنعقــــدة بتــــاریخ  9/2013بجلســــتها رقــــم  
ســبع  2ســبع مــن القطعــة رقــم  74-73أرض القســیمة رقــم  مالــك المنــزل الواقــع علــى

أیمــن رمضــان أبــو عابــد / اســم الســید رمضــان أحمــد أبــو عابــد إلــى / مــن اســم الســید 
  .منطقة القرارة اإلقلیمیة 

فإنــه یجــوز ألي شــخص مــن  1936لســنة  28وعلیــه وفقــًا لقــانون تنظــیم المــدن رقــم 
اقعة ضمن ارض القسـیمة المـذكورة ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخري الو 

اعــــاله ســــواء بصــــفتهم مــــن اصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بــــأي صــــفة اخــــري االطــــالع 
واالعتـــراض علـــى مشـــروع نقـــل االســـم إلـــى اللجنـــة المركزیـــة لمحافظـــات غـــزة خـــالل 
ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة خمســة عشــر یومــًا مــن تــاریخ نشــر هــذا االعــالن فــي 

  .ألي اعتراض بعد انتهاء مدة االعتراضالجریدة الرسمیة ولن یلتفت 
  

 
 

  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة

 
المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء 

  .   8/5/2013المنعقدة بتاریخ  102013بأنها قد قررت بجلستها رقم 
مـــــن القطعـــــة  55علـــــى أرض القســـــیمة رقـــــم إیـــــداع تـــــرخیص   

مــــن أراضــــي جبالیــــا المقدمــــة للجنــــة  755رقــــم 
.  

ـــــــه یحـــــــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األ  راضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى وعلی
ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق

ـــــك خـــــالل مـــــدة  ـــــى المشـــــروع وذل ـــــوم  30( یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم عل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت
  .نشر هذا اإلعالن

ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ
ســــــكرتیر اللجنــــــة المركزیـــــة بمكتبــــــه بـــــوزارة الحكــــــم المحلــــــي / لســـــید بلدیـــــة جبالیــــــا ول

  .خالل ساعات الدوام الرسمي
 
  

 
 

  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  اء المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبن


 

تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 
  .   8/5/2013المنعقدة بتاریخ  102013بأنها قد قررت بجلستها رقم 

ـــــداع تـــــرخیص    مـــــن  32علـــــى أرض القســـــیمة رقـــــم إی
مـــن أراضــــي الزهـــراء المقدمـــة للجنـــة  2305القطعـــة رقـــم 

.  
ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی

ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق
ـــــ ـــــك خـــــالل مـــــدة یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم عل ـــــوم  30( ى المشـــــروع وذل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت

  .نشر هذا اإلعالن
ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ

ســـــكرتیر اللجنــــــة المركزیــــــة بمكتبـــــه بــــــوزارة الحكــــــم المحلــــــي / وللســــــیدبلدیـــــة الزهــــــراء 
  .خالل ساعات الدوام الرسمي

 
  

 
  

  
  

  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد 3+م10بعرض  12039بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  دون ارتدادم ب8بعرض  12106وشارع رقم 

  خانیونس  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  8/5/2013المنعقـــــدة بتـــــاریخ  10/2013بجلســـــتها رقـــــم  

م ارتــداد وشــارع رقــم 3+م10رض بعــ 12039المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 
ــــداد والمــــار بالقســــائم 8بعــــرض  12106 مــــن )  37-21-20-19-38(م بــــدون ارت

  .)45(القطعة رقم 
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 

  .24/1/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
وضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع م

عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
  

 
  

  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الزوایدةصادر عن اللجنة 

  م ارتداد3+م14بعرض  2Bبإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم   
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــن اللجنــة المحلیــة للبنـــاء والتنظــیم ببلدیــة الزوایــدة عـــن إیــداع المخطــط التفصـــیلي 
شــــماًال  9محصــــور بــــین شــــارع م ارتــــداد ال3+م14بعــــرض  2Bلمســـــار الشــــارع رقــــم 

-1(زوایـدة جنوبـًا والمـار بالقسـائم والشارع الفاصل بین نفوذ بلدیة دیر البلح وبلدیـة ال
) 2339(مـــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــة )  3-5-7-9-11-14-36-15-23-25-27-47

مــن القطعــة          )  38-37-36-35-42-24-23-22-21-20-19-18( والقســائم 
-7-6-5-3-2-1( والقســـــائم ) 2347(ة مـــــن القطعـــــ) 10-9(قســـــائم وال) 2338(
مـــــــــــــن القطعــــــــــــــة ) 8-9-10-19-20-21-22-24-26-27-28-32-33-37
  ).2343(من القطعة رقم ) 10إلى  1من (والقسائم ) 2340(

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
وعلیــه فانــه یجــوز لجمیــع أصــحاب الحقــوق فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى 

مولة بهـذا المشـروع اإلطـالع علـى خارطـة المشـروع مجانـًا خـالل سـاعات الـدوام المشـ
الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه إلــى مكتــب اللجنــة المحلیــة للبنــاء والتنظــیم ببلدیــة 

  .الزوایدة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )الزوایدة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة


 

تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 
  .   8/5/2013المنعقدة بتاریخ  102013لستها رقم بأنها قد قررت بج

مـــن القطعـــة  8علـــى أرض القســـیمة رقـــم إیـــداع تـــرخیص   
  .من أراضي غزة المقدمة للجنة  611رقم 

ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی
ــــــة بصــــــ ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن المشــــــمولة بالمنطق فتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب

ـــــك خـــــالل مـــــدة  ـــــى المشـــــروع وذل ـــــوم  30( یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم عل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت
  .نشر هذا اإلعالن

ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ
لـــــــي ســــــكرتیر اللجنـــــــة المركزیــــــة بمكتبــــــه بــــــوزارة الحكــــــم المح/ بلدیــــــة غــــــزة وللســــــید 

  .خالل ساعات الدوام الرسمي
 
  

 
 

  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم وادي غزة

  م ارتداد3+م12بعرض  33رقم بإیداع مخطط تفصیلي للشارع   
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
تعلـــــــــــن اللجنـــــــــــة المحلیـــــــــــة للبنـــــــــــاء والتنظـــــــــــیم ببلدیـــــــــــة وادي غـــــــــــزة عـــــــــــن إیـــــــــــداع 

