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  رقم
 محتـویــات العـــدد مسلسل

  رقم
 الصفحة

 ً   تصويب أخطاء: أوال
  22  ).90(أ مادي أثناء طباعة العدد تصویب خط  .1

  القوانني: ثانياً 
  23  م 2014 لسنة ) 2(قانون التجارة رقم   .2

لســنة ) 5(بشــأن تعــدیل قـانون إیجــار العقـارات رقــم  م2014لسـنة ) 3(قـانون رقــم   .3
  .م2013

279  

4.  
ـــانون ر  ـــم ق ـــة تـــدقیق  2014لســـنة ) 4(ق ـــة مهن ـــانون مزاول معـــدل لـــبعض أحكـــام ق

  281  .م2004لسنة ) 9(الحسابات رقم 

  283  .م1936لسنة ) 74(المعدل لقانون العقوبات رقم  م2014لسنة ) 5(قانون رقم   .5
  قرارات الس التشريعي: ثالثاً 

6.  
ول الحصــار قبــول تقریــر اللجنــة السیاســیة حــبشــأن  )4/1ع.غ/ 1385(قــرار رقــم 

  286  المفروض على الشعب الفلسطیني في قطاع غزة، باالجماع مع التعدیالت

قبــــول تقریــــر اللجنــــة القانونیــــة حــــول حكــــم بشــــأن  )4/1ع.غ/ 1386(قــــرار رقــــم   .7
  .)حماس(محكمة األمور المستعجلة بشأن حركة المقاومة االسالمیة 

289  

التجــــــارة بــــــالقراءة الثانیــــــة  إقــــــرار مشـــــروع قــــــانونبشــــــأن  )4/1ع.غ/ 1387(قـــــرار رقــــــم   .8
  292  .باإلجماع

ـــرار رقـــم   .9 ـــة والقضـــایا االجتماعیـــة تقریـــر لجنـــة البشـــأن  )4/1ع.غ/ 1390(ق تربی
  .حول أوضاع األسرى في سجون االحتالل الصهیوني

293  

  قرارات جملس الوزراء :رابعاً 

ـــــوزراء رقـــــم   .10 بشــــــأن تفعیـــــل عمـــــل جهـــــاز  م2013لســـــنة ) 277(قـــــرار مجلـــــس ال
  .ات العامةالمخابر 

296  

11.  
بشـأن تطبیـق قـانون مكافـآت ورواتــب  م2013لسـنة ) 278(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

م 2004لســنة ) 11(أعضــاء المجلــس التشــریعي وأعضــاء الحكومــة والمحــافظین رقــم 
  .على من یعین بدرجة وزیر

298  

حســــن حســــن / بشــــأن تعیـــین الســــید م2013لســــنة ) 279(قـــرار مجلــــس الــــوزراء رقـــم   .12
  300  .بو ریالة مراقبًا للشركاتمحمد أ
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13.  
ــم  بشــأن اعتمــاد الهیكــل التنظیمــي م 2013لســنة ) 280(قــرار مجلــس الــوزراء رق

  301  .لدیوان المظالم

بشــأن سـحب قـرار مجلـس الـوزراء  م2013لسـنة ) 281(قرار مجلس الوزراء رقـم   .14
  .بشأن إجراءات شغل وظائف الفئة العلیا في الدوائر الحكومیة

302  

بشــأن تعــدیل المســمى الــوظیفي  م2013لســنة ) 282(مجلــس الــوزراء رقــم قــرار   .15
  .أسامة سعید حسین سعد/ للسید

303  

16.  
أســامة ســعید / بشـــأن تكلیــف الســید م2014لســنة ) 11(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

باإلضــافة إلـــى مهامــه كمســـاعد  ســعد بمهـــام المستشــار القـــانوني لمجلــس الـــوزراء
  .أمین عام مجلس الوزراء

305  

17.  
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال ـــرار مجل ـــة الســـنویة  م2014لســـنة ) 12(ق بشــــأن اعتمـــاد الموازن

حالتهــا إلــى المجلــس ) $1، 754 ،574(لجهـاز المخــابرات العامــة بمبلــغ وقــدره  وإ
  .م2014التشریعي إلقرارها كملحق للموازنة العامة للعام 

307  

18.  
ــم  ــین الســید م2014لســنة ) 13(قــرار مجلــس الــوزراء رق أحمــد محمــد / بشــأن تعی

  309  .نمر أبو عرجة قاضیًا شرعیًا في المحاكم االبتدائیة الشرعیة

بشــأن تعیــین أحــد إخــوة الموظــف  م2014لســنة ) 14(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم   .19
  .الشهید األعزب

310  

ــوزراء رقــم   .20 بشــأن نظــام إنهــاء خــدمات بعــض  م2014لســنة ) 15(قــرار مجلــس ال
  .)الشق العسكري(ني موظفي وزارة الداخلیة واألمن الوط

313  

ـــوزراء رقـــم   .21 بشـــأن اعتمـــاد الهیكـــل التنظیمـــي  م2014لســـنة ) 16(قـــرار مجلـــس ال
  .للمجلس األعلى للقضاء الشرعي

315  

ـــم   .22 ـــس الـــوزراء رق ـــق مـــع  م2014لســـنة ) 17(قـــرار مجل بشـــأن تشـــكیل لجنـــة تحقی
  316  .عوني محمد حسین أبو هربید بشأن التجاوزات المنسوبة إلیه/ الموظف

23.  
محمـــد / بشــــأن تعـــویض المـــواطن م2014لســـنة ) 18(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  318  .مصطفى عبد اهللا التایه بقطعة أرض حكومیة عن أرضه التي تم استمالكها

24.  
بشــأن تـأجیر قطعـة أرض حكومیــة  م2014لســنة ) 19(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  320  .لصالح عائلة برهوم

25.  
بشــأن إزالـة تعـدیات أفـراد مـن عائلـة  م2014لسـنة ) 20(قرار مجلس الوزراء رقم 

  322  .أبو حجر وتخصیص قطعة أرض حكومیة لهم
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26.  
ــــوزراء رقــــم  ــــرار مجلــــس ال م بشـــــأن اســــتمالك قطعــــة أرض 2014لســــنة ) 21(ق

فـي تجمیـع وضـخ میـاه األمطـار  وتخصیصها لصالح بلدیة دیر البلح السـتخدامها
  .في مجرى وادي السلقا

324  

بشــأن تطبیــق نظــام آلیــات التعامــل  م2014لســنة ) 22(زراء رقــم قـرار مجلــس الــو   .27
  ."بئر النعجة"مع التعدیات على األراضي الحكومیة على المنطقة المعروفة بـ 

326  

ــــوزراء رقــــم   .28 بشـــــأن تخصــــیص قطعــــة أرض  م2014لســــنة ) 23(قــــرار مجلــــس ال
  .حكومیة لصالح وزارة الحكم المحلي إلنشاء مضخة مركزیة

328  

ـــــوزراء رقـــــم قـــــرار م  .29 ـــــس ال ـــــي أرض  م2014لســـــنة ) 24(جل ـــــأجیر قطعت بشــــــأن ت
  330  .حكومیتین لصالح بلدیة النصیرات إلنشاء آبار میاه في مدینة الزهراء

30.  
بشــأن تـأجیر قطعـة أرض حكومیــة  م2014لســنة ) 25(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  332  .لصالح جمعیة الشابات المسلمات إلنشاء مقر للجمعیة

31.  
ــــوزراء رقــــم قــــرار مجلــــس  بشـــــأن تخصــــیص قطعــــة أرض  م2014لســــنة ) 26(ال

  334  .حكومیة لصالح بلدیة بیت حانون إلنشاء مضخة صرف صحي

32.  
بشـــأن تعــدیل قــرار مجلــس الــوزراء  م2014لســنة ) 27(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

ـــم  صـــالح / م بشـــأن تعـــویض المـــواطن2013لســـنة ) هــــ.إ/و.م/05/308/11(رق
  .مصطفى محمد الریاشي

336  

بشــأن تكلیـف سـلطة األراضـي ببیـع  م2014لسـنة ) 28(قرار مجلس الـوزراء رقـم   .33
  .نور الدین زید زكي زید/ قطعة أرض حكومیة للمواطن

338  

بشــأن تكلیـف سـلطة األراضـي ببیـع  م2014لسـنة ) 29(قرار مجلس الـوزراء رقـم   .34
  .نمر عایش عید أبو حشیش/ قطعة أرض حكومیة للمواطن

340  

دونمـات ) 4(بشــأن نقـل تخصـیص  م2014لسـنة ) 30(س الـوزراء رقـم قرار مجل  .35
  342  .من قطعة أرض حكومیة مخصصة لوزارة األوقاف إلى وزارة الداخلیة

36.  
نصــر هاشــم / بشـــأن ترقیــة الســید م2014لســنة ) 31(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  A4(.  344(سلیم التتر مدیرًا عامًا في وزارة الصحة بدرجة 

37.  
ــم قــرار مجلــس  ــة الســید م2014لســنة ) 32(الــوزراء رق محمــد مــروان / بشـــأن ترقی

  A4(.  345(محمد شعت مدیرًا عامًا في وزارة الداخلیة واألمن الوطني بدرجة 

38.  
صــبحي یحیــى / بشــأن ترقیــة الســید م2014لســنة ) 33(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  A4(.  346(محمد علي سكیك مدیرًا عامًا في وزارة الحكم المحلي بدرجة 
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39.  
أشـــرف عبـــد / بشــــأن ترقیـــة الســـید م2014لســـنة ) 34(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  A4(.  347(الرحیم عبد اهللا أبو مهادي مدیرًا عامًا في وزارة الصحة بدرجة 

شكري علي عبـد / بشـأن ترقیة السید م2014لسنة ) 35(قرار مجلس الوزراء رقم   .40
  .)A4(قاف والشؤون الدینیة بدرجة الرحمن الطویل مدیرًا عامًا في وزارة األو 

348  

بشــأن العفــو الخــاص عــن بعــض  م2014لســنة ) 36(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم   .41
  .نزالء مراكز اإلصالح والتأهیل

349  

بشـأن تشــكیل لجنــة خاصــة لدراســة  م2014لســنة ) 37(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم   .42
  .موضوع التعدیات على المقابر في قطاع غزة

351  

43.  
ـــــ ـــــوزراء رقـــــم قـــــرار مجل ـــــر العـــــدل  م2014لســـــنة ) 38(س ال بشـــــأن تفـــــویض وزی

ــة ــة الفلســطینیة المســتقلة لمالحق ــى الهیئ جــرائم االحــتالل الصــهیوني  باإلشــراف عل
  .بحق الفلسطینیین

353  

44.  
عفـاف نظمــي / بشــأن ترقیــة السـیدة م2014لسـنة ) 39(قـرار مجلـس الـوزراء رقــم 

  A4(.  354(درجة محمد قلجة مدیرًا عامًا في وزارة المالیة ب

45.  
أیمـن یوسـف عبـد / بشـأن نقـل السـید م2014لسنة ) 40(قرار مجلس الوزراء رقم 

القادر أبو لیلة من األمانة العامـة لمجلـس الـوزراء إلـى المجلـس التشـریعي وترقیتـه 
  .)A4(إلى مدیر عام بدرجة 

355  

حمـــد نعـــیم م/ بشــــأن ترقیـــة الســـید م2014لســـنة ) 41(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم   .46
  .)A4(محمود السمري مدیرًا عامًا في وزارة األشغال العامة واإلسكان بدرجة 

356  

محمــد العبـــد / بشـــأن ترقیــة الســـید م2014لســـنة ) 42(قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم   .47
  .)A4(إبراهیم أبو صفیة مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة 

357  

فاطمـة رشـدي / ن ترقیـة السـیدةبشــأ م2014لسـنة ) 43(قرار مجلـس الـوزراء رقـم   .48
  A4(.  358(سویلم عوض مدیرًا عامًا في وزارة األشغال العامة واإلسكان بدرجة 

49.  
ــم  ــة الســید م2014لســنة ) 44(قــرار مجلــس الــوزراء رق ســمیر كامــل / بشـــأن ترقی

  A4(.  359(محمود اللوح مدیرًا عامًا في وزارة األشغال العامة واإلسكان بدرجة 

50.  
سـعد طـه عبـاس / بشـأن ترقیة السـید م2014لسنة ) 45(وزراء رقم قرار مجلس ال

  A4(.  360(أبو الخیر مدیرًا عامًا في وزارة األسرى والقدس والالجئین بدرجة 

51.  
عبــد الهـــادي / بشـــأن ترقیــة الســید م2014لســنة ) 46(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  A4(.  361(ینیة بدرجة سعید دیاب األغا مدیرًا عامًا في وزارة األوقاف والشؤون الد
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52.  
ــم  ــوزراء رق ــة الســید م2014لســنة ) 47(قــرار مجلــس ال ــد اللطیــف / بشـــأن ترقی عب

  A4(.  362(محمد محمد الحاج مدیرًا عامًا في وزارة الصحة بدرجة 

ــم   .53 ــة الســید م2014لســنة ) 48(قــرار مجلــس الــوزراء رق ســامي محمــد / بشـــأن ترقی
  .)A4(قابة المالیة واإلداریة بدرجة حسن الخضري مدیرًا عامًا في دیوان الر 

363  

رائـد عبـد الهـادي / بشـأن ترقیة السید م2014لسنة ) 49(قرار مجلس الوزراء رقم   .54
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مــدحت محمــد / بشـــأن ترقیــة الســید م2014لســنة ) 78(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
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450  
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  .)A2(إسماعیل قاسم وكیًال مساعدًا في وزارة الداخلیة واألمن الوطني بدرجة 
459  

104. 
فــدوان محمــد / بشـــأن ترقیــة الســیدة م2014لســنة ) 99(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .)A4(یز أبو شریعة مدیرًا عامًا في دیوان الموظفین العام بدرجة عبد العز 
461  

105. 
غسـان محمـود / بشـأن ترقیـة السـید م2014لسنة ) 100(قرار مجلس الوزراء رقم 

  A4(.  462(عبد اهللا الوحیدي مدیرًا عامًا في وزارة الحكم المحلي بدرجة 

106. 
حــاتم جهــاد / ن الســیدبشـــأن تعیــی م2014لســنة ) 101(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  463  .محمود عویضة مراقبًا للشركات

107. 
بشـأن تشـكیل لجنـة خاصـة لدراسـة  م2014لسنة ) 102(قرار مجلس الوزراء رقم 

  364  .الوضع السیاسي الراهن وتداعیاته

108. 
بشـــأن الالئحـــة التنفیذیـــة لقـــانون  م2014لســـنة ) 103(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  366  .م2013لسنة ) 2(النقابات رقم 

109. 
ــوزراء رقــم  بشــأن المهــن والحــرف واألعمــال  م2014لســنة ) 104(قــرار مجلــس ال

  .التي یجوز ألصحابها ممارسة العمل النقابي
387  

110. 
ــوزراء رقــم  ســعید محمــد / بشـــأن نقــل الســید م2014لســنة ) 105(قــرار مجلــس ال

 ســـلیم عمـــار مـــن وزارة النقـــل والمواصـــالت إلـــى وزارة األشـــغال العامـــة واإلســـكان
  .)A2(وترقیته إلى وكیل مساعد بدرجة 

492  

111. 
مجـدي زهـدي / بشــأن ترقیـة السـید م2014لسـنة ) 106(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  A2(.  494(خمیس أبو عمشة وكیًال مساعدًا في رئاسة مجلس الوزراء بدرجة 

112. 