ــــــــــــم  ــــــــــــداد 3+م12بعــــــــــــرض  33المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رق م ارت
قســـــــــائم غربـــــــــًا والمـــــــــار بال 8شـــــــــرقًا وشـــــــــارع رقـــــــــم  6ینحصـــــــــر بـــــــــین شـــــــــارع رقـــــــــم 

  ).881(طعة من الق) 24-25(
  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .لبناء والتنظیم ببلدیة وادي غزةعلیه إلى مكتب اللجنة المحلیة ل
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )وادي غزة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       

  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم بني سهیال

  "عز الدین القسام"م ارتداد 3+م16ض بعر *11للشارع رقم  بإیداع مخطط تفصیلي  
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة بنــــــــــي ســــــــــهیال عــــــــــن إیــــــــــداع  تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــ

م ارتــــــــــــداد 3+م16بعــــــــــــرض *11المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رقــــــــــــم 
ـــــــــــد رقـــــــــــم" عـــــــــــز الـــــــــــدین القســـــــــــام" ـــــــــــین خالـــــــــــد بـــــــــــن الولی وشـــــــــــارع  02 والـــــــــــرابط ب

ــــــــــــــــم الجامعــــــــــــــــة االســــــــــــــــالمیة  ) 15-14-13-2-3( والمــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــائم  37رق
  ).214(من القطعة 

لالعتـــــــراض خــــــــالل مـــــــدة خمســــــــة عشــــــــر یمـــــــًا إیــــــــداعًا مجــــــــددًا مـــــــن تــــــــاریخ هــــــــذا 
  .اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
ى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــ

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة بني سهیال

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  حلیة للبناء والتنظیم رئیـس اللجنـة الم                                              
  )بني سهیال: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم القرارة

  م ارتداد 3+م8بإیداع مخطط تفصیلي للشارع الوادي بعرض   
  1936لسنة ) 28(لمدن رقم قانون تنظیم ا

ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلیـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة القـــــــــــــرارة عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع  تعل
م ارتــــــــــــــداد 3+م8لــــــــــــــوادي بعــــــــــــــرض المخطــــــــــــــط التفصــــــــــــــیلي لمســـــــــــــــار الشــــــــــــــارع ا

-26(والمــــــــــــار بالقســــــــــــائم  A14وشــــــــــــارع رقــــــــــــم  57یــــــــــــربط بــــــــــــین شــــــــــــارع رقــــــــــــم 
  ).37(من القطعة ) 27

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة القرارة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )القرارة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       

  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  منطقة تنظیم وادي السلقاصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم ب

  م بدون ارتداد20بعرض  23بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــــــــاء والتنظـــــــــــیم ببلدیــــــــــة وادي الســــــــــلقا عــــــــــن إیـــــــــــداع  تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنـ
ــــــــــــط التفصـــــــــــــــیلي لمســــــــــــــــار الشـــــــــــــــارع رقـــــــــــــــم  م بـــــــــــــــدون 20بعـــــــــــــــرض  23المخطـــ

ـــــــــي شـــــــــارع رقـــــــــم  1قـــــــــم ارتـــــــــداد مـــــــــن تقاطعـــــــــه مـــــــــع شـــــــــارع ر  شـــــــــرقًا  2غربـــــــــًا حت
  ).أراضي سبع(من القطعة ) أراضي سبع(م والمار بالقسائ

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

الل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة وادي السلقا

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )وادي السلقا: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       

  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  ر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم عبسان الكبیرةصاد

  م 8بعرض  7Cبإیداع مخطط تفصیلي الشارع التنظیمي رقم    
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ــــــــة عبســــــــان الكبیــــــــرة عــــــــن إیــــــــداع  ــــــــن اللجنــــــــة المحلیــــــــة للبنــــــــاء والتنظــــــــیم ببلدی تعل
م 8بعـــــــــــــرض  7Cمـــــــــــــي رقـــــــــــــم  المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع التنظی

والمــــــــــــــار بالقســــــــــــــائم  54شــــــــــــــارع مســـــــــــــاحي و  B7ویـــــــــــــربط بــــــــــــــین شـــــــــــــارع رقــــــــــــــم 
  ).256(من القطعة ) 34-37(

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات ال مشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
علیــــــــــــه إلــــــــــــى مكتـــــــــــــب اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة عبســـــــــــــان 

  .الكبیرة
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  لبناء والتنظیم رئیـس اللجنـة المحلیة ل                                              
  )عبسان الكبیرة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       

  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم الزوایدة

  م ارتداد3+م 16بعرض  9بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة الزوایــــــــــــدة عــــــــــــن إیـــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیـــــــــــــة للبنــــــــــ
ـــــــــــــم المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع  ـــــــــــــداد 3+م16بعـــــــــــــرض  9رق م ارت

ـــــــــــى رقـــــــــــم  8مـــــــــــن تقاطعـــــــــــه مـــــــــــع شـــــــــــارع رقـــــــــــم  -20(ائم والمـــــــــــار بالقســـــــــــ 16إل
مـــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــة ) 7-2-1(والقســــــــــــــــــــائم ) 2333(مـــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــة ) 35-36

) 26-24-23-22-20-19-17-10-4-2(م والقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائ 2335
  .2334من القطعة رقم 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــه یجـــــــــــوز ـــــــــــة  وعلیـــــــــــه فان ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق لجمی

واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة الزوایدة
  )).بعد هذا التاریـــخ وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )الزوایدة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
   :الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم القرارة

  م بدون ارتداد 18بعرض  1بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم   
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

  
ـــــــــــــن اللجنـــــــــــــة المحلیـــــــــــــة للبنـــــــــــــاء والتنظـــــــــــــیم ببلدیـــــــــــــة القـــــــــــــرارة عـــــــــــــن إیـــــــــــــداع ت عل

م بـــــــــــدون ارتـــــــــــداد 18بعـــــــــــرض  1المخطـــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســــــــــــار الشـــــــــــارع رقـــــــــــم 
) أراضـــــــــــــي ســـــــــــــبع(والمـــــــــــــار بالقســــــــــــائم ) 55-19( والمحصــــــــــــور بـــــــــــــین شــــــــــــارعي

  ).أراضي سبع(من القطعة 
لالعتــــــــــراض خــــــــــالل مــــــــــدة خمســــــــــة عشــــــــــر یومــــــــــًا إیــــــــــداعًا مجــــــــــددًا مــــــــــن تــــــــــاریخ 

  .إلعالنهذا ا
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة القرارة
  )).ـت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن یلتفــ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )القرارة: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  خانیونسصادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم 

  م بدون ارتداد 12بعرض  2120بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم   
  1936لسنة ) 28(رقم  دنقانون تنظیم الم

عــــــــــــن إیــــــــــــداع  خــــــــــــانیونستعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة 
م بـــــــــــــدون 12بعـــــــــــــرض  2120المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع رقـــــــــــــم 

-4-3-1والمــــــــــــــار بالقســــــــــــــائم ) 57-4(ارتــــــــــــــداد والمحصــــــــــــــور بــــــــــــــین شــــــــــــــارعي 
  .51من القطعة  5-9-10-12

  .النلالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلع
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .خانیونسعلیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة 
  )).ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن یلتفـــت ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )خانیونس: (بمنطقة                                              

  : االسم                                               
  : الصفة                     

  : التوقیع                                               
  :خاتم اللجنة المحلیة       

  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  )36-5(المحصور بین شارعي  3بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  القرارة –منطقة تنظیم
  3619لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  8/5/2013المنعقـــــدة بتـــــاریخ  10/2013بجلســـــتها رقـــــم  

ــ16بعــرض  3المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم  ین م بــدون ارتــداد المحصــور ب
  ) .أراضي سبع(القطعة رقم ن م) أراضي سبع(والمار بالقسائم  36-5شارعي 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .4/2/2011في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
وفـي صـحیفتین یـومیتین عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  
  
  
  
   



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  )5-4(المحصور بین شارعي  3ع رقم بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشار 
  القرارة  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  8/5/2013المنعقـــــدة بتـــــاریخ  10/2013بجلســـــتها رقـــــم  

م بــدون ارتــداد المحصــور بــین 12بعــرض  3ر الشــارع رقــم المخطــط التفصــیلي لمســا
 م وممـــرات المشـــاه8شـــرقًا ومنتهـــي بممـــر مشـــاه  5غربـــًا وشـــارع رقـــم  4شـــارعي رقـــم 

مـن ) 47-46-45-44-42-41-40-39-38-37(المتفرعة منه والمار بالقسـائم 
  .)39(القطعة رقم 

ركزیـة والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة الم
  .10/1/2013وجریدة الرسالة بتاریخ  8/1/2013في جرید فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(لنص المادة وذلك وفقًا 

  
 

  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  خانیونس -بالمصادقة على المشروع التنظیمي العمراني التفصیلي لحي المحطة 
  1936لسنة ) 28( قانون تنظیم المدن رقم

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
التصــــــدیق النهــــــائي علــــــى المشــــــروع  8/5/2013المنعقــــــدة بتــــــاریخ  10/2013رقــــــم 

  .خانیونس-التنظیمي العمراني التفصیلي لحي المحطة 
لجنــة المركزیــة والمنشــور الســابق إیداعــه لإلعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن ال

مـع وضـعه موضـع التنفیـذ بعـد مـرور خمسـة  20/9/2010في جریدة الرسالة بتـاریخ 
عشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفتین 

مـــن قـــانون تنظـــیم ) 18(لمـــادة یومیتیــــن محلیتـــین أیهمـــا أقـــرب ، وذلـــك وفقـــًا لـــنص ا
  .المدن

                                                                
 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

  بیت الهیا-ضمن مشروع قلیبو 76-75إیداع تغییر هدف استخدام المقاسم  
  1936لسنة ) 28(المدن رقم  قانون تنظیم

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیـــداع مشـــروع تغییـــر  8/5/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  10/2013قـــررت بجلســـتها رقـــم 

 1767ضــمن مشـروع قلیبــو المعتمــد علــى القطعــة  76-75هـدف اســتخدام المقاســم  
وذلـــك طبقـــًا للمخطـــط المـــودع بمقـــر لجنـــة التنظـــیم بیـــت الهیـــا  –أراضـــي بیـــت الهیـــا

 1936لسـنة )  28( تطبیقًا لنص المادة السادسة عشـر مـن قـانون تنظـیم المـدن رقـم 
  .وتعدیالته

◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا
ة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمول

أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

مـــن ً◌  خـــالل ســـاعات الـــدوام الرســـمي ولمـــدة ســـتین یومـــابیـــت الهیـــا اللجنــة المحلیـــة 
  .عالن تاریـخ نشر هذا اإل

  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد (( 
  

 
 

  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  ن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المد

  بإیداع مجدد لمشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لحي البطن السمین 
  خانیونس -  منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 

ــــــم  یــــــداع المشــــــروع التنظیمــــــي إعــــــادة إ 8/5/2013المنعقــــــدة بتــــــاریخ  10/2013رق
ــــبطن الســــمین للقطــــع والقســــائم الواقعــــة بمنطقــــة تنظــــیم  العمرانــــي التفصــــیلي لحــــي ال
خـــانیونس والمبینــــة تفاصــــیلها بقــــرار اإلیــــداع الســـابق المنشــــور فــــي جریــــدتي الرســــالة 

إیداعًا مجددًا لمدة خمسة عشـر یومـًا مـن تـاریخ نشـر  17/1/2011وفلسطین بتاریخ 
  .یفتین یومیتین محلیتینعالن في صحهذا اإل

◌ً لــنص المــادة    1936لســنة ) 28(مــن قــانون تنظــیم المــدن رقــم ) 17(وعلیــه ووفقــًا
فانـــــه یجـــــوز لجمیـــــع أصـــــحاب الحقـــــوق فـــــي األراضـــــي واألبنیـــــة واألمـــــالك األخـــــرى 
المشــــمولة بهــــذا المشــــروع أو بــــأي مشــــروع آخــــر ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه 

مجانـــًا علـــى المشـــروع المعـــدل لـــدى مكتـــب األمـــالك أو بأیـــة صـــفة أخـــرى اإلطـــالع 
خــالل سـاعات الــدوام الرســمي  اللجنـة المحلیــة للبنـاء والتنظــیم بمقرهـا ببلدیــة خـانیونس

وتقدیم االعتراضات علیه خالل خمسـة عشـر یومـًا مـن تاریــخ نشـر هـذا اإلعـالن فـي 
  .ین محلیتین أیهما أقربالجریدة الرسمیة أو في صحیفتین یومیت

  .تـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخفت ألي اعوسـوف لـن یلت
  

 
 

  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م بدون ارتداد 8بعرض  818على المخطط التفصیلي للشارع رقم بالمصادقة 
  خانیونس  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  11/2013بجلســــتها رقــــم   علــــى  التصــــدیق النهــــائي 22/5/2013المنعقــــدة بت
ارتـداد والمـار بالقسـیمة  م بـدون8بعـرض  818المخطط التفصیلي لمسار الشارع رقم 