ــوزراء رقــم  ثــروت محمــد / بشـــأن نقــل الســید م2014لســنة ) 107(قــرار مجلــس ال
مـــن وزارة الداخلیـــة واألمـــن الــوطني إلـــى المجلـــس التشـــریعي وترقیتـــه أحمــد البیـــك 

أمینـــًا عامـــًا مســـاعدًا لشــــؤون اللجـــان والجلســـات فــــي المجلـــس التشـــریعي بدرجــــة 
)A2(.  

496  

113. 
عاهــد محمــد / بشـــأن ترقیــة الســید م2014لســنة ) 108(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .)A2(ة واألمن الوطني بدرجة عبد الكریم حمادة وكیًال مساعدًا في وزارة الداخلی
498  
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114. 
موســى محمــد / بشـــأن نقــل الســید م2014لســنة ) 109(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

محمود السماك مـن وزارة الصـحة إلـى دیـوان الرقابـة المالیـة واإلداریـة وترقیتـه إلـى 
  .)A2(وكیل مساعد بدرجة 

500  

115. 
اإلدارة العامـــــة بشــــــأن تبعیـــــة  م2014لســـــنة ) 110(قــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  .للمحررات لوزارة الزراعة
502  

116. 
ســعید أحمـــد / بشـــأن نقـــل الســید م2014لســنة ) 111(قــرار مجلــس الــوزراء رقـــم 

جبــر نصــار مــن وزارة العمــل إلــى وزارة الحكــم المحلــي وترقیتــه إلــى وكیــل مســاعد 
  .)A2(بدرجة 

504  

117. 
من للتـأمین بشــأن مـنح شـركة ضـا م2014لسـنة ) 112(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  506  .واالستثمار ترخیص للعمل في مجال التأمین التعاوني التكافلي

118. 
بشـــأن الموافقــة علــى إطــالق قنــاة  م2014لســنة ) 113(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  507  .الرأي الفلسطینیة كقناة فضائیة حكومیة

119. 
بشـــــأن اعتمـــاد مشـــروع قــــانون  م2014لســـنة ) 114(قـــرار مجلـــس الــــوزراء رقـــم 

حالته إلى المجلس التشریعي إلقراره حسب األصولالصن   508  .اعة وإ

120. 
بشـأن تشـكیل لجنـة خاصـة لتـدقیق  م2014لسنة ) 115(قرار مجلس الوزراء رقم 

ــداني ألراضــي  ــة الخاصــة بــإجراء مســح می ــتم اتخاذهــا فــي اللجن اإلجــراءات التــي ی
  .المحلول وتحدید مساحتها وواضعي الید علیها

509  

121. 
بشـــأن إضــافة وزارة الداخلیــة إلــى  م2014لســنة ) 116(زراء رقــم قــرار مجلــس الــو 

عضویة اللجنة الخاصة بـإجراء مسـح میـداني ألراضـي المحلـول وتحدیـد مسـاحتها 
  .وواضعي الید علیها

511  

122. 
بشـأن تأجیر قطعـة أرض حكومیـة  م2014لسنة ) 117(قرار مجلس الوزراء رقم 

  513  .نشاء منتجع طبریاإل -معسكر جبالیا-لصالح الجمعیة اإلسالمیة

123. 
ــم  ــوزراء رق ــة الســید م2014لســنة ) 118(قــرار مجلــس ال ــاد محمــد / بشـــأن ترقی زی

  A1(.  515(مصطفى ثابت وكیًال لوزارة التربیة والتعلیم العالي بدرجة 

124. 
نجـاح محمـود / بشـأن ترقیـة السـیدة م2014لسنة ) 119(قرار مجلس الوزراء رقم 

  517  .بأقدمیة ثالث سنوات استثناءً  حسن البطنیجي إلى رتبة نقیب

125. 
ــم  بشـــأن اســتمالك أراضــي لصــالح  م2014لســنة ) 120(قــرار مجلــس الــوزراء رق

  .مشروع شمال غزة الطارئ للصرف الصحي
518  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

126. 
بشـأن تأجیر قطعـة أرض حكومیـة  م2014لسنة ) 121(قرار مجلس الوزراء رقم 

  520  .لصالح بلدیة خانیونس إلنشاء بئر میاه ومحطة تحلیة

127. 
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2014لســـنة ) 122(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .حكومیة لصالح سلطة الطاقة والموارد الطبیعیة إلنشاء غرفة محوالت كهربائیة
522  

128. 
بشــأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء  م2014لسـنة ) 123(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

لزراعـة إلنشـاء مدیریـة للـوزارة بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصـالح وزارة ا
  .وعیادة بیطریة

524  

129. 
بشـأن تأجیر قطعـة أرض حكومیـة  م2014لسنة ) 124(قرار مجلس الوزراء رقم 

إلنشـــاء ملعـــب ریاضـــي ومرفـــق  -معســـكر جبالیـــا–لصـــالح الجمعیـــة اإلســـالمیة 
  .شبابي

526  

130. 
ـــوزراء رقـــم   بشــــأن المصـــادقة علـــى أســـماء م2014لســـنة ) 125(قـــرار مجلـــس ال

  528  .الموظفین العسكریین المقرر إنهاء خدماتهم

131. 
) 14(بشــأن اعتمـاد ترقیـات عـدد  م2014لسـنة ) 126(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  530  .رتبة من الرتب السامیة بوزارة الداخلیة واألمن الوطني

132. 
بشـأن الموافقة على اسـتیعاب عـدد  م2014لسنة ) 127(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .على قیود وزارة الداخلیة واألمن الوطني عنصراً ) 27(
532  

133. 
عــامر رأفــت / بشـــأن نقــل الســید م2014لســنة ) 128(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

علي الغصـین مـن وزارة األسـرى والقـدس والالجئـین إلـى المجلـس التشـریعي بـنفس 
  .درجته الوظیفیة

534  

134. 
/ ب الموظــــفبشــــأن إنهـــاء نـــد م2014لســـنة ) 129(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  536  .مصطفى حسني محمود الصواف من وزارة الثقافة إلى وزارة الشؤون االجتماعیة

135. 
عمـــاد أمـــین / بشــــأن نقـــل الســـید م2014لســـنة ) 130(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

سـعید الحدیـدي مـن وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي إلـى المكتـب اإلعالمـي الحكـومي 
  .بنفس درجته الوظیفیة

538  

136. 
بشــأن ترقیـة مـوظفین فـي الـوزارات  م2014لسـنة ) 131(ر مجلس الوزراء رقم قرا

  A(.  540(والمؤسسات الحكومیة بدرجة 

137. 
محمـد زكــي محمــد / بشــأن نقــل الســید م2014لســنة ) 132(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

  541  .العامودي من وزارة النقل والمواصالت إلى وزارة التخطیط بنفس درجته الوظیفیة
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138. 
موســى عبــد / بشـــأن ترقیــة الســید 2014لســنة ) 133(ر مجلــس الــوزراء رقــم قــرا

  A4(.  543(القادر أحمد جبر مدیرًا عامًا في وزارة الحكم المحلي بدرجة 

139. 
ـــوزراء رقـــم  ـــرار مجلـــس ال رائـــد زكـــي / بشــــأن نقـــل الســـید م2014لســـنة ) 134(ق

المقــــاییس الجــــزار مــــن وزارة الصــــحة للعمــــل مــــدیرًا عامــــًا لمؤسســــة المواصــــفات و 
  .الفلسطینیة بنفس درجته الوظیفیة

544  

140. 
ــــوزراء رقــــم  بشـــــأن المصــــادقة علــــى حكــــم  م2014لســــنة ) 135(قــــرار مجلــــس ال

ـــاریخ  ـــا بت م 08/12/2013اإلعـــدام شـــنقًا الصـــادر عـــن المحكمـــة العســـكریة العلی
  .زاهر أمین محمد راشد/ بحق المدان

546  

141. 
ــــوزراء رقــــم  ـأن المصــــادقة علــــى حكــــم بشــــ م2014لســــنة ) 136(قــــرار مجلــــس ال

ــــــاریخ  اإلعــــــدام رمیــــــًا بالرصــــــاص الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة العســــــكریة العلیــــــا بت
  .عمر حمیدان عطوة كوارع/ م بحق المدان05/12/2013

548  

142. 
بشــأن تشـكیل مجلـس إدارة شـركة  م2014لسـنة ) 137(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  550  .صندوق االستثمار الفلسطیني

143. 
یوســف كامــل / بشـــأن نقــل الســید م2014لســنة ) 138(قــم قــرار مجلــس الــوزراء ر 

إسـماعیل إبــراهیم مـن ســلطة جــودة البیئـة للعمــل وكــیًال لـوزارة الشــؤون االجتماعیــة 
  .بنفس درجته الوظیفیة

552  

144. 
عیســـى علـــي / مبشـــأن نقـــل الســید2014لســـنة ) 139(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

ًا لســلطة المیــاه بــنفس درجتــه خلیـل النشــار مــن رئاســة مجلــس الــوزراء للعمــل رئیســ
  .الوظیفیة

554  

145. 
ــوزراء رقــم  كنعــان ســعید / بشـــأن نقــل الســید م2014لســنة ) 140(قــرار مجلــس ال

یــونس عبیــد مــن رئاســة مجلــس الــوزراء للعمــل رئیســًا لســلطة جــودة البیئــة بــنفس 
  .درجته الوظیفیة

556  

146. 
ســفیان إبــراهیم / بشـــأن نقـل الســید م2014لســنة ) 141(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

خلیل أبو سـمرة مـن سـلطة المیـاه للعمـل وكـیًال لـوزارة الحكـم المحلـي بـنفس درجتـه 
  .الوظیفیة

558  

147. 
ــم  یوســف خلیــل / بشـــأن نقــل الســید م2014لســنة ) 142(قــرار مجلــس الــوزراء رق

دیب الكیالي مـن دیـوان الرقابـة المالیـة واإلداریـة للعمـل وكـیًال لـوزارة المالیـة بـنفس 
  .لوظیفیةدرجته ا

560  
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148. 
ـــم  ـــل الســـید م2014لســـنة ) 143(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رق ـــد / بشــــأن نق یاســـر عب

الرحمن رجـب الشـنطي مـن وزارة األشـغال العامـة واإلسـكان للعمـل وكـیًال مسـاعدًا 
  .في وزارة النقل والمواصالت بنفس درجته الوظیفیة

562  

149. 
أیمـن حسـن عبـد / سیدبشـأن نقل ال م2014لسنة ) 144(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .اهللا الیازوري من وزارة التخطیط للعمل نائبًا لرئیس دیوان الموظفین العام
564  

150. 
محمــد موســى / بشـــأن نقــل الســید م2014لســنة ) 145(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .)A1(حسن جاد اهللا من وزارة المالیة إلى وزارة الزراعة وترقیته وكیًال بدرجة 
566  

151. 
ســـمیر عبـــد / بشــــأن نقـــل الســـید م2014لســـنة ) 146(زراء رقـــم قـــرار مجلـــس الـــو 

الــرازق محمــود مطیــر مــن دیــوان المــوظفین العــام إلــى وزارة التخطــیط وترقیتــه إلــى 
  .)A2(وكیل مساعد بدرجة 

568  

152. 
بشــــأن تنظـــیم مســـابقات داخلیـــة  م2014لســـنة ) 147(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
  570  .)رئیس شعبة -رئیس قسم -"C"مدیر دائرة (لشغل الوظائف اإلشرافیة 

153. 
بشــأن ترقیـة مـوظفین مـن الدرجــة  م2014لســنة ) 148(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  A3(.  572(إلى الدرجة الوظیفیة ) A4(الوظیفیة 

154. 
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2014لســـنة ) 149(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .رفة محوالت كهربائیةحكومیة لصالح سلطة الطاقة والموارد الطبیعیة إلنشاء غ
575  

155. 
بشـأن تأجیر قطعـة أرض حكومیـة  م2014لسنة ) 150(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .لصالح مركز فلسطین للدراسات والبحوث إلنشاء مقر للمركز
577  