  .)87(من القطعة رقم ) 9(رقم 
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 

  .14/1/2013في جریدتي الرسالة وفلسطین بتاریخ 
المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا 

عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
  

 
  

  
  
  
  
  
   



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  ر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصاد

  م بدون ارتداد 40بعرض  16بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع الرشید رقم 
  رفح  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد  قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  11/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  22/5/2013المنعقــــدة بت

رتــداد والمـــار م بـــدون ا40بعــرض  16المخطــط التفصــیلي لمســـار شــارع الرشـــید رقــم 
مـــن القطعـــة رقـــم ) 6(والقســـیمة رقـــم ) 2358(مـــن القطعـــة رقـــم ) 2-1(بالقســـائم رقـــم 

) 8-6(والقســــائم ) 2359(م مــــن القطعــــة رقــــ) 38-40-29(والقســـائم رقــــم ) 2360(
  ) .2376(من القطعة رقم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .20/12/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
ن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعال

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

 
  
  
  
   



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م 8لمخطط التفصیلي للشارع التنظیمي في حي الزهور بعرض بالمصادقة على ا
  رفح  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(م قانون تنظیم المدن رق
  

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  11/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  22/5/2013المنعقــــدة بت

م والمــــار 8عـــرض لمخطـــط التفصـــیلي لمســــار الشـــارع التنظیمــــي فـــي حـــي الزهــــور با
  ).5(لقطعة رقم من ا) 23(بالقسیمة رقم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .10/2/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

لتنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع ا
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  
  
  
   



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  ركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة الم

وشارع  20بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع الواصل بین شارع رقم 
   33صالح خلف رقم 

  جبالیا  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(نظیم المدن رقم قانون ت

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــ ررت تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  11/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  22/5/2013المنعقــــدة بت

وشــارع صــالح خلــف  20المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع الواصــل بــین شــارع رقــم 
) 1(والقسـیمة رقـم ) 978(من القطعة رقـم ) 198-197(والمار بالقسائم رقم  33رقم 

-24-25-23-22-8-7-6-5-4-1(والقســــائم رقــــم ) 1814(مــــن القطعــــة رقــــم 
والقسائم رقـم ) 1815(من القطعة رقم )  29-30-31-33-34-36-38-39-41

مــــن القطعــــة ) 4-5-6-16-19-23-41-43-44-45-51-52-55-56-64(
  ).1816(رقم 

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .9/1/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

رت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــر 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة
  )92- 2(بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع الهدایة الواصل بین شارعي 

  م ارتداد 3+م8بعرض  
  رفح  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(رقم  قانون تنظیم المدن
ـــة لألبنیــة وتنظیــ ـم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  11/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  22/5/2013المنعقــــدة بت
بعــــرض ) 92-2(المخطــــط التفصــــیلي لمســــار شــــارع الهدایــــة الواصــــل بــــین شــــارعي 

  ).5(من القطعة رقم ) 19(مة رقم م ارتداد والمار بالقسی3+م8
وجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر السابق إیداعه لالعتراض بم

  .10/2/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(لنص المادة  وذلك وفقاً 

  
 

  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد 3+م14بعرض  21بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع االسراء رقم 
  ي سهیالبن  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  11/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  22/5/2013المنعقــــدة بت
ر ام ارتـــداد والمـــ3+م14بعـــرض  21المخطـــط التفصـــیلي لمســـار شـــارع االســـراء رقـــم 

  .)221(من القطعة رقم ) 18-17-16-11-10-9-8-7-6-5-4(بالقسائم رقم 
السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 

  .13/3/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

ریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین عشر یومًا من تا
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .لمدنمن قانون تنظیم ا) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 
  

 
  

  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات 

المحصور بین شارع رقم  118بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  م بدون ارتداد 12بعرض  69وشارع رقم  687

  خانیونس  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  11/2013قــــم  بجلســــتها ر  التصــــدیق النهــــائي علــــى  22/5/2013المنعقــــدة بت

وشــارع  687المحصــور بــین شــارع رقــم  118المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 
-64-95-90-92-93(داد والمـــار بالقســـائم رقـــم م بـــدون ارتـــ12بعـــرض  69رقـــم 
) 2-3-4-5-6-46-45-44-43(والقسـائم رقـم ) 53(من القطعة رقم )  56-45
  ).68(القطعة  من

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .31/12/2012في جریدتي الرسالة وفلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
فـي صـحیفتین یـومیتین عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة و 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(نص المادة وذلك وفقًا ل

  
 

  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

شارع الرشید بعرض  16یكلي رقم بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع اله
  م بدون ارتداد40

  دیر البلح  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(ون تنظیم المدن رقم قان

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
التصـــــدیق النهـــــائي علـــــى  5/6/2013المنعقـــــدة بتـــــاریخ  12/2013بجلســـــتها رقـــــم  

م بــدون ارتــداد 40شــارع الرشــید بعــرض  16ط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم المخطــ
-1والقسـائم ) 2337(من القطعـة رقـم ) 26-25-23-18-13(ر بالقسائم رقم والما

                 141مـــن القطعـــة رقـــم  2-3-26-30-31-32-38-39-41-47-48-49-54
 140مــــــــــــن القطعــــــــــــة  13-12-11-10-9-8-7- 6-5-4-3-2-1والقســــــــــــائم 

-62-61-54-53-44-43-36-35-27-26-15-14-9-8-2والقســــــــــــــــــــــائم 
-46-45-9-6-5-4-3-2-1والقســــــائم   139مـــــن القطعـــــة رقـــــم  70-72-73
  .138من القطعة رقم  47-48

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .22/6/2012في جریدة فلسطین بتاریخ 

ة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة كمـــا قـــررت اللجنـــ
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .لمدنمن قانون تنظیم ا) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

 
 

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

   53من القطعة رقم  42إیداع تغییر هدف استخدام أرض القسیمة رقم 
  خانیونس  -من تعلیمي إلى سكني 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ور الكـریم أنهـا قـد تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـ

إیـــداع مشـــروع تغییـــر  5/6/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  12/2013قـــررت بجلســـتها رقـــم 
مــن تعلیمــي إلــى   53مــن القطعــة رقــم  42قطعــة أرض القســیمة رقــم  هــدف اســتخدام