156. 
بشـأن تأجیر قطعـة أرض حكومیـة  م2014لسنة ) 151(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .ه ومحطة تحلیةلصالح بلدیة وادي غزة إلنشاء بئر میا
579  

157. 
بشـــأن العــاملین علــى بنــد العقــود  م2014لســنة ) 152(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  581  .في الدوائر الحكومیة المختلفة

158. 
بشـأن تأجیر قطعـة أرض حكومیـة  م2014لسنة ) 153(قرار مجلس الوزراء رقم 

  582  .لصالح بلدیة خانیونس إلنشاء مشروع استثماري

159. 
بشـأن تأجیر قطعـة أرض حكومیـة  م2014لسنة ) 154(راء رقم قرار مجلس الوز 

  584  .لصالح مركز فلسطین الثقافي إلنشاء مبنى للمركز

160. 
) 75(بشــأن اعتمـاد ترقیـات عـدد  م2014لسـنة ) 155(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  586  .رتبة من الرتب السامیة بوزارة الداخلیة واألمن الوطني
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161. 
ــــوزراء رقــــم  ــــس ال تیســــیر / بشـــــأن ترقیــــة العمیــــد م2014لســــنة ) 156(قــــرار مجل

  588  .مصطفى سلیم البطش إلى رتبة لواء استثناءً 

162. 
ــم  ــوزراء 2014لســنة ) 157(قــرار مجلــس الــوزراء رق ــة لل م بشــأن الحقــوق التقاعدی

  .ومن یعین بدرجة وزیر عن مدة خدمتهم السابقة
589  

163. 
حـازم محمـد / لموظـفبشــأن نقـل ا م2014لسـنة ) 158(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  .حسن حسین من الكادر المدني إلى الكادر العسكري
591  

164. 
ــوزراء رقــم  بشـــأن تعیــین األســرى المحــررین  م2014لســنة ) 159(قــرار مجلــس ال

المقطوعــة رواتــبهم مــن ســلطة رام اهللا ) وفــاء األحــرار(فــي صــفقة تبــادل األســرى 
    .على الكادر العسكري) 112(عدد 

592  

165. 
ــم قــرار مجلــس الــ ــة معــاوني نیابــة إلــى  م2014لســنة ) 160(وزراء رق بشـــأن ترقی

  594  .وكالء نیابة في المحافظات الجنوبیة

166. 
بشــــأن نظـــام تخصـــیص حراســـة  م2014لســـنة ) 161(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  596  .شخصیة لمعالي السادة الوزراء المنتهیة والیتهم

167. 
ســعید حســن / ترقیــة الســیدبشـــأن  م2014لســنة ) 162(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  A3(.  598(محمد أبو سلطان في وزارة الشباب والریاضة إلى الدرجة الوظیفیة 

168. 
بشـــــأن تثبیــــت مــــوزعي البریــــد فــــي  م2014لســــنة ) 163(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  600  .األماكن التي تم ندبهم إلیها مع تصویب وضعهم الوظیفي حسب مؤهالتهم العلمیة

169. 
بشــأن مـنح سـنتي أقدمیـة للمــالزم  م2014لســنة ) 164(ء رقـم قـرار مجلـس الـوزرا

  .كفاح عیسى عید حمادة/ أول
602  

170. 
بشــأن الموافقـة المبدئیـة علـى مـنح  م2014لسـنة ) 165(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  .شركة جامعة اإلسراء ترخیص إلنشاء جامعة خاصة
603  

171. 
ـــوزراء رقـــم  دقة علـــى أســـماء بشــــأن المصـــا م2014لســـنة ) 166(قـــرار مجلـــس ال

  604  .الموظفین العسكریین المقرر إنهاء خدماتهم

172. 
یوسـف حـرب / بشــأن ترقیـة السـید م2014لسـنة ) 167(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  A1(.  606(محمد أبو الریش وكیًال لوزارة الصحة بدرجة 

173. 
بشــأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء  م2014لسـنة ) 168(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

بشــأن إعــادة تشــكیل لجنــة الضــباط  م2011لســنة ) هـــ.إ/و.م/20/223/11(رقــم 
  .في قوى األمن

608  
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174. 
ــم  ــوزراء رق بشـــأن اعتمــاد الهیكــل التنظیمــي  م2014لســنة ) 169(قــرار مجلــس ال

  610  ."الشق العسكري"لوزارة الداخلیة واألمن الوطني 

175. 
دارة مؤسسـة بشـأن تشكیل مجلس إ م2014لسنة ) 170(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .المواصفات والمقاییس الفلسطینیة
611  

176. 
ـــم  ـــوزراء رق ـــس ال بشــــأن تخصـــیص مـــا مســـاحته  م2014لســـنة ) 171(قـــرار مجل

  .من أراضي مدینة الزهراء إلنشاء حي سكني استثماري) دونم 49، 081(
613  

177. 
بشــأن اعتمـاد المقتـرح المقـدم مــن  م2014لسـنة ) 172(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  .التصاالت بخصوص نظام الدفع اإللكترونيوزارة ا
614  

178. 
مــن % 75بشــأن تغطیــة تكـالیف  م2014لســنة ) 173(قـرار مجلـس الــوزراء رقـم 

الرســوم المقــررة للتــرخیص علــى جمیــع اإلذاعــات المحلیــة الفلســطینیة العاملــة فــي 
  .م2014قطاع غزة عن العام 

615  

179. 
إضـافة العـاملین فـي جمعیـة بشــأن  م2014لسنة ) 174(قرار مجلس الوزراء رقم 

  616  .الهالل األحمر إلى المهن والحرف التي یجوز ألصحابها ممارسة العمل النقابي

180. 
بشــــــأن اعتمــــاد االســـــتراتیجیة  م2014لســــنة ) 175(قــــرار مجلــــس الـــــوزراء رقــــم 

  618  .م2018-2014الوطنیة للشباب لألعوام 

181. 
مــــاد االســـــتراتیجیة بشــــــأن اعت م2014لســــنة ) 176(قــــرار مجلــــس الـــــوزراء رقــــم 

  .م2018-2014الوطنیة للریاضة لألعوام 
619  

182. 
بشــــــأن اعتمــــاد االســـــتراتیجیة  م2014لســــنة ) 177(قــــرار مجلــــس الـــــوزراء رقــــم 

  .م2018-2014الوطنیة للثقافة لألعوام 
620  

183. 
ــم  بشـــأن اعتمــاد البرنــامج الــوطني  م2014لســنة ) 178(قــرار مجلــس الــوزراء رق
  .الخیریة والهیئات األهلیةلمؤشرات أداء الجمعیات 

621  

184. 
بشــــــأن اعتمــــاد االســـــتراتیجیة  م2014لســــنة ) 179(قــــرار مجلــــس الـــــوزراء رقــــم 

  622  .م2018-2014الوطنیة للطفولة لألعوام 

185. 
حسـین عـوض / بشـأن تعیین اللواء م2014لسنة ) 180(قرار مجلس الوزراء رقم 

  623  .یش التحریر الفلسطینيعودة أبو عاذرة قائدًا عامًا لقوات األمن الوطني وج

186. 
كمـــال / بشــــأن اعتمـــاد المتـــوفى م2014لســـنة ) 181(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  624  .إسماعیل حافظ كحیل شهیدًا من شهداء الشعب الفلسطیني استثناءً 

  625بشــأن إعـادة تقیـیم أسـرى محـررین  م2014لسـنة ) 182(قرار مجلس الوزراء رقـم  .187
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سـاواة بـزمالئهم األسـرى المحـررین المفـرج عـنهم مـوظفین علـى الكـادر العسـكري م
  .)وفاء األحرار(في صفقة تبادل األسرى 

188. 
بشــــأن تحویــل مبـــالغ مالیـــة مـــن  م2014لســـنة ) 183(قــرار مجلـــس الـــوزراء رقــم 

  .الصنادیق الخاصة ببعض الوزارات إلى الخزینة العامة
629  

189. 
اء ترقیــات رتــب ســامیة بشـــأن إلغــ م2014لســنة ) 184(قـرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .لموظفین عسكریین
631  

190. 
ــــم  ــــوزراء رق ــــس ال ــــة قضــــاة محكمــــة  م2014لســــنة ) 185(قــــرار مجل بشـــــأن ترقی

  .استئناف إلى قضاة محكمة علیا في المحافظات الجنوبیة
634  

191. 
بشـــأن ترقیـة قضــاة محكمــة بدایــة  م2014لســنة ) 186(قـرار مجلــس الــوزراء رقـم 

  636  .المحافظات الجنوبیةإلى قضاة محكمة استئناف في 

192. 
بشــأن ترقیـة قضـاة للعمـل رؤســاء  م2014لسـنة ) 187(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  638  .محاكم بدایة في المحافظات الجنوبیة

193. 
بشــأن ترقیـة قضـاة محكمـة صـلح  م2014لسـنة ) 188(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  640  .إلى قضاة محكمة بدایة في المحافظات الجنوبیة

194. 
بشــأن تعیـین قضـاة محكمـة صـلح  م2014لسـنة ) 189(مجلس الوزراء رقـم قرار 

  642  .في المحافظات الجنوبیة

195. 
بشــأن تشــكیل مجلـس أمنــاء كلیــة  م2014لســنة ) 190(قـرار مجلــس الـوزراء رقــم 

  .الرباط الجامعیة
644  

196. 
أشـرف رفیـق / بشـأن ترقیة القاضي م2014لسنة ) 191(قرار مجلس الوزراء رقم 

  . من قاضي محكمة استئناف إلى قاضي محكمة علیانصر اهللا
646  

197. 
بالشــــؤون المالیــــة للجمعیــــات  م2014لســــنة ) 192(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  .الخیریة والهیئات األهلیة
648  

198. 
یوســف / بشـــأن اعتمــاد المتــوفى م2014لســنة ) 193(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  671  .ني استثناءً حماد علي ثابت شهیدًا من شهداء الشعب الفلسطی

199. 
عز الـدین محمـد طـایع / بشـأن نقل السید م2014لسنة ) 194(قرار مجلس الوزراء رقم 

  672  .جمال الدحنون من وزارة الزراعة إلى وزارة الحكم المحلي بنفس درجته الوظیفیة

200. 
ــــوزراء رقــــم  ــــة ذكــــرى اإلســــراء  م2014لســــنة ) 195(قــــرار مجلــــس ال بشــــأن عطل

  674  م2014والمعراج للعام 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

201. 
ــم  بشــیر محمــد / بشـــأن نقــل الســید م2014لســنة ) 196(قــرار مجلــس الــوزراء رق

ــة  ــة العامــة للمعــابر والحــدود إلــى وزارة الشــؤون الخارجی ــو النجــا مــن الهیئ حســن أب
  .بنفس درجته الوظیفیة

675  

202. 
بشـــــأن تغطیــــة تكــــالیف رســــوم  م2014لســــنة ) 197(قـــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  .ترخیص فضائیة الكتاب
677  

203. 
بشـأن العفـو الخـاص عـن مـا تبقـى  م2014لسنة ) 198(قرار مجلس الوزراء رقم 

  .عالء عبد الحمید عقل/ من العقوبة المحكوم بها على المدان
679  

204. 
بشـــأن تعــدیل الهیكــل التنظیمـــي  م2014لســنة ) 199(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  681  ."وكالء مساعدون"لوزارة االقتصاد الوطني بإضافة منصب 

205. 
ــم  ــوزراء رق بشـــأن اعتمــاد الهیكــل التنظیمــي  م2014لســنة ) 200(قــرار مجلــس ال

  683  .المعدل لسلطة األراضي

206. 
ــم  بشــأن اعتمــاد الهیكــل التنظیمــي  م2014لســنة ) 201(قــرار مجلــس الــوزراء رق

  685  .للهیئة العامة للمعابر والحدود

207. 
الهیكــل التنظیمـــي بشـــأن تعــدیل  م2014لســنة ) 202(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  686  .لوزارة االتصاالت بإضافة اإلدارة العامة للحكومة اإللكترونیة

208. 
بشـــأن تعــدیل الهیكـــل التنظیمـــي  م2014لســنة ) 203(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

  .لوزارة الصحة
688  

209. 
دونـم مـن ) 20(بشــأن تخصـیص  م2014لسـنة ) 204(قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

ـــــة لصـــــالح و  الســـــتخدامها فـــــي إنشـــــاء  زارة االقتصـــــاد الـــــوطنياألراضـــــي الحكومی
  .المعارض التجاریة

690  

210. 
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2014لســـنة ) 205(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  692  .حكومیة لصالح بلدیة خانیونس إلنشاء بئرین میاه

211. 
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2014لســـنة ) 206(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  694  .غوث وتشغیل الالجئین إلنشاء مدرسةحكومیة لصالح وكالة 

212. 
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2014لســـنة ) 207(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  696  .حكومیة لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدینیة إلعادة إنشاء مسجد الفاروق

213. 
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2014لســـنة ) 208(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  698  .انیونس إلنشاء خزان میاهحكومیة لصالح بلدیة خ
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214. 
بشـــــأن اســـتمالك قطعــــة أرض  م2014لســـنة ) 209(قـــرار مجلـــس الــــوزراء رقـــم 

  700  .لصالح وكالة غوث وتشغیل الالجئین إلنشاء مدرسة

215. 
بشـــأن التعامــل مــع تعــدیات أفــراد  م2014لســنة ) 210(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  .من عائلة أبو حجر
702  

216. 
ـــوزراء  بشــــأن اســـتمالك قطـــع أراضـــي  م2014لســـنة ) 211(رقـــم قـــرار مجلـــس ال

إلنشــاء مدرســتین تــابعتین لــوزارة التربیــة والتعلــیم العــالي ومدرســتین تــابعتین لوكالــة 
  .غوث وتشغیل الالجئین

704  

217. 
بشـــــأن اســـتمالك قطعــــة أرض  م2014لســـنة ) 212(قـــرار مجلـــس الــــوزراء رقـــم 

  706  .ینلصالح وكالة غوث وتشغیل الالجئین إلنشاء مدرست

218. 
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2014لســـنة ) 213(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  708  .حكومیة لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدینیة إلنشاء مسجد مجدي حماد

219. 
بشـأن تأجیر قطعـة أرض حكومیـة  م2014لسنة ) 214(قرار مجلس الوزراء رقم 

  710  .لصالح بلدیة خانیونس إلقامة سوق شعبي

220. 
ناصــر عبــد / بشـــأن تعیــین الســید م2014لســنة ) 215(مجلــس الــوزراء رقــم  قــرار

  712  .العزیز جابر مصلح عمیدًا لكلیة الرباط الجامعیة

221. 
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2014لســـنة ) 216(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .حكومیة لصالح رابطة األسرى والمحررین إلنشاء مقر للرابطة
713  

222. 
بشـأن نقـل تخصـیص قطعـة أرض  م2014لسنة ) 217(رقم قرار مجلس الوزراء 

حكومیة مـن جمعیـة االئـتالف مـن أجـل الخیـر إلـى شـركة جامعـة اإلسـراء إلنشـاء 
  .جامعة خاصة

715  

223. 
بشــأن تعیـین أسـرى محـررین علـى  م2014لسـنة ) 218(قرار مجلس الوزراء رقم 

  717  .)24(الكادر العسكري عدد 

224. 
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2014لســـنة ) 219(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  718  .حكومیة لصالح جمعیة األیدي الرحیمة الخیریة

225. 
بشــأن إعـادة تقیـیم أسـرى محـررین  م2014لسـنة ) 220(قرار مجلس الوزراء رقـم 

  720  .)195(موظفین على الكادر العسكري عدد 

226. 
بشــــأن تعـــویض أصـــحاب قطـــع  م2014لســـنة ) 221(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

ـــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم  ـــــــم اســـــــــتمالكها بموجـــــــــب قـــــــــرار مجل   722األراضـــــــــي التـــــــــي تــ
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  .م2013لسنة ) هـ.إ/و.م/03/308/11(

227. 
بشــــأن نقــل تـــأجیر قطعـــة أرض  م2014لســنة ) 222(قــرار مجلـــس الــوزراء رقـــم 

  .حكومیة من شركة بال فود إلى شركة جامعة اإلسراء إلنشاء جامعة خاصة
725  

228. 
بشـــــأن تغطیــــة تكــــالیف رســــوم  م2014لســــنة ) 223(قـــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

ذاعة أمواج الریاضیة   .ترخیص قناة وإ
727  

229. 
بشــأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء  م2014لسـنة ) 224(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

القاضـي بترقیــة قضـاة محكمــة بدایــة إلـى قضــاة محكمــة اسـتئناف فــي المحافظــات 
  .الجنوبیة

729  

230. 
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2014ســـنة ل) 225(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  730  .حكومیة لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالي إلنشاء مدرسة

231. 
بشـأن تأجیر قطعـة أرض حكومیـة  م2014لسنة ) 226(قرار مجلس الوزراء رقم 

  732  .لصالح نادي الرضوان الریاضي إلنشاء مقر النادي

232. 
ن الالئحـــة التنفیذیــة لقـــانون بشـــأ م2014لســـنة ) 227(قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم 

  734  .الهیئة الفلسطینیة المستقلة لمالحقة جرائم االحتالل الصهیوني بحق الفلسطینیین

233. 
ــم  ــوزراء رق ــة  م2014لســنة ) 228(قــرار مجلــس ال بشـــأن تعــدیل الالئحــة التنظیمی
  741  .لكادر المعلمین الحكومیین

234. 
عتمــــاد دلیــــل البعثــــات بشـــــأن ا م2014لســــنة ) 229(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  .والدورات التدریبیة والخطة االستراتیجیة لالبتعاث
744  

235. 
ــم  ــوزراء رق بشـــأن اعتمــاد الهیكــل التنظیمــي  م2014لســنة ) 230(قــرار مجلــس ال

  .للهیئة الفلسطینیة المستقلة لمالحقة جرائم االحتالل الصهیوني بحق الفلسطینیین
745  

236. 
بشــأن اسـتمالك قطعـة أرض مــن  م2014 لسـنة) 231(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  .أراضي محافظة خانیونس إلنشاء مقبرة
747  

237. 
بشـــــأن اســـتمالك قطعــــة أرض  م2014لســـنة ) 232(قـــرار مجلـــس الــــوزراء رقـــم 

  749  .لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالي إلنشاء مدارس

238. 
یـة بشـأن تأجیر قطعـة أرض حكوم م2014لسنة ) 233(قرار مجلس الوزراء رقم 

  751  .لصالح بلدیة غزة كمرفق عام

239. 
بشـأن العفو عما تبقى مـن العقوبـة  م2014لسنة ) 234(قرار مجلس الوزراء رقم 
  753  .أمجد حسین نظمي سلطان/ المحكوم بها على المدان
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240. 
بشـــــأن اســـتمالك قطعــــة أرض  م2014لســـنة ) 235(قـــرار مجلـــس الــــوزراء رقـــم 

  754  .ملعب ریاضيلصالح وزارة الشباب والریاضة إلنشاء 

241. 
بشــأن تعـدیل قـرار مجلـس الـوزراء  م2014لسـنة ) 236(قرار مجلس الـوزراء رقـم 

بخصــــوص المهــــن والحــــرف واألعمــــال التــــي یجــــوز ألصــــحابها ممارســــة العمــــل 
  .النقابي

756  

242. 
بشــأن اسـتمالك قطعـة أرض مــن  م2014لسـنة ) 237(قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  .نفعة العامةأراضي مدینة جبالیا لغایات الم
758  

243. 
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2014لســـنة ) 238(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  760  .حكومیة لصالح وزارة النقل والمواصالت إلنشاء موقف عام للمركبات

244. 
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2014لســـنة ) 239(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

ـــــــة لصـــــــالح وزارة االتصـــــــاالت وتكنولوجیـــــــا المعلومـــــــات إلنشـــــــاء البـــــــرج  حكومی
  .التكنولوجي

762  

245. 
بشـأن تأجیر قطعـة أرض حكومیـة  م2014لسنة ) 240(قرار مجلس الوزراء رقم 

  764  .لصالح جمعیة الشابات الملسلمات إلنشاء مقر للجمعیة

246. 
بشــــأن تخصــیص قطــع أراضـــي  م2014لســنة ) 241(قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم 

  .لي إلنشاء مدارسحكومیة لصالح وزارة التربیة والتعلیم العا
766  

247. 
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2014لســـنة ) 242(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  .حكومیة لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدینیة إلعادة إنشاء مسجد أبو حصیرة
768  

248. 
ــــس الــــوزراء رقــــم  بشـــــأن زیــــادة مســــاحة األرض  م2014لســــنة ) 243(قــــرار مجل

  .خیریة لرعایة األسرةالحكومیة المخصصة لصالح الهیئة ال
770  

249. 
بشــــأن اســـتمالك قطعتـــي أرض  م2014لســـنة ) 244(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  772  .إلنشاء مدرستین حكومیتین لتعلیم العاليلصالح وزارة التربیة وا

250. 
بشــــأن تخصـــیص قطعـــة أرض  م2014لســـنة ) 245(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  774  .ركز بندر خانیونسحكومیة لصالح وزارة الصحة إلعادة إنشاء م

251. 
بشـأن تأجیر قطعـة أرض حكومیـة  م2014لسنة ) 246(قرار مجلس الوزراء رقم 

  776  .لصالح جمعیة السالمة الخیریة

252. 
بشــــأن تخصــیص قطــع أراضـــي  م2014لســنة ) 247(قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم 

  778  .حكومیة لصالح المقاومة الفلسطینیة
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253. 
شـــأن اســـتمالك قطعـــة أرض لغایـــات المنفعـــة ب )248(قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 

  781  .العامة

254. 
قـــانون بشـــأن الالئحـــة التنفیذیــة لم 2014لســـنة ) 249(قــرار مجلــس الـــوزراء رقــم 

  م2008 لسنة )9(الزكاة رقم  تنظیم
783  

  وإعالنات اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن قرارات : خامساً  

255. 
التصدیق النهـائي علـى / بشأن 26/3/2014بتاریخ ) 7(جلسة رقم ) 1(قرار رقم 

  .رفح  - 16المخطط التفصیلي لشارع الرشید رقم 
813  

256. 
التصــدیق النهــائي / بشــأن 30/4/2014بتــاریخ ) 10(جلســة رقــم ) 6(قــرار رقــم 

  815  .خانیونس  -على شارع الرشید خانیونس 
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  )90(تصویب خطأ مادي أثناء طباعة العدد 

ء فقـد ورد خطــأ مـادي أثنــا) 90(والتـدقیق لمــا ورد فـي عــدد الوقـائع الفلســطینیة بالمراجعـة 
  :الطباعة وذلك على النحو التالي

لسـنة ) 1(الخطأ المادي في الـرقم المـالي لبنـد النفقـات الجاریـة والرأسـمالیة فـي قـانون رقـم  -
ن مــــ) 90(المنشــــور فــــي العــــدد ) 2014(بشــــأن الموازنــــة العامــــة للســــنة المالیــــة  2014

 . ملیون شیكل) 6.053(الوقائع الفلسطینیة، وذلك بنقص قیمته 
  

) 2497(حیـث أن بنـد النفقــات الجاریـة والرأسـمالیة الــواردة فـي القـانون المــذكور هـو مبلــغ 
  .ملیون شیكل) 2491(ملیون شیكل ولیس مبلغ 

  
 .ذكر أعاله حسب األصوللذا اقتضى التصویب فیما * 
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  م 2014 لسنة ) 2(رقم قانون التجارة 
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  ،وتعدیالته 2003لسنة  بعد االطالع على القانون األساسي المعدل
هــ وذیلـه المـؤرخ 1266مـن شـعبان سـنة  )8(وعلى قانون التجارة العثماني الصـادر فـي 

  هـ،1276من شوال سنة  )9(في 
  المعمول به في محافظات الضفة الغربیة، 1966لسنة  )12(وعلى قانون التجارة رقم 

  ،1919لسنة  )5(وعلى قانون السماسرة رقم 
  ،1929لسنة  )47(وعلى قانون البوالس رقم 

  ،1935لسنة  )23(وعلى قانون تسجیل األسماء التجاریة رقم 
  ،1936لسنة  )3(وعلى قانون اإلفالس رقم 

  بشأن السجل التجاري، 1954لسنة  )324(األمر رقم وعلى 
  المعمول بها في محافظات غزة،1964لسنة  )7(وعلى القرار بقانون رقم 

  ،1953لسنة  )30(وعلى قانون تسجیل األسماء التجاریة رقم 
  ، م2012لسنة  )7(وعلى قانون الشركات رقم 

  في محافظات الضفة، المعمول به 1966لسنة  )130(وعلى نظام سجل التجارة رقم 
  بشأن تنظیم أعمال الوكالء التجاریین، 2000لسنة  )2(وعلى القانون رقم 

  م،2004لسنة ) 12(وعلى قانون األوراق المالیة رقم 
  م،2004لسنة  )13(وعلى قانون هیئة سوق رأس المال رقم 

  ،م2002لسنة ) 2(وعلى قانون المصارف رقم 
  منه،) 71(یعي، السیما المادة وعلى النظام الداخلي للمجلس التشر 

  م03/04/2014 :التشریعي بجلسته المنعقدة بتاریخالمجلس على ما أقره  وبناًء 
 2003مــن القــانون األساســي لســنة ) 41(وبعــد أن أصــبح القــانون مصــدرًا بقــوة المــادة 

  وتعدیالته،
  باسم اهللا ثم بإسم الشعب العربي الفلسطیني

 :القانون التالي صدر
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  لالباب األو
  التجارة بوجه عام

  الفصل األول
  أحكام عامة

  )1(مادة 
  .التجار و األعمال التجاریة تسري أحكام هذا القانون على

  )2(مادة 
  :عارض مع مبادئ الشریعة اإلسالمیةبما ال یت

تسري على المواد التجاریة ما اتفق علیه المتعاقدان، ما لم یتعـارض هـذا االتفـاق  .1
  .مع النظام العام

وجـــد اتفـــاق ســـرت نصـــوص هـــذا القـــانون بمـــا ال یتعـــارض مـــع أحكـــام فـــإن لـــم ی .2
  .القوانین الخاصة التي تحكم المسألة التجاریة ذاتها

فـــإن لــــم یوجــــد ســـرت قواعــــد العــــرف التجــــاري والعـــادات التجاریــــة ویقــــدم العــــرف  .3
  .الخاص أو المحلي على العرف العام

  .فإن لم یوجد سرت أحكام القانون المدني .4
  .أحكام االتفاقیات الدولیة التي تحكم المسألة التجاریة ذاتها فان لم یوجد سرت .5
ـــم یوجـــد فللقاضـــي أن یسترشـــد بأحكـــام القضـــاء أو آراء الفقهـــاء أو مبـــادئ  .6 فـــإن ل

  .العدالة
  )3(مادة 

إذا كــان العقــد تجاریــًا بالنســبة ألحــد طرفیــه تســري أحكــام هــذا القــانون علــى التزامــات 
نون المــدني علــى التزامــات الطــرف اآلخــر، مــا هــذا الطــرف وحــده، وتســري أحكــام القــا

  .لم ینص القانون على غیر ذلك
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  الفصل الثاني
  األعمال التجاریة

  )4(مادة 
  :یعد عمًال تجاریًا 

  .شراء المنقوالت لغایات بیعها بذاتها أو بعد تهیئتها في صورة أخرى .1
  .نیةشراء تلك المنقوالت لغایات تأجیرها أو استئجارها لغایات تأجیرها ثا .2
البیع أو االستئجار أو التأجیر ثانیة للمنقوالت المشـتراة أو المسـتأجرة علـى الوجـه  .3