تطبیقـــًا لـــنص  خـــانیونسوذلـــك طبقـــًا للمخطـــط المـــودع بمقـــر لجنـــة التنظـــیم  –ســـكني 
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(م المدن رقم انون تنظیالمادة السادسة عشر من ق

◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا
الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
 أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

مـن تاریــخ ً◌  خالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة ستین یوما خانیونساللجنة المحلیة 
  .نشر هذا اإلعالن 

  )).راض یـرد بعــد التاریــخ المحددوسـوف لـن یلتفت ألي اعتـ((
  

 
 

  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

  إیداع تغییر هدف استخدام أرض من زراعي إلى مقبرة 
  1936لسنة  )28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 
إیـــداع مشـــروع تغییـــر  5/6/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  12/2013قـــررت بجلســـتها رقـــم 

ســبع مــن  1أرض مــن زراعــي إلــى مقبــرة ضــمن أرض القســیمة رقــم  هــدف اســتخدام
لــك طبقــًا للمخطـــط المــودع بمقــر لجنـــة وذ –دونمـــات  10ســبع بمســاحة  12القطعــة 
نظـــیم المـــدن رقـــم             تطبیقـــًا لـــنص المـــادة السادســـة عشـــر مـــن قـــانون ت المغـــازيالتنظـــیم 

  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(
◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا

لمشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة ا
أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

مـن تاریــخ ً◌  خالل ساعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتین یومـا المغازياللجنة المحلیة 
  .اإلعالن  نشر هذا

  )).راض یـرد بعــد التاریــخ المحددوسـوف لـن یلتفت ألي اعتـ((
  

 
 

  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  والتنظیم بمنطقة تنظیم المغازي صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة

  م ارتداد 3+م20بعرض  22بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة المغــــــــــــازي عــــــــــــن إیــــــــــــداع  ــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبن ــــــــــــن اللجن تعل
ــــــــــــم  ــــــــــــداد 3+م20بعــــــــــــرض  22المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رق م ارت

  .ضي سبع من القطعة رقم أراضي سبعاوالمار بالقسائم أر 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة المغازي علیه إلى
  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم                                               
  )المغازي: (بمنطقة                                              

  : السما                                              
  : الصفة                   

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة      

  
  

  
 



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح

  م ارتداد 3+م12بعرض  93طط تفصیلي للشارع رقم بإیداع مخ
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط 
م ارتــــــــــــــداد والمــــــــــــــار 3+م12بعــــــــــــــرض  93التفصـــــــــــــیلي لمســـــــــــــــار الشــــــــــــــارع رقـــــــــــــم 

مـــــــــــــــن  47والقســــــــــــــیمة رقــــــــــــــم  2364مــــــــــــــن القطعــــــــــــــة رقــــــــــــــم  13-10بالقســــــــــــــائم 
  .2طعة رقم الق

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .للبناء والتنظیم ببلدیة رفحعلیه إلى مكتب اللجنة المحلیة 
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم           
  )رفح: (بمنطقة                                              

  : السما                                              
  : الصفة                   

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة      

  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم المغراقة

  م ارتداد 3+م16بعرض  7بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(رقم  قانون تنظیم المدن

  
ــــــــــــة المغراقــــــــــــة عــــــــــــن إیــــــــــــداع  ــــــــــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدی ــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبن ــــــــــــن اللجن تعل

ـــــــــــــم  ـــــــــــــداد 3+م16بعـــــــــــــرض  7المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع رق م ارت
-17-16-14-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 

-12-11-8-7-6-5-1والقســــــــــــــــــــائم  669مــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــم  18-19
  . 668من القطعة رقم  13

  .العتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالنل
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .ظیم ببلدیة المغراقةعلیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتن
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )المغراقة: (بمنطقة                                              

  : السما                                              
  : الصفة                   

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

من منطقة خضراء  726طعة من الق 196إیداع تغییر هدف استخدام القسیمة رقم 
  لمقر جمعیة شمس 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 

إیـــداع مشـــروع تغییـــر  5/6/2013المنعقـــدة بتـــاریخ  12/2013قـــررت بجلســـتها رقـــم 
مـن منطقـة خضـراء لمقـر جمعیـة  726طعـة من الق 196القسیمة رقم  هدف استخدام

تطبیقــًا لــنص المــادة  غــزةوذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع بمقــر لجنــة التنظــیم  –شــمس 
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(ر من قانون تنظیم المدن رقم السادسة عش

◌ً لنص المادة السابعة عشر من ذات القانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي   وعلیه واستنادًا
ألراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر الحقوق في ا

أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

مـن تاریــخ نشـر ً◌  ماخالل ساعات الدوام الرسمي ولمدة ستین یو  غزةاللجنة المحلیة 
  .هذا اإلعالن

  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد (( 
  

 
 

  
  
  

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  لجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن ال

  جبالیا- 1803بالمصادقة على المشروع التنظیمي العمراني التفصیلي للقطعة رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلـن اللجنـة المركزیـة لألبنیــة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غــزة أنهـا قـد قــررت بجلســـتها 
التصــــــدیق النهــــــائي علــــــى المشــــــروع  5/6/2013بتــــــاریخ  المنعقــــــدة 12/2013رقــــــم 

  .1803عمراني التفصیلي للقطعة رقم التنظیمي ال
الســابق إیداعــه لإلعتــراض بموجــب اإلعــالن الصــادر عــن اللجنــة المركزیــة والمنشــور 

مع وضعه موضع التنفیـذ بعـد مـرور خمسـة  20/1/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 
تین اإلعـــالن فـــي الجریـــدة الرســـمیة أو فـــي صحــــیفعشـــر یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر هـــذا 

  .من قانون تنظیم المدن) 18(لمادة ، وذلك وفقًا لنص ایومیتیـن محلیتین أیهما أقرب
                                                                

 
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح

  م ارتداد 3+م15بعرض  40بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(رقم  قانون تنظیم المدن

لتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــداع المخطـــــــــط تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء وا
م ارتــــــــــــــداد والمــــــــــــــار 3+م15بعــــــــــــــرض  40التفصـــــــــــــیلي لمســـــــــــــــار الشــــــــــــــارع رقـــــــــــــم 

والقســــــــــــــــــائم  2363مــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــم  54-51-50-27-26بالقســــــــــــــــــائم 
  .2364من القطعة رقم  8-9-99

  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــي األ ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی ـــــــــــة وعلیـــــــــــه فان راضـــــــــــي واألبنی

واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح
  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((
  
  

  اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم رئیـس 
  )رفح: (بمنطقة                                              

  : السما                                              
  : الصفة                   

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              

  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم رفح

  م ارتداد 3+م15بعرض  41بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

اع المخطـــــــــط تعلـــــــــن اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة للبنـــــــــاء والتنظـــــــــیم ببلدیـــــــــة رفـــــــــح عـــــــــن إیـــــــــد
م ارتــــــــــــــداد والمــــــــــــــار 3+م15بعــــــــــــــرض  41التفصـــــــــــــیلي لمســـــــــــــــار الشــــــــــــــارع رقـــــــــــــم 

  .20من القطعة رقم  15-14-13-12-1بالقسائم 
  .لالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
لــــــــــــى خارطــــــــــــة واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع ع

ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ
  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة رفح

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )رفح: (بمنطقة                                              

  : السما                                              
  : الصفة                   

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              

  
  
  
 



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة صادر

  مصطفى المصدر / بإیداع مشروع تقسیم ارض لغایات السكن باسم 
  الزوایدة  - منطقة تنظیم 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلن اللجنة المركزیـــة لألبنیـة وتنظیــم المـدن بمحافظـات غـزة أنهـا قـد قــررت بجلسـتها 
إیـداع مشــروع تقسیــم أرض القسـیمة رقـم  5/6/2013المنعقدة بتاریخ  12/2013رقم 

  .2م8001لمساحة ) الزوایدة(بموقع  2341من القطعة رقم  4
بكتابهـا  الزوایـدة  وذلك بناء على طلـب مـن اللجنـة المحلیـة للبنــاء والتنظـیم فـي بلدیـــة

  .28/3/2013المؤرخ  8/2013 رقـم
فانـه  1936لسـنة ) 28(من قانون تنظـیم المـدن رقـم ) 20(دة وعلیه ووفقًا لنص الما 

یجوز ألي شخص من ذوي الحقوق في األراضي أو األمالك األخرى الواقعـة ضـمن 
ارض المشــــروع ســــواء بصــــفتهم مــــن أصــــحاب هــــذه األمــــالك أو بأیــــة صــــفة أخــــرى 

قرهـا  االطالع على خرائط المشروع المودعة بمكتب اللجنـة المحلیـة للبنـاء والتنظـیم بم
خـالل سـاعات الـدوام الرسـمي ولمـدة سـتة أسـابیع مـن تاریــخ نشـر    في بلدیة الزوایدة

هــذا اإلعــالن فــي الجریـــدة الرســـمیة أو فــي صــحیفتین یــومیتین محلیتــین أیهمــا أقـــرب  
ومن ثم تقدیم االعتراضـات علیـه خـالل هـذه المـدة إلـى مكتـب اللجنـة المحلیـة بصـورة 

  . رسمیة
  )).تـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخــت ألي اعوسـوف لـن یلتف((

                                                              
 

 
  

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح

م 14- م16بعرض ) شارع مدارس الثانویة( 7بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  بدون ارتداد 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
  

تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة دیــــــــــر الــــــــــبلح عــــــــــن إیــــــــــداع 
) شـــــــــــارع مـــــــــــدارس الثانویـــــــــــة (  7صـــــــــــیلي لمســــــــــــار الشـــــــــــارع رقـــــــــــم المخطــــــــــط التف

ــــــــــــــدون ارتــــــــــــــــــــداد والمــــــــــــــــــــار بالقســــــــــــــــــــائم 14-م16بعــــــــــــــــــــرض  -20-19-18م بــــــ
مـــــــــــــــــــــــــــــن القطعـــــــــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــــــــــم  21-22-23-27-28-29-30-31-35-46

 34-1والقســــــــــــــــیمتین  147مــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــة رقــــــــــــــــم  11والقســــــــــــــــیمة رقــــــــــــــــم  128
  .149من القطعة 

  .نلالعتراض خالل مدة شهرین  من تاریخ هذا اإلعال
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة دیر البلح
  )).ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ وســوف لن یلتفـــت ((

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )دیر البلح: (بمنطقة                                              

  : السما                                              
  : الصفة                   

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم خانیونس

بعرض  67- 27المحصور بین شارعي رقم  58بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم 
  م بدون ارتداد20

  1936لسنة ) 28(رقم  تنظیم المدن قانون
  

ـــــاء والتنظــــــــــــیم ببلدیــــــــــــة خــــــــــــانیونس عــــــــــــن إیــــــــــــداع  تعلــــــــــــن اللجنــــــــــــة المحلیــــــــــــة للبنـــــــ
ـــــــــــم  ـــــــــــین شـــــــــــارعي  58المخطـــــــــــط التفصـــــــــــیلي لمســــــــــــار الشـــــــــــارع رق المحصـــــــــــور ب

-11-10م بـــــــــــــــدون ارتـــــــــــــــداد والمـــــــــــــــار بالقســـــــــــــــائم 20بعـــــــــــــــرض  67-27رقـــــــــــــــم 
 18-16-15-14-3والقســــــــــــــــــــــائم  54مــــــــــــــــــــــن القطعــــــــــــــــــــــة رقــــــــــــــــــــــم  12-13-44

  .55طعة من الق
  .لالعتراض خالل مدة خمسة عشر یومًا من تاریخ هذا اإلعالن

ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .حلیة للبناء والتنظیم ببلدیة خانیونسعلیه إلى مكتب اللجنة الم
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )خان یونس: (بمنطقة                                              

  : السما                                              
  : الصفة                   

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم وادي السلقا

  م ارتداد3+م16بعرض  7رقم  بإیداع مخطط تفصیلي للشارع
  1936لسنة ) 28(ن رقم قانون تنظیم المد

ـــــــــاء والتنظـــــــــــیم ببلدیــــــــــة وادي الســــــــــلقا عــــــــــن إیـــــــــــداع  تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنـ
ـــــــــــــم  ـــــــــــــداد 3+م16بعـــــــــــــرض  7المخطـــــــــــــط التفصـــــــــــــیلي لمســــــــــــــار الشـــــــــــــارع رق م ارت

ــــــــــــم  8 والمــــــــــــار بالقســــــــــــیمة ) أراضــــــــــــي ســــــــــــبع(والقســــــــــــائم  131مــــــــــــن القطعــــــــــــة رق
  ).سبعأراضي (من القطعة 

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .والتنظیم ببلدیة وادي السلقا علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء
  )).تــراض یــرد بعد هذا التاریـــخوســوف لن یلتفـــت ألي اع((
  