  .من هذه المادة) 2، 1(المبین في الفقرتین 
  .تأسیس الشركات التجاریة  .4

  )5(مادة 
  :كانت مزاولتها على وجه االحتراف تعد األعمال التالیة تجاریة إذا

  .تورید البضائع والخدمات .1
  .الصناعة .2
  .نقل البريال .3
  .الوكاالت التجاریة والسمسرة أیا كانت طبیعة العملیات التي یمارسها السمسار .4
  .التأمین .5
  .عملیات البنوك والصرافة .6
  .استیداع المنقوالت المادیة .7
أعمـــال دور ومكاتـــب النشـــر والطباعـــة والتصـــویر والكتابـــة علـــى اآلالت الكاتبـــة  .8

لیفزیـــوني والبریــــد واالتصــــاالت وغیرهـــا والترجمــــة والصـــحافة والبــــث اإلذاعــــي والت
  .وشركات االنترنت واإلعالن

  .االستغالل التجاري لبرامج الحاسوب والبث الفضائي عبر األقمار الصناعیة .9
  .استخراج مواد الثروات الطبیعیة من مناجم ومحاجر ونفط وغاز وغیرها  .10
 .مشروعات تربیة الماشیة والطیور الداجنة وغیرها لغایات بیعها  .11
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تشــیید العقــارات أو ترمیمهــا أو تعــدیلها أو هــدمها أو طالئهــا ومقــاوالت  مقــاوالت  .12
  .األشغال العامة

تشــیید العقــارات أو شــراؤها أو اســتئجارها لغایــات بیعهــا أو تأجیرهــا كاملــة أو بیـع و   .13
مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحدات إداریة أو تجاریة سواء كانت مفروشة أو غیر 

  .مفروشة
ـــیص الجمركـــي واالســـتخدام أعمـــال مكاتـــب الســـیا  .14 حة والتصـــدیر واالســـتیراد والتخل

  .ومحال البیع بالمزایدة العلنیة
أعمــال الفنــادق والمعــارض والمطــاعم والمقــاهي والســینما والســیرك وغیــر ذلــك مــن   .15

   .االماكن الترفیهیة
  .توزیع المیاه أو الغاز أو الكهرباء وغیرها من مصادر الطاقة  .16

  )6(مادة 
تجاریًا كل ما یتعلق بالمالحة التجاریة بحریة كانـت أو جویـة وعلـى  یعد أیضًا عمالً و 

  :وجه الخصوص ما یلي 
  .بناء السفن أو الطائرات أو إصالحها أو صیانتها .1
  .شراء أو بیع أو تأجیر أو استئجار السفن أو الطائرات .2
  .شراء أدوات أو مواد تموین السفن أو الطائرات .3
  .النقل البحري أو النقل الجوي .4
  .لیات الشحن أو التفریغعم .5
  .استخدام المالحین أو الطیارین أو غیرهم من العاملین في السفن أو الطائرات .6

  )7(مادة 
یعتبــر عمــًال تجاریــًا كــل عمــل یمكــن قیاســه علــى األعمــال المبینــة فــي المــواد الســابقة 

  .لتشابه في الصفات والغایات
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  )8(مادة 
  .رته تعتبر تجاریةاألعمال التي یقوم بها التاجر لغایات تجا .1
  .كل عمل یقوم به التاجر یعتبر لغایات تجارته، ما لم یثبت غیر ذلك .2

  )9(مادة 
ال یعتبر عمًال تجاریًا بیع المزارع منتجـات األرض التـي یزرعهـا سـواء كـان مالكـًا لهـا 
أو منتفعًا بها، ومـع ذلـك إذا احتـرف المـزارع تحویـل تلـك المنتجـات لبیعهـا اعتبـر هـذا 

  .اریاً العمل تج
  الفصل الثالث

  التاجر
  )10(مادة 

  :یعتبر تاجراً 
، مـا لـم یـنص القـانون  .1 كل من یـزاول علـى وجـه االحتـراف باسـمه ولحسـابه عمـالً تجاریـًا

  .على خالف ذلك
ــــا كــــان  .2 ــــانون الشــــركات، أی ــــي ق كــــل شــــركة تتخــــذ أحــــد األشــــكال المنصــــوص علیهــــا ف

  .الغرض الذي أنشئت من أجله
  )11(مادة 

  :اولة التجارةیكون أهًال لمز 
كــل مــن أتــم ثمــاني عشــرة ســنة كاملــة، ولــو كــان قــانون الدولــة التــي ینتمــي إلیهــا  .1

  .بجنسیته یعتبره قاصرًا في هذه السن
القاصــر الــذي أتــم خمــس عشــرة ســنة المشــمول بالوالیــة أو الوصــایة المــأذون لــه  .2

  .باالتجار بمقدار أمواله المستثمرة في التجارة
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  )12(مادة 
صـــر أو المحجـــور علیـــه مـــال فـــي تجـــارة، جـــاز للمحكمـــة وفقـــًا لمـــا إذا كـــان للقا .1

  .تقتضیه مصلحته األمر بسحب ماله منها أو باستمراره فیها
إذا أمرت المحكمة باالستمرار في التجـارة یجـب أن تمـنح النائـب عـن القاصـر أو  .2

  .المحجور علیه إذنًا مطلقًا أو مقیدًا للقیام بما تقتضیه هذه التجارة
كمــة ســحب اإلذن الممنــوح للنائــب أو تقییــده إذا طــرأت أســباب جدیــة یجــوز للمح .3

یخشــى معهــا ســوء إدارة النائــب لتجــارة القاصــر أو المحجــور علیــه، دون إخــالل 
  .بالحقوق التي اكتسبها الغیر حسن النیة

كل أمر تصدره المحكمة بشـأن االسـتمرار فـي تجـارة القاصـر أو المحجـور علیـه أو  .4
  .یجب قیده في السجل التجاري ونشره في الجریدة الرسمیةسحب اإلذن أو تقییده 

  )13(مادة 
إذا أمــرت المحكمــة باالســتمرار فــي تجــارة القاصــر أو المحجــور علیــه فیكــون التزامــه 
فــي حــدود أموالـــه المســتثمرة فـــي هــذه التجــارة، ویجـــوز شــهر إفالســـه علــى أال یشـــمل 

یترتــب علــى اإلفــالس فــي هــذه اإلفــالس أموالــه غیــر المســتثمرة فــي هــذه التجــارة، وال 
  .الحالة أثر بالنسبة لشخص القاصر أو المحجور علیه

  )14(مادة 
یــنظم أهلیــة المــرأة األجنبیــة المتزوجــة لمزاولــة التجــارة قــانون الدولــة التــي تنتمـــي  .1

  .إلیها بجنسیتها
یفترض في الزوجة األجنبیـة التـي تحتـرف التجـارة أنهـا تزاولهـا بـإذن زوجهـا، فـإذا  .2

ون الدولة التي تنتمي إلیها بجنسیتها یجیز للزوج االعتـراض علـى مزاولـة كان قان
زوجتــه التجــارة أو ســحب إذنــه وجــب قیــد االعتــراض أو ســحب اإلذن فــي الســجل 

  .التجاري ونشره في الجریدة الرسمیة
ال یكون لالعتراض أو سحب اإلذن أثر إال من تاریخ إتمـام نشـره، دون المسـاس  .3

  .الغیر حسن النیة بالحقوق التي اكتسبها
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  )15(مادة 
یفتــــرض فــــي الزوجــــة األجنبیــــة التــــي تحتــــرف التجــــارة أنهــــا تزوجــــت وفقــــًا لنظــــام  .1

  .انفصال األموال، ما لم تنص المشارطة المالیة بین الزوجین على خالف ذلك
ال یحــتج علــى الغیــر بالمشــارطة المالیــة إال مــن تــاریخ شــهرها بالقیــد فــي الســجل  .2

  .ي الجریدة الرسمیةالتجاري ونشر ملخصها ف
إذا لــم یــتم شــهر المشــارطة المالیــة فیجــوز للغیــر أن یثبــت أن الــزواج قــد تــم وفقــًا  .3

  .لنظام مالي أكثر مالئمة لمصلحته من نظام انفصال األموال
ال یحــتج علــى الغیــر بــالحكم الصــادر خــارج فلســطین القاضــي بانفصــال األمــوال  .4

تجـاري ونشـر ملخصـه فـي الجریـدة بین الزوجین إال من تـاریخ قیـده فـي السـجل ال
  .  الرسمیة

  )16(مادة 
  .ال تسري أحكام هذا القانون على األشخاص الذین یزاولون حرفًا صغیرة .1
یعد من هؤالء األشخاص كل من یزاول حرفة ذات نفقـات زهیـدة یـؤمن بهـا دخـًال  .2

 .لحیاته المعیشیة الیومیة

عـــدد العـــاملین مـــع تحـــدد الجهـــات المختصـــة الحـــرف الصـــغیرة والحـــد األقصـــى ل .3
 .من هذه المادة" 1"األفراد المشار إلیهم في الفقرة 

  )17(مادة 
ال تثبت صفة التاجر للدولة وغیرها من أشخاص القانون العام، ومع ذلـك تسـري أحكـام 

  .قانون التجارة على األعمال التجاریة التي تزاولها، إال ما یستثنى بنص خاص
  )18(مادة 

  :ألحكام قانون التجارة كل منیخضع تثبت صفة التاجر و 
  .زاول التجارة وهو محظور علیه بمقتضى قوانین أو أنظمة أو لوائح خاصة .1
احتـــرف التجـــارة باســـم مســـتعار أو مســـتتر وراء شـــخص آخـــر فضـــًال عـــن ثبوتهـــا  .2

  .للشخص الظاهر
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  )19(مادة 
تثبت صفة التاجر في الشخص الـذي ینتحلهـا بـاإلعالن عنهـا فـي وسـائل اإلعـالم أو 

  .یة وسیلة أخرى، ما لم یثبت أن من انتحل الصفة المذكورة لم یزاول التجارة فعالً بأ
  الفصل الرابع

  الدفاتر التجاریة
  )20(مادة 

یجب على كل تاجر جاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرة آالف دینار أردني أو 
مها طبیعــة وأهمیــة ، أن یمســك الــدفاتر التــي تســتلز قانونــاً  العملــة المتداولــةبمــا یعادلهــا 

تجارته، وبوجـه خـاص دفتـر الیومیـة ودفتـر الجـرد والمیزانیـة، بطریقـة تكفـل بیـان مركـزه 
  .المالي بدقة وماله من حقوق وما علیه من التزامات تتعلق بالتجارة

  )21(مادة 
تقیـــد فـــي دفتـــر الیومیـــة جمیـــع العملیـــات التجاریـــة التـــي یقـــوم بهـــا التـــاجر وكـــذلك  .1

ویتم القید یومًا بیـوم وبشـكل مفصـل، باسـتثناء المسـحوبات  مسحوباته الشخصیة،
  .الشخصیة فیجوز قیدها إجماًال شهرًا بشهر

للتاجر أن یستعمل دفاتر یومیـة مسـاعدة إلثبـات تفصـیالت األنـواع المختلفـة مـن  .2
العملیـــات التجاریـــة، ویكتفـــي فـــي هـــذه الحالـــة بقیـــد اإلجمـــالي لهـــذه العملیـــات فـــي 

ت منتظمــة، ویترتــب علــى عــدم اتبــاع هــذا اإلجــراء اعتبــار دفتــر الیومیــة فــي فتــرا
  .كل دفتر مساعد دفترًا أصلیاً 

  )22(مادة 
  :ء السنة المالیة البیانات اآلتیةتقید في دفتر الجرد والمیزانیة مع انتها

تفصیالت البضائع الموجودة لدى التـاجر فـي آخـر سـنته المالیـة أو بیـان إجمـالي  .1
ي دفاتر أو قوائم مستقلة وتعتبر هذه الـدفاتر والقـوائم عنها إذا وردت تفصیالتها ف

 .جزءًا متممًا لدفتر الجرد والمیزانیة األصلي

 .صورة عن المیزانیة وحساب األرباح والخسائر .2
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  )23(مادة 
علــى التــاجر أن یحــتفظ بصــورة مــن المراســالت والبرقیــات وغیرهــا مــن الوثــائق التــي  

تـه ویكـون الحفـظ بطریقـة منتظمـة تسـهل معهـا یرسلها أو یتسلمها لشـئون تتعلـق بتجار 
  .المراجعة

  )24(مادة 
یجـب أن تكــون الــدفاتر التجاریــة خالیــة مــن أي فــراغ أو شــطب أو كشــط أو محــو . 1

  .أو كتابة في الهوامش أو بین السطور
قبل استعمالها معدودة ) 20(یجب أن تكون الدفاتر التجاریة المذكورة في المادة . 2

  .الصفحات بخاتم السجل التجاري وبتوقیع الموظف المختص ومرقومة ومختومة
  :یجب على التاجر تقدیم هذه الدفاتر للسجل التجاري في األحوال اآلتیة . 3

  .عند نهایة السنة المالیة للتصدیق على عدد الصفحات التي تم استعمالها .أ 
  .عند انتهاء صفحات الدفتر للتأشیر بما یفید استعمالها كلها .ب 
  .تاجر أو ورثته نشاط المتجر للتأشیر بما یفید أقفالهاعند وقف ال .ج 

  )25(مادة 
یجب على التاجر أو ورثته االحتفـاظ بالـدفاتر التجاریـة والوثـائق المؤیـدة للقیـودات . 1

الــواردة بهــا مــدة خمــس ســنوات، تبــدأ مــن تــاریخ التأشــیر علیهــا مــن الســجل التجــاري 
  .بانتهاء صفحاتها أو أقفالها المتجر

أیضــًا حفــظ صــور المراســالت والبرقیــات وغیرهــا مــدة خمــس ســنوات مـــن  ویجــب. 2
  .تاریخ إرسالها أو تسلمها

  )26(مادة 
تعــد القیــود التــي تــدون فــي الــدفاتر التجاریــة مــن قبــل مســتخدمي التــاجر المــأذون لهــم 
بــذلك فــي حكــم القیــود التــي یــدونها التــاجر بنفســه، وتعتبــر أنهــا دونــت بعلمــه، إال إذا 

  . ل على خالف ذلكأقام الدلی
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  )27(مادة 
یستثنى التاجر الذي یسـتخدم فـي تنظـیم عملیاتـه التجاریـة الحاسـوب أو غیـره مـن  .1

  .أجهزة التقنیة الحدیثة المتقدمة من أحكام المواد السابقة
تعـــد المعلومــــات المـــأخوذة مــــن هــــذه األجهـــزة فــــي حكــــم المعلومـــات المثبتــــة فــــي  .2

  .الدفاتر التجاریة المنتظمة
ع الضـــوابط التـــي تـــنظم عملیـــات اســـتخدام هـــذه األجهـــزة قـــرار مـــن یصـــدر بوضـــ .3

  .الوزیر المختص
  )28(مادة 

یجوز للمحكمة، بناًء علـى طلـب الخصـم أو مـن تلقـاء ذاتهـا، أن تـأمر التـاجر أن . 1
یقــدم إلیهــا دفــاتره التجاریــة الســتخالص مــا یتعلــق بــالنزاع المعــروض علیهــا، ولهــا أن 

  .بواسطة خبیر تعینه لذلك تطلع على الدفاتر بنفسها أو
ال یجـــــوز للمحكمــــــة أن تــــــأمر التــــــاجر بــــــاطالع خصــــــمه علــــــى دفــــــاتره، إال فــــــي . 2

المنازعـــات المتعلقـــة بالتركـــات وقســـمة األمـــوال المملوكـــة علـــى الشـــیوع وقســـمة أمـــوال 
  .الشركات

تسلم الدفاتر في حالة اإلفالس أو الصلح الواقي منه للمحكمـة أو ألمـین التفلیسـة . 3
  .راقب الصلحأو لم

إذا امتنــــع التــــاجر دون عــــذر مقبــــول عــــن تقــــدیم دفــــاتره لالطــــالع علیهــــا، جــــاز . 4
  .للمحكمة اعتبار ذلك قرینة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر

  )29(مادة 
دون اإلخــالل بــأي عقوبــة أشــد یقررهــا أي قـــانون آخــر یعاقــب علــى عــدم مســـك  .1

أو علــى عــدم اتبــاع اإلجــراءات ) 20(المــادة  دفتــري الیومیــة والجــرد المــذكورة فــي
العملـــة بمـــا یعادلهـــا أردنـــي أو  المتعلقـــة بتنظیمهـــا بغرامـــة ال تجـــاوز ألـــف دینـــار

  .قانوناً  المتداولة
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یكون لموظفي السجل التجاري الـذین یحـددهم الـوزیر المخـتص بقـرار منـه، صـفة  .2
اك الـدفاتر الضـبطیة القضـائیة وحـق دخـول المتـاجر والشـركات، للتحقـق مـن إمسـ

التجاریـــة وفقـــًا لإلجـــراءات المتعلقـــة بتنظیمهـــا، ولهـــم فـــي حالـــة المخالفـــة تحریـــر 
  .محاضر إثبات الحالة الالزمة

  الفصل الخامس
  السجل التجاري

  )30(مادة 
یعــد فــي الجهــة اإلداریــة المختصــة ســجل تقیــد فیــه أســماء التجــار أفــرادًا كــانوا أم  .1

  .شركات
عین لواجب القیـد فـي السـجل التجـاري، والبیانـات تسري فیما یتعلق بتحدید الخاض .2

  .الالزم قیدها، وشطب القید، والرسوم، القوانین واللوائح والقرارات الخاصة بذلك
  )31(مادة 

علــــى كــــل مــــن قیــــد فــــي الســــجل التجــــاري أن یبــــین علــــى واجهــــة محلــــه وفــــي جمیــــع 
  .قیدهالمطبوعات المتعلقة بتجارته رقم قیده ومكتب السجل المقید به ورقم 

  )32(مادة 
لكــل شــخص أن یحصــل مــن الســجل التجـــاري مقابــل الرســم المقــرر علــى صـــورة . 1

  .رسمیة مستخرجة من صحیفة القید، وفي حالة عدم القید یحصل على شهادة سلبیة
  :ال یجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صحیفة القید على أحكام . 2

  .شهر اإلفالس إذا حكم برد االعتبار  .أ 
  .جر أو إقامة مساعد قضائي، إذا حكم بالرفعالح. ب

  )33(مادة 
تكون بیانات السـجل التجـاري حجـة علـى الغیـر مـن تـاریخ قیـدها فـي السـجل، مـا  .1

  .لم ینص القانون على غیر ذلك
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ال یجوز االحتجاج على الغیر بأي بیـان واجـب القیـد فـي السـجل التجـاري لـم یـتم  .2
  .قیده، إال إذا ثبت علم الغیر بمضمونه

 یجوز للتاجر أن یتمسك بعدم القید في السجل التجاري للتحلـل مـن االلتزامـات ال .3
  .التي یفرضها علیه القانون، أو التي تنشأ عن معامالته مع الغیر بصفته تاجراً 

ال تقبـل معـامالت التـاجر المتعلقـة بتجارتـه لـدى أي جهـة مـن الجهـات المختصــة  .4
  .ما لم یكن مقیدًا في السجل التجاري

  )34(مادة 
دون اإلخالل بأیة عقوبة أشد ینص علیها قانون آخر، یعاقـب بغرامـة ال تجـاوز ألـف 

كل مـن یخـالف واجـب القیـد وتـأمر  قانوناً  العملة المتداولةبما یعادلها أردني أو  دینار
  .المحكمة بإجراء القید في السجل التجاري على نفقته

  الفصل السادس
  المتجر

  )35(مادة 
ألمـوال المنقولـة تخصـص لمزاولـة تجـارة معینـة، ویجـب أن المتجر مجموعة من ا .1

  .تتضمن عنصر االتصال بالعمالء والسمعة التجاریة
ــوز أن یتضـــــمن المتجـــــر عناصـــــر معنویـــــة أخـــــرى كحقـــــوق الملكیـــــة الفكریـــــة  .2 یجـــ

  .وتراخیص االستغالل والصناعة والحق في اإلیجار
الت واألجهــزة ویجــوز أن یتضــمن المتجــر عناصــر مادیــة كالبضــائع واألثــاث واآل .3

  .والمعدات وغیرها من المهمات الالزمة الستغالل المتجر

  )36(مادة 
إذا كـان مالـك المتجـر مالكـًا للعقــار الـذي یـزاول فیـه التجــارة فـال یكـون العقـار عنصــرًا 

  .في متجره
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  )37(مادة 
كل تصرف یـرد علـى متجـر موضـوعه نقـل ملكیتـه أو إنشـاء حـق عینـي علیـه أو  .1

، وال ینفــذ التصــرف تــأجیر حــق اســتغالل ال كــان بــاطًال ه یجــب أن یكــون مكتوبــًا وإ
  .في حق الغیر إال بشهر ملخصه بالقید في السجل التجاري

  :یجب أن یشتمل شهر الملخص على البیانات اآلتیة  .2
  .أسماء المتعاقدین وتواریخ میالدهم ومحال إقامتهم وجنسیاتهم -أ 
  .تاریخ التصرف ونوعه - ب 
ورقــم قیــده بالســجل التجــاري والعناصــر التـــي  نشــاط المتجــر واســمه التجــاري -ج 

  .اتفق على أن یشملها التصرف
الثمن وما دفع منه أو قیمة األجرة المتفق علیها وكیفیة سـداد بـاقي الـثمن أو  - د 

  .األجرة
  .االتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر - ه 
 .االتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق االمتیاز -و 

  )38(مادة 
إذا لـم یتضــمن العقــد العناصــر التـي یتــألف منهــا المتجــر، اشـتمل فضــًال عــن عنصــر 
االتصال بالعمالء والسمعة التجاریـة، علـى كـل عنصـر مـادي أو معنـوي یكـون الزمـًا 

  .الستغالل المتجر على الوجه الذي قصده المتعاقدان، ما لم یتفق على غیر ذلك

  )39(مادة 
ى عناصـر خاضــعة لنظـام خـاص للشـهر أو التسـجیل، ال یقــوم إذا اشـتمل المتجـر علـ

شـهر التصــرف بقیـد ملخصــه فــي السـجل التجــاري مقــام الشـهر أو التســجیل الخــاص، 
  .ما لم ینص القانون على غیر ذلك

  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )40(مادة 
ال یحــل مــن آلـــت إلیــه ملكیــة المتجـــر محــل المتصــرف فـــي الحقــوق وااللتزامـــات  .1

  .شهر التصرف، ما لم یتفق على غیر ذلك الناشئة عن العقود السابقة على
فــي حالــة االتفــاق علــى حلــول المتصــرف إلیــه محــل المتصــرف، یجــوز لمــن كــان  .2

طرفــًا ثانیــًا فــي تلــك العقــود الســابقة، أن یطلــب إلغاءهــا خــالل تســعین یومــًا مـــن 
تـــاریخ قیـــد الملخـــص فـــي الســـجل التجـــاري، أو مـــن تـــاریخ إخطـــار المتعاقـــد بعقـــد 

  .دالتصرف أیهما أبع
  )41(مادة 

استثناًء من األحكام الخاصة باإلفالس، یجوز لبائع المتجـر الـذي لـم یسـتوف  .1
كامل الثمن االحتجاج على جماعة الدائنین بحقه في الفسخ واسـترداد المتجـر أو 
بحقــه فــي االمتیــاز، إذا كــان قــد احــتفظ لنفســه بهــذا الحــق أو ذاك فــي عقــد البیــع 

ي الســجل التجــاري، وال یقــع الفســـخ أو وذكــر صــراحة فــي الملخــص الــذي قیــد فــ
  .االمتیاز إال على العناصر التي تتضمنها

وتبقى ذمة المتصرف مشـغولة بالـدیون المتصـلة بـالمتجر، والتـي یكـون تـاریخ  .2
  .إنشائها سابقا على شهر التصرف إال إذا أبرأه الدائنون منها

  )42(مادة 
ثًال لنشـــاط المتجــر بكیفیـــة ال یجــوز للمتصــرف فـــي المتجــر أن یـــزاول نشــاطًا ممــا. 1

یترتــب علیهــا اإلضــرار بمــن آلــت إلیــه الملكیــة أو حــق االســتغالل، مــا لــم یتفــق علــى 
  .غیر ذلك

یسـري هـذا الحظـر لمـدة عشـر سـنوات مـن تـاریخ قیـد التصـرف فـي السـجل التجـاري، مــا . 2
  .قلألم یتفق على مدة 

  )43(مادة 
بالقیــد فـي الســجل التجــاري، ال یـتم رهــن المتجـر إال بعقــد مكتـوب یشــهر ملخصـه  .1

  .ویجب أن یتضمن العقد ما إذا كان هناك امتیاز للبائع على المتجر من عدمه
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إذا لـــم یعــــین مـــا یتناولــــه الـــرهن فــــال یقـــع إال علــــى االتصـــال بــــالعمالء والســــمعة  .2
  .التجاریة واالسم التجاري والحق في اإلیجار

متیـــاز الـــدائن یكفـــل شـــهر ملخـــص عقـــد الـــرهن فـــي الســـجل التجـــاري حفـــظ حـــق ا .3
  .المرتهن لمدة خمس سنوات، ویلغى القید إذا لم یجدد قبل انقضاء المدة السابقة

  .یشطب القید بتراضي األطراف أو بموجب حكم قضائي نهائي .4

  )44(مادة 
  .الدائن المرتهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جیدة

  )45(مادة 
قاقه جــاز للــدائن المــرتهن، بعــد مضــي إذا لــم یــوف المــدین الــدین فــي تــاریخ اســتح. 1

ــــة أیــــام مــــن تكلیــــف المــــدین الــــراهن بالوفــــاء بخطــــاب مســــجل مصــــحوب بعلــــم  ثمانی
ـــه بـــالبیع  الوصـــول، أن یتقـــدم لقاضـــي المحكمـــة المختصـــة بطلـــب مســـتعجل لـــإلذن ل
ـــة لمقومـــــات المتجـــــر كلهـــــا أو بعضـــــها التـــــي تناولهـــــا امتیـــــاز الـــــدائن  بالمزایـــــدة العلنیــ

  .المرتهن
البیـــع فـــي المكـــان والزمـــان وبالطریقـــة التـــي یحـــددها القاضـــي، وینشـــر عـــن یكـــون . 2

البیـــع قبـــل حصـــوله بعشـــرة أیـــام علـــى األقـــل فـــي صـــحیفتین یـــومیتین، مـــا لـــم یحــــدد 
  .القاضي وسیلة إعالمیة أخرى

  .تضاف تكلفة النشر لمقدار الدین المنفذ به. 3

  )46(مادة 
ائن المـــرتهن حـــق تملكـــه أو یقـــع بـــاطًال كـــل شـــرط فـــي عقـــد رهـــن المتجـــر یخـــول الـــد

  .التصرف فیه بغیر اإلجراءات السابقة

  )47(مادة 
  .لیس لمؤجر المكان الذي به المتجر أن یباشر امتیازه ألكثر من أجرة سنتین
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  )48(مادة 
ـــــأمین ذات الحقـــــوق  ـــــالغ الناشـــــئة عـــــن الت ـــــى المب ـــــدائن المـــــرتهن عل ـــــائع وال یكـــــون للب