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )وادي السلقا: (بمنطقة                                              

  : السما                                              
  : الصفة                   

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              

  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح

  م ارتداد3+م18بعرض  42 بإیداع مخطط تفصیلي للشارع رقم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ــة للبنــــــاء والتنظــــــیم ببلدیــــــة دیــــــر الــــــبلح عــــــن إیــــــداع المخطــــــط  تعلــــــن اللجنــــــة المحلیــــ
ـــــــم  م ارتـــــــداد والمـــــــار بالقســـــــائم 3+م18بعـــــــرض  42التفصـــــــیلي لمســــــــار الشـــــــارع رق

10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-23-29-32-33-
  .138من القطعة رقم  34-36-37-38-39-40-44-46-47-48

  .لالعتراض خالل مدة شهرین من تاریخ هذا اإلعالن
ــه یجــــــوز لجمیــــــع أصــــــحاب الحقــــــوق فــــــي األراضــــــي واألبنیــــــة واألمــــــالك  وعلیــــــه فانــــ
األخــــرى المشــــمولة بهــــذا المشــــروع اإلطــــالع علــــى خارطــــة المشــــروع مجانــــًا خــــالل 

ـــــه إلـــــى  ـــــدیم االعتراضـــــات علی ـــــدوام الرســـــمي وتق ـــــة ســـــاعات ال ـــــب اللجنـــــة المحلی مكت
  .للبناء والتنظیم ببلدیة دیر البلح

  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  رئیـس اللجنـة المحلیة للبناء والتنظیم 
  )دیر البلح: (بمنطقة                                              

  : السما                                              
  : الصفة                   

  : التوقیع                                              
  :خاتم اللجنة المحلیة                                              

  
  

  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة للتنظیم وبناء المدن بمحافظات غزة

  
تعلـــــن اللجنـــــة المركزیـــــة للتنظــــــیم وبنـــــاء المـــــدن بمحافظــــــات غـــــزة للجمهـــــور الكــــــریم 

  .   19/6/2013المنعقدة بتاریخ  132013بأنها قد قررت بجلستها رقم 
مـــــن القطعـــــة  24علـــــى أرض القســـــیمة رقـــــم  إیـــــداع تـــــرخیص   

راضـــــي بیـــــت حـــــانون المقدمــــة للجنـــــة مـــــن أ 583رقــــم 
.  

ـــق لجمیـــــــع ذوي الشـــــــأن فـــــــي األراضـــــــي واألبنیـــــــة واألمـــــــالك األخـــــــرى   ـــــــه یحــــ وعلی
ــــــأي صــــــفة أخــــــرى أن  ــــــة بصــــــفتهم مــــــن أصــــــحاب األمــــــالك أو ب المشــــــمولة بالمنطق

ـــــك خـــــالل مـــــدة  ـــــى المشـــــروع وذل ـــــوم  30( یتقـــــدموا باعتراضـــــاتهم عل ـــــاریخ  )ی مـــــن ت
  .إلعالننشر هذا ا

ـــدى مكتـــــــب اللجنـــــــة المحلیـــــــة للبنـــــــاء والتنظـــــــیم بمقرهـــــــا فـــــــي  تقـــــــدم االعتراضـــــــات لــــ
ســـــــكرتیر اللجنــــــة المركزیـــــــة بمكتبـــــــه بـــــــوزارة الحكـــــــم / بلدیــــــة بیـــــــت حـــــــانون وللســـــــید 

  .المحلي خالل ساعات الدوام الرسمي
 
  
  

 
 

  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

اعي إلى مرفق عام من زر  250طعة من الق 24إیداع تغییر هدف استخدام القسیمة 
  خزاعة -"مدرسة"

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 

إیــداع مشــروع تغییــر  19/6/2013المنعقــدة بتــاریخ  13/2013قــررت بجلســتها رقــم 
 –" مدرسـة"زراعـي إلـى مرفـق عـام مـن  250طعة من الق 24القسیمة  هدف استخدام

تطبیقـًا لـنص المـادة السادسـة خزاعـة وذلك طبقًا للمخطط المـودع بمقـر لجنـة التنظـیم 
  .وتعدیالته 1936لسنة ) 28(ر من قانون تنظیم المدن رقم عش

وعلیه واسـتنادًا لـنص المـادة السـابعة عشـر مـن ذات القـانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي  
مالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر الحقوق في األراضي واأل

أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب األمــالك أو بأیــة 
صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 

ن مــ خــالل ســاعات الــدوام الرســمي ولمــدة خمســة عشــر یومــاخزاعــة اللجنــة المحلیــة 
  .تاریـخ نشر هذا اإلعالن

  )).وسـوف لـن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد التاریــخ المحدد((
  

 
  

  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة 

آبار میاه السترجاع المیاه إیداع تغییر هدف استخدام ارض من زراعي إلى 
  جبالیا -المعالجة 

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنـة المركزیـة لألبنیـة وتنظـیم المـدن بمحافظـات غـزة للجمهـور الكـریم أنهـا قـد 

إیــداع مشــروع تغییــر  19/6/2013المنعقــدة بتــاریخ  13/2013قــررت بجلســتها رقــم 
آبــــار میــــاه الســــترجاع المیــــاه المعالجــــة فــــي  ارض مــــن زراعــــي إلــــى هــــدف اســــتخدام

-33-24والقســـائم  914مـــن القطعـــة  70-20-52-25-8-71-54-19القســـائم 
 30والقســیمة رقــم  916مــن القطعــة  5-1والقســائم  915مــن القطعــة  25-8 – 79

تطبیقــًا جبالیــا وذلــك طبقــًا للمخطــط المــودع بمقــر لجنــة التنظــیم  - 917مــن القطعــة 
 1936لســـــنة ) 28(ر مـــــن قـــــانون تنظـــــیم المـــــدن رقـــــم ســـــة عشـــــلـــــنص المـــــادة الساد

  .وتعدیالته
وعلیه واسـتنادًا لـنص المـادة السـابعة عشـر مـن ذات القـانون فانـه یجـوز لجمیـع ذوي  

الحقوق في األراضي واألمالك واألبنیة المشمولة بهذا المشـروع أو بـأي مشـروع آخـر 
حاب األمــالك أو بأیــة أودع بمقتضــي المــادة السادســة عشــر ســواء بصــفتهم مــن أصــ