  .المتجر المؤمن علیهاواالمتیازات التي كانت لهما على عناصر 
  الفصل السابع
  االسم التجاري

  )49(مادة 
یتــألف االســم التجــاري مــن اســم التــاجر ولقبــه، ویجــوز أن یتضــمن بیانــات خاصــة . 1

باألشــخاص المـــذكورین فیــه أو متعلقـــة بنـــوع التجــارة المخصـــص لهــا، كمـــا یجـــوز أن 
ب أن یكـون مطابقـًا یكون تسمیة مبتكرة مقترنـة باسـم المالـك، وفـي جمیـع األحـوال یجـ

  .للحقیقة وال یؤدي إلى التضلیل أو المساس بالنظام العام أو اآلداب
  .یكون االسم التجاري للشركات التجاریة وفقًا ألحكام القانون الخاص بها. 2
یقید االسم التجاري في السجل التجاري، وال یجـوز للغیـر اسـتخدام االسـم التجـاري . 3

ذا تشـابه اسـم تـاجر ولقبـه مـع اسـم مقیـد بالسـجل في نفس نوع التجارة التي یز  اولهـا، وإ
  .التجاري یجب علیه أن یضیف بیانًا السمه یمیزه عن االسم المقید

یجـــب علـــى التـــاجر أن یجـــري معامالتـــه باســـمه التجـــاري، وكتابتـــه علـــى واجهـــة . 4
  .متجره وعلى مطبوعاته المتعلقة بتجارته

آلخــر بعــد انقضــائه أو زوالــه، إال بعــد یحظــر علــى التــاجر اســتخدام اســم تجــاري . 5
  .مرور سنة من تاریخ االنقضاء أو الزوال

ال یجـــــوز التصـــــرف فـــــي االســــــم التجـــــاري منفـــــردًا عــــــن التصـــــرف فـــــي المتجــــــر . 6
المخصـص لـه، غیــر أن التصـرف فــي المتجـر ال یشـمل االســم التجـاري، مــا لـم یتفــق 

إضــافة مـا یــدل علــى علـى غیــر ذلـك، وفــي حالــة االتفـاق یجــب علــى المتصـرف إلیــه 
ن وافـــق المتصــــرف علـــى اســــتعمال المتصـــرف إلیــــه ألســــمه إانتقـــال الملكیــــة إلیـــه، فــــ

التجــاري دون أیــة إضــافة یكــون مســئوًال معــه بالتضــامن عــن االلتزامــات الناشــئة بعــد 
  .شهر التصرف
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بمراعاة مـا تقـدم مـن أحكـام إذا انتقلـت ملكیـة االسـم التجـاري للمتصـرف إلیـه وقـام . 7
افة مـــا یـــدل علـــى انتقـــال الملكیـــة فإنـــه یحـــل محـــل المتصـــرف فـــي الحقـــوق هـــذا بإضـــ

  .وااللتزامات التي تترتب تحت هذا االسم من تاریخ القید في السجل التجاري 
  )50(مادة 

مع مراعاة األحكام المنصوص علیها في هذا الفصل تسري في شأن األسماء التجاریـة 
اع وغیـر ذلـك مـن عناصـر الملكیـة الفكریـة والرسوم والنماذج الصناعیة وبراءات االختـر 

  .والصناعیة القوانین والقرارات الخاصة بها
  الفصل الثامن

  سوق األوراق المالیة
  )51(مادة 

  .تعتبر سوق األوراق المالیة شخصًا معنویاً . 1
مــع مراعــاة أحكــام هــذا الفصــل تســري علــى إنشــاء ســوق األوراق المالیــة ونظامهــا . 2

  .لقرارات المنظمة لذلكالداخلي القوانین وا
  )52(مادة 

ال یجــوز التعامــل فــي ســوق األوراق المالیــة بالنســبة لمــا قیــد فــي جــداول أســعارها . 1
ال كان التصرف باطالً    .من صكوك إال بواسطة شركة مقبولة للعمل بها، وإ

إجـــراء عملیـــات فـــي ســـوق األوراق المالیـــة لحســـاب عمالئهـــا " للشـــركة" ال یجـــوز . 2
ذا أجـــرت الشـــركة العملیـــة دون هـــذا التفـــویض جـــاز للعمیـــل دون تفـــویض كتـــ ابي، وإ
  .قبولها أو رفضها

  )53(مادة 
تكــون العملیــات المضــافة إلــى أجــل صــحیحة، ولــو قصــد المتعاقــدون منهــا أن تــؤول 
إلـــى مجـــرد التـــزام بـــدفع فـــروق األســـعار، بشـــرط أن تعقـــد العملیـــة فـــي ســـوق األوراق 

مدرجـــــة بجـــــداول هـــــذه الســـــوق، ویصـــــدر الـــــوزیر  المالیـــــة وأن تكـــــون األوراق المالیـــــة
  .المختص قرارًا بتنظیم هذه العملیات
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  الباب الثاني
  االلتزامات والعقود التجاریة

  الفصل األول
  أحكام عامة

  )54(مادة 
التضامن مفترض بین المدینین في المسائل التجاریة، ما لم ینص القانون أو . 1

  .االتفاق على غیر ذلك
  .م في حالة تعدد الكفالء في الدین التجاريیسري هذا الحك. 2

  )55(مادة 
، إال إذا نـص القـانون علـى ذلـك أو كـان . 1 ال تعد كفالة الدین التجاري عمـًال تجاریـًا

، أو تاجرًا وله مصلحة في الدین المكفول   .الكفیل مصرفًا
 -ولــــو كــــان غیــــر متضــــامن  -ال یجــــوز فــــي الكفالــــة التجاریــــة أن یــــدفع الكفیــــل . 2

، ما لم یتفق على غیر ذلكبتجر    .ید المدین أوًال
  )56(مادة 

تـدخل فـي نشـاطه التجـاري  -في حالة قیام التاجر بأعمال أو خدمات لحسـاب الغیـر 
ویقـــدر العـــوض . افتـــرض أنـــه قـــام بهـــا مقابـــل عـــوض، مـــا لـــم یثبـــت عكـــس ذلـــك -

  .باالتفاق أو طبقًا للعرف فإن لم یوجد قدره القاضي
  )57(مادة 

  .القروض التي یبرمها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجاریةتعد تجاریة 
  )58(مادة 

الطلبـــات والتفویضـــات الصـــادرة مـــن التـــاجر لشـــئون تجارتـــه ال تنقضـــي بوفاتـــه، ومـــع 
ذلك یجوز لورثته إلغاؤها إذا قرروا عدم االستمرار فـي التجـارة، فـإن أخطـروا المتعاقـد 

  .یهم أي تعویضمع المورث في أجل مناسب بذلك ال یستحق عل
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  )59(مادة 
ال یجـــوز بســـبب االســـتغالل أو الغـــبن أن یطلـــب التـــاجر ابطـــال العقـــود التـــي یبرمهـــا 

  .لشئون تتعلق بأعماله التجاریة، أو انقاص االلتزامات التي تترتب علیه بمقتضاها
  )60(مادة 

إذا كـــان محـــل االلتـــزام التجـــاري تســـلیم شـــيء خـــالل موســـم معـــین أو فصـــل مـــن . 1
لســـنة یجـــب الرجــــوع إلـــى العـــرف الســـائد فــــي مكـــان التســـلیم لتعیـــین الوقــــت فصـــول ا

الواجـب أن یـتم فیـه، فـإن لـم یوجـد عـرف وجـب أن یـتم التسـلیم فـي وقـت مناسـب قبــل 
  .نهایة الموسم أو الفصل

یعتبــر العــرف الســائد فــي مكــان التســلیم، فیمــا یتعلــق بكیفیــة قیــاس أو وزن أو عــد . 2
  .قد، ما لم یتفق على غیر ذلكأو كیل البضاعة متممًا للع

  )61(مادة 
إذا كــان محــل االلتــزام التجــاري أداء عمــل وجــب أن یبــذل فیــه المــدین عنایــة التــاجر 

  .العادي
  )62(مادة 

إذا عین للبدء في التنفیذ أجل معین وانقضى هذا األجل دون أن یبدأ المـدین التنفیـذ، 
  .فال یجوز له بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله

  )63(ة ماد
یســـقط حـــق فســـخ العقـــد الـــذي یحـــتفظ بـــه أحـــد المتعاقـــدین خـــالل مـــدة معینـــة إذا قـــام 

  .خاللها بتنفیذ التزاماته العقدیة أو قبل قیام الطرف اآلخر تنفیذ التزاماته
  )64(مادة 

المطالبة بوفـاء االلتزامـات التجاریـة تكـون خـالل سـاعات العمـل التـي یحـددها القـانون 
  .یجري علیها العرفأو اللوائح أو التي 
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  )65(مادة 
ــون إعــــذار المــــدین أو إخطــــاره بإنــــذار رســــمي أو بكتــــاب مســــجل مصــــحوب بعلــــم  یكــ

وفــي حالــة االســتعجال یجــوز أن یكــون ببرقیــة أو فــاكس أو تلكــس أو غیــر . الوصــول
  .ذلك من وسائل االتصال السریعة

  )66(مادة 
ء بـــه أو تقســـیطه إال عنـــد ال یجـــوز للمحكمـــة مـــنح المـــدین بـــالتزام تجـــاري مهلـــة للوفـــا

  .الضرورة، وبشرط عدم إلحاق ضرر جسیم بالدائن
  )67(مادة 

إال إذا اتفـق . ال یجبر الدائن على قبول مبلـغ التعـویض المتفـق علیـه بـدًال مـن التنفیـذ
  .على غیر ذلك

  )68(مادة 
الوفـــاء بـــدین تجـــاري لحـــائز ســـند الـــدین مؤشـــرًا علیـــه بالتخـــالص أو لمـــن یحمـــل  .1

الدائن أو نائبه یبرئ ذمة المدین، إال إذا أثبت الدائن أن المـدین لـم مخالصة من 
  .یقم بالتحري المناسب للتحقق من صحة الوفاء

  .حیازة المدین لسند الدین قرینة على براءة ذمته من الدین قابلة إلثبات العكس .2
  )69(مادة 

مــن الــدین ال یجــوز للمــدین المــأذون بالوفــاء قبــل حلــول أجــل الــدین أن یخصــم جــزءًا 
عنــد اســتعمال هــذا الحــق إال بموافقــة الــدائن، مــا لــم یوجــد نــص فــي القــانون أو عــرف 

  .یقضي بغیر ذلك
  )70(مادة 

كــــل صــــك یكــــون محلــــه دفــــع مبلــــغ مــــن النقــــود أو تســــلیم بضــــائع یجــــوز تداولــــه  .1
  .بالتظهیر إذا كان ألمر الدائن، وبالمناولة إن كان لحامله

ة أو المناولة انتقـال جمیـع الحقـوق الناشـئة عـن یترتب على التظهیر الناقل للملكی .2
  .الصك إلى حامل جدید
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في حالة التظهیر الناقل للملكیة یضـمن المظهـر الوفـاء بـالحق الثابـت فـي الصـك . 3
فـــي میعـــاد االســـتحقاق، مـــا لـــم یتفـــق علـــى قصـــر الضـــمان علـــى وجـــود الحـــق وقـــت 

  .التظهیر
لموقعــون علیــه بالتضــامن، مــا لــم إذا أنشــئ الصــك بمناســبة عملیــة تجاریــة التــزم ا. 4

  .ینص القانون أو االتفاق على غیر ذلك
ال یجــــوز للمــــدین أن یحــــتج علــــى حامــــل الصــــك بالــــدفوع المبنیــــة علــــى عالقــــات . 5

شخصــیة خاصــة بمنشــئ الصــك أو بحاملیــه الســابقین، مــا لــم یكــن قصــد حاملــه وقــت 
  .لیة المدینحصوله على الصك اإلضرار بالمدین أو كان الدفع یتعلق بنقص أه

ـــــرد إلیـــــه مؤشـــــرًا علیـــــه . 6 یجـــــوز للمـــــدین أن یمتنـــــع عـــــن الوفـــــاء بالصـــــك إذا لـــــم ی
  .بالتخالص

تســـري علــــى ضـــیاع الصــــكوك المشـــار إلیهــــا فـــي هــــذه المـــادة األحكــــام الخاصــــة . 7
  .بضیاع األوراق التجاریة، ما لم ینص القانون على غیر ذلك

  )71(مادة 
یخـــالف العـــادات واألصـــول المرعیـــة فـــي یعتبـــر منافســـة غیـــر مشـــروعة كـــل فعـــٍل . 1

المعامالت التجاریة، ویـدخل فـي ذلـك علـى وجـه الخصـوص االعتـداء علـى عالمـات 
الغیــر أو علــى اســمه التجــاري أو علــى بــراءات االختــراع، أو علــى أســراره الصــناعیة 
التي یملـك حـق اسـتثمارها، وتحـریض العـاملین فـي متجـره علـى إذاعـة أسـراره أو تـرك 

دعـاء یكـون مـن شـأنه إحـداث اللـبس فـي اه، واإلغراق، وكذلك كل فعل أو العمل عند
المتجــر أو فــي منتجاتــه أو إضــعاف الثقــة فــي مالكــه أو القــائمین علــى إدارتــه أو فــي 

  .منتجاته
كــل منافســة غیــر مشــروعة تلــزم فاعلهــا بتعــویض الضــرر النــاتج عنهــا وللمحكمــة . 2

شــــر ملخـــص الحكــــم علـــى نفقــــة أن تقضـــي فضـــًال عــــن التعـــویض بإزالــــة الضـــرر ون
  .المحكوم علیه في إحدى الصحف الیومیة
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  )72(مادة 
ــیســأل منــتج الســلعة وموزعهــا قِ  .1 كــل مــن یلحقــه ضــرر بــدني أو مــادي یحدثــه  لَ بَ