صــفة أخـــرى االطــالع علـــى المخطـــط المــودع وتقـــدیم اعتراضـــاتهم علیــه إلـــى مكتـــب 
مــن تاریــــخ   خــالل ســاعات الـــدوام الرســمي ولمــدة ســتین یومــاجبالیــا اللجنــة المحلیــة 

  .نشر هذا اإلعالن 
  )).راض یـرد بعــد التاریــخ المحددوسـوف لـن یلتفت ألي اعتـ((
  

 
  

   



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

- 9بعرض  40 – 36بالمصادقة على المخطط التفصیلي الواصل بین شارع  رقم 
  م بدون ارتداد8

  دیر البلح  –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن  اللجنــة المركزیـ
ــــاریخ  13/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  19/6/2013المنعقــــدة بت

م 8-9بعـرض  40 – 36المخطط التفصیلي لمسار الشارع الواصـل بـین شـارع  رقـم 
  ).141(عة رقم من القط) 18-16(ئم رقم بدون ارتداد والمار بالقسا

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .27/2/2013في جریدة فلسطین بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
یـومیتین عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .ظیم المدنمن قانون تن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  
  
  
   



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  670-6صور بین شارعي المح 77بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  خانیونس  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  13/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  19/6/2013المنعقــــدة بت
والمــار  670-6المحصــور بــین شــارعي  77م المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــ

-25-24-23-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8(لقســــــــائم رقــــــــم با
  .53من القطعة  28والقسیمة ) 69(من القطعة رقم ) 26-27-35

السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر 
  .22/10/2012بتاریخ و الرسالة  فلسطین تيبجریدفي 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  م ارتداد3+م10بعرض  48بالمصادقة على المخطط التفصیلي للشارع رقم 
  بني سهیال  –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28( قانون تنظیم المدن رقم
ـــة لألبنیــة وتنظیـــ م المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  13/2013بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  19/6/2013المنعقــــدة بت
داد والمــار بالقســائم م ارتــ3+م10بعــرض  48المخطــط التفصــیلي لمســار الشــارع رقــم 

  ).213(طعة رقم من الق) 18-12(رقم 
عن اللجنـة المركزیـة والـذي نشـر  السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر

  .27/3/2013بتاریخ  فلسطین ةجریدفي 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
عشر یومًا من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

  
  
  
  
  
  
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة

  بإیداع مشروع تنظیمي عمراني تفصیلي لالعتراض
  بني سهیال - منطقة تنظیم 

  م1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
تعلن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات غزة أنهـا قـد قـررت بجلسـتها رقـم 

إیداع المشروع التنظیمـي العمرانـي التفصـیلي  19/6/2013المنعقدة بتاریخ  13/2013
لمنطقة حي مكة الذي أعدته اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم في بلدیة بني سهیال والـذي 

  :التالیةیشمل القطع والقسائم 
 المساحة اإلجمالیة رقم القسیمة رقم القطعة

222 3-4-6-8-9-10-11-12-13-
14-20 

 26-25-24-23-22-21-20 221 دونم 841.37
 18إلى   1من  223

  .1936لسنة ) 28(من قانون تنظیم المدن رقم ) 16(وذلك وفقًا لنص المادة 
إنـه یجــوز لجمیـع أصــحاب الحقــوق مـن ذات القــانون ف) 17(وعلیـه ووفقــًا لـنص المــادة  

فــي األراضــي واألبنیــة واألمــالك األخــرى المشــمولة بهــذا المشــروع أو بــأي مشــروع آخــر 
ســواء بصــفتهم مــن أصــحاب هــذه األمــالك أو بأیــة صــفة أخــرى االطــالع مجانــًا علـــى 
المشروع المودع  لدى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم بمقرها في بلدیة بني سهیال 

ل ســاعات الــدوام الرســمي وتقــدیم االعتراضــات علیــه خــالل مــدة شــهرین مــن تاریـــخ خــال
  .نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة أو في صحیفتین یومیتین محلیتین أیهما أقرب

)).                                                  وسـوف لن یلتفت ألي اعتـراض یـرد بعــد هـذا التاریــخ ((
 

 
  



  م2013) یولیو(  تموز                            )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(والثمانون                       الثامن العـدد     
 

 

 

 
  صادر عن اللجنة المحلیة لألبنیة والتنظیم بمنطقة تنظیم دیر البلح

  م ارتداد 3+م12بعرض  37مخطط تفصیلي للشارع رقم بإیداع 
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

تعلــــــــــن اللجنــــــــــة المحلیــــــــــة للبنــــــــــاء والتنظــــــــــیم ببلدیــــــــــة دیــــــــــر الــــــــــبلح عــــــــــن إیــــــــــداع 
ــــــــــــم  ــــــــــــداد 3+م12بعــــــــــــرض  37المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لمســـــــــــــار الشــــــــــــارع رق م ارت

-50-44-43-25-24-23-22-21-20-19والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار بالقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم 
ــــــــــــم مــــــــــــن الق 52 ــــــــــــم  130طعــــــــــــة رق  132مــــــــــــن القطعــــــــــــة رقــــــــــــم  2والقســــــــــــیمة رق

  .133من القطعة  7-6والقسیمتین 
لالعتــــــــــراض خــــــــــالل مــــــــــدة خمســــــــــة عشــــــــــر یومــــــــــًا إیــــــــــداعًا مجــــــــــددًا مــــــــــن تــــــــــاریخ 

  .هذا اإلعالن
ـــــــــــة  ـــــــــــي األراضـــــــــــي واألبنی ـــــــــــوق ف ـــــــــــع أصـــــــــــحاب الحق ـــــــــــه یجـــــــــــوز لجمی وعلیـــــــــــه فان
واألمــــــــــــالك األخــــــــــــرى المشــــــــــــمولة بهــــــــــــذا المشــــــــــــروع اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى خارطــــــــــــة 
ــــالل ســـــــــــاعات الـــــــــــدوام الرســــــــــــمي وتقـــــــــــدیم االعتراضــــــــــــات  المشـــــــــــروع مجانـــــــــــًا خــــــــ

  .علیه إلى مكتب اللجنة المحلیة للبناء والتنظیم ببلدیة دیر البلح
  )).وســوف لن یلتفـــت ألي اعتــراض یــرد بعد هذا التاریـــخ ((
  

  اء والتنظیم رئیـس اللجنـة المحلیة للبن                                             
  )دیر البلح: (بمنطقة                                             

  : االسم                                             
  : الصفة                  

  : التوقیع                                             
  :خاتم اللجنة المحلیة     

  