  .المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عیب في المنتج
نعه أو یكون المنتج معیبًا على وجه الخصوص إذا لم تراع في تصـمیمه أو صـ .2

تركیبـــه أو إعـــداده لالســـتهالك أو حفظــــه أو تعبئتـــه أو طریقـــة عرضـــه أو طریقــــة 
  .استعماله الحیطة الكافیة لمنع وقوع الضرر أو للتنبیه إلى احتمال وقوعه

  :في حكم هذه المادة  .3
صـــانع الســلعة الـــذي أعــدها فـــي هیئتهــا النهائیـــة " المنــتج " یقصــد بلفـــظ  .أ 

ء كانت جمیع األجزاء التـي تتكـون منهـا التي عرضت بها في التداول، سوا
السـلعة مــن صــنعه أم اســتعان بــأجزاء مـن صــنع الغیــر، وال ینصــرف اللفــظ 

  .إلى تابعي المنتج
ـــة  لإلتجـــارمســـتورد الســـلعة " المـــوزع " یقصـــد بلفـــظ  .ب  فیهـــا، وتـــاجر الجمل

الــذي یقــوم بتوزیعهــا فــي الســوق المحلیــة علــى تجــار التجزئــة ولــو قــام فــي 
لیـــات بیـــع بالتجزئـــة، كمـــا یشـــمل اللفـــظ تـــاجر التجزئـــة إذا الوقـــت نفســـه بعم

كــان یعلــم أو كــان مــن واجبــه أن یعلــم وقــت بیــع الســلعة بالعیــب الموجــود، 
والعبــرة فــي ذلــك بمــا كــان یفعلــه تــاجر عــادي یمــارس بیــع ســلعة مــن النــوع 

  .نفسه لو وجد في الظروف ذاتها
لى الموزع أو إلیهمـا معـًا یجوز للمضرور توجیه دعوى المسئولیة إلى المنتج أو إ .4

ذا كــان مركــز أعمــال المنــتج أو المــوزع الــرئیس موجـــودًا  دون تضــامن بینهمــا، وإ
خــارج فلســطین جــازت مقاضــاته أمــام المحــاكم الفلســطینیة التــي یوجــد فــي دائرتهــا 

  .له فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب
رور بحـدوث تتقادم دعوى المسئولیة بانقضاء ثالث سـنوات مـن تـاریخ علـم المضـ .5

الضرر والمسئول عنه، وفي جمیع األحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمسـة عشـر 
  .عامًا من یوم وقوع العمل غیر المشروع
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یقــــع بــــاطًال كــــل شــــرط أو بیــــان یكــــون مــــن شــــأنه إعفــــاء المنــــتج أو المــــوزع مــــن  .6
  .المسئولیة أو تحدیدها أو تخفیض مدة تقادمها

  )73(مادة 
التزامــــــات التجــــــار قبــــــل بعضــــــهم الــــــبعض المتعلقــــــة  تتقــــــادم الــــــدعاوى الناشــــــئة عــــــن

بمعامالتهم التجاریة بانقضاء سبع سنوات من تاریخ حلـول میعـاد الوفـاء بـااللتزام، إال 
إذا نــص القـــانون علـــى غیـــر ذلـــك، وتســـقط بانقضـــاء عشـــر ســـنوات األحكـــام النهائیـــة 

  .الصادرة في تلك الدعاوى
  )74(مادة 

یـــة أیـــا كانـــت قیمتهـــا بكافـــة طـــرق اإلثبـــات، مـــا لـــم یجـــوز إثبـــات االلتزامـــات التجار . 1
  .ینص القانون أو االتفاق على غیر ذلك

ـــدا الحــــاالت التــــي یوجــــب فیهـــــا القــــانون اإلثبــــات بالكتابــــة فــــي المســـــائل . 2 فیمــــا عـ
التجاریة، یجوز في تلك المسائل إثبات عكس ما اشتمل علیـه دلیـل كتـابي، أو إثبـات 

  .اإلثباتما یجاوز هذا الدلیل بكافة طرق 
تكون األوراق العرفیة فـي المسـائل التجاریـة حجـة علـى الغیـر فـي تاریخهـا ولـو لـم . 3

، مــا لــم یشـترط القــانون ثبــوت التـاریخ، ویعتبــر التــاریخ صــحیحًا  یـكن هــذا التــاریخ ثابتـًا
  .حتى یثبت العكس

  )75(مادة 
و علـیهم متـى یجوز قبول الدفاتر التجاریـة لإلثبـات فـي الـدعاوى المقامـة مـن التجـار أ

  :كانت متعلقة بأعمالهم التجاریة وذلك وفقًا للقواعد اآلتیة 
تكون البیانات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها، ومـع ذلـك ال یجـوز لمـن یریـد  .1

  .أن یستخلص من هذه الدفاتر دلیًال لنفسه أن یجزئ ما ورد بها من بیانات
القــانون حجــة لصــاحب الــدفتر  تكــون البیانــات الــواردة بالــدفاتر المطابقــة ألحكــام .2

على خصمه التاجر، إال إذا نقضها الخصـم ببیانـات واردة بـدفاتره المطابقـة ألحكـام 
  .القانون، أو أثبت بأي دلیل آخر عدم صحتها



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

إذا كانت دفـاتر الخصـمین مطابقـة ألحكـام القـانون وأسـفرت المطابقـة بینهمـا عـن  .3
ن إلیـه منهـا وتبـین أسـباب ذلـك فـي تناقض بیاناتهما، جاز للمحكمة األخذ بما تطمئ

  .حكمها، أو أن تطلب دلیًال آخر
إذا اختلفـــت البیانـــات الـــواردة بـــدفاتر الخصـــمین وكانـــت دفـــاتر أحـــدهما مطابقـــة  .4

للقــانون دون األخــرى فــالعبرة بالــدفاتر المطابقــة، إال إذا أقــام الخصــم الــدلیل علــى 
ین دفـاتر مطابقـة ولـم خالف مـا ورد بهـا، ویسـري هـذا الحكـم إذا قـدم أحـد الخصـم

  .یقدم اآلخر أي دفاتر
  )76(مادة 

یجوز فـي المسـائل التجاریـة االتفـاق علـى التحكـیم قبـل قیـام النـزاع أو بعـد قیامـه، مـع 
  .مراعاة األحكام المنصوص علیها في القوانین الخاصة

  الفصل الثاني
  نقل المعرفة الحدیثة

  )77(مادة 
لنقـــل المعرفـــة الحدیثـــة الســـتخدامها فـــي تســـري أحكـــام هـــذا الفصـــل علـــى كـــل عقـــد . 1

مـا لــم . فلسـطین، سـواء كـان هـذا النقـل دولیـًا عبــر الحـدود اإلقلیمیـة لفلسـطین أم داخلیـاً 
  . یتفق األطراف على غیر ذلك

كما تسري أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل المعرفة الحدیثة یبرم بعقد مستقل . 2
  .أو ضمن عقد آخر

  )78(مادة 
لمعرفـــة الحدیثـــة اتفـــاق یتعهـــد بمقتضـــاه المـــورد أن ینقـــل بمقابـــل معلومـــات عقـــد نقـــل ا

متطــورة إلــى المســتورد، الســتخدامها فــي طریقــة فنیــة خاصــة إلنتــاج ســلعة معینــة أو 
وال یعتبــــر نقــــًال . تطویرهـــا أو لتركیــــب أو لتشـــغیل آالت أو أجهــــزة أو لتقــــدیم خـــدمات

اســتئجار الســلع وال بیــع العالمــات  للمعرفــة الحدیثــة مجــرد بیــع أو شــراء أو تــأجیر أو
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التجاریـــة أو األســـماء التجاریـــة أو التـــرخیص باســـتعمالها إال إذا ورد ذلـــك كجـــزء مـــن 
  .عقد نقل المعرفة الحدیثة أو كان مرتبطًا به ارتباطا ال یقبل التجزئة

  )79(مادة 
ال كان باطالً . 1   .یجب أن یكون عقد نقل المعرفة الحدیثة مكتوبًا وإ
ن یشــــتمل العقــــد علــــى بیــــان عناصــــر المعرفــــة وتوابعهــــا التــــي تنقــــل إلــــى یجــــب أ. 2

المســـتورد، ویجـــوز أن یـــرد ذكـــر هـــذا البیـــان مصـــحوبًا بدراســـات الجـــدوى والتعلیمـــات 
والتصــمیمات والرســومات الهندســیة والخــرائط والصــور وبــرامج الحاســوب وغیرهــا مــن 

  .زءًا منهالوثائق الموضحة للمعرفة في مالحق ترفق بالعقد وتعتبر ج
  )80(مادة 

یجــوز إبطــال كــل شــرط یــرد فــي عقــد نقــل المعرفــة الحدیثــة یكــون مــن شــأنه تقییــد 
حریة المستورد في استخدامها أو تطویرهـا أو التعریـف باإلنتـاج أو اإلعـالن عنـه، 
وینطبق ذلك بوجه الخصوص على الشروط التي یكون موضوعها إلزام المسـتورد 

  :بأمر مما یأتي 
  .نات التي یدخلها المورد على المعرفة الحدیثة وأداء قیمتهاقبول التحسی .1
حظر إدخال تحسینات أو تعدیالت علـى المعرفـة الحدیثـة لـتالئم الظـروف المحلیـة  .2

ـــى معرفـــة حدیثـــة أخـــرى  أو ظـــروف منشـــأة المســـتورد، وكـــذلك حظـــر الحصـــول عل
  .مماثلة أو منافسة للمعرفة الحدیثة محل العقد

معینـــة لتمییـــز الســلع التـــي اســـتخدمت المعرفـــة الحدیثـــة اســتعمال عالمـــات تجاریـــة  .3
  .محل العقد في إنتاجها

  .تقیید حجم اإلنتاج أو ثمنه أو كیفیة توزیعه أو تصدیره .4
اشــتراك المــورد فــي إدارة منشــأة المســتورد أو تدخلــه فــي اختیــار العــاملین الــدائمین  .5

  .بها
ــــار لتشــــغیل شــــراء المــــواد الخــــام أو المعــــدات أو اآلالت أو األجهــــزة أو  .6 قطــــع الغی

  .المعرفة الحدیثة من المورد وحده أو من المنشآت التي یعینها دون غیرها
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  .قصر بیع اإلنتاج أو التوكیل في بیعه على المورد أو األشخاص الذین یعینهم .7
وذلــك كلــه مــا لــم یكــن أي مــن هــذه الشــروط قــد ورد فــي عقــد نقــل المعرفــة الحدیثــة  

  .رعایة مصلحة جدیة ومشروعة للمورد بقصد حمایة مستهلكي المنتج أو
  )81(مادة 

یلتـــزم المـــورد أن یكشـــف للمســـتورد فـــي العقـــد أو خـــالل المفاوضـــات التـــي تســـبق 
  :إبرامه عما یلي 

األخطار التي قد تنشأ عن استخدام المعرفة الحدیثة محل التعاقـد، وعلـى وجـه  . 1
واح أو الخصــــوص مـــــا یتعلـــــق منهـــــا بالبیئـــــة أو الصـــــحة العامـــــة أو ســـــالمة األر 
  .األموال، وعلیه أن یطلعه على ما یعلمه من وسائل التقاء هذه األخطار

الـدعاوى القضــائیة وغیرهـا مــن العقبـات التــي تعـوق اســتخدام الحقـوق المتصــلة  . 2
  .بالمعرفة الحدیثة، ال سیما ما یتعلق منها ببراءات االختراع

لمعرفـــــة أحكـــــام القـــــانون المحلـــــي بالنســـــبة للمـــــورد بشـــــأن التصـــــریح بتصـــــدیر ا . 3
  .الحدیثة

  )82(مادة 
  :لى غیر ذلك یلتزم المورد بما یليما لم یتفق الطرفان ع

أن یقـــدم للمســــتورد المعلومــــات والبیانــــات وغیرهــــا مــــن الوثــــائق الفنیــــة الالزمــــة  . 1
الســـتیعاب المعرفــــة الحدیثـــة، وكــــذلك مــــا یطلبـــه المســــتورد مـــن الخــــدمات الفنیــــة 

  .والتدریب الالزمة للتشغیل، وعلى وجه الخصوص الخبرة
أن یعلــم المســتورد بالتحســینات التــي قـــد یــدخلها علــى المعرفــة الحدیثــة محـــل  . 2

التعاقـــد خـــالل مـــدة ســـریان العقـــد، وأن ینقـــل هـــذه التحســـینات إلـــى المســـتورد إذا 
  .طلب منه ذلك

قطــع الغیــار التــي  -بنــاًء علــى طلبــه  –أن یقــدم للمســتورد خــالل مــدة العقــد  . 3
ن كـــان . هــزة التــي تســتعمل فــي تشــغیل منشــأتهینتجهــا وتحتاجهــا اآلالت واألج وإ

  .المورد ال ینتجها في منشأته وجب أن یعلم المستورد بمصادر الحصول علیها
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أن یحـافظ علـى ســریة التحسـینات التــي یـدخلها المسـتورد وینقلهــا إلیـه بموجــب  . 4
ویســأل المـورد عـن تعــویض الضـرر الـذي ینشــأ عـن إفشـاء هــذه . شـرط فـي العقـد

  .السریة
من مطابقـــة المعرفـــة الحدیثـــة والوثــــائق المرفقـــة بهـــا للشـــروط المبینــــة أن یضـــ . 5

بالعقد، كما یضمن إنتاج السلعة أو أداء الخدمات التـي اتفـق علیهـا بالمواصـفات 
  . المبینة بالعقد

  )83(مادة 
  :غیر ذلك یلتزم المستورد بما یلي ما لم یتفق الطرفان على

ین علـى قـدر مـن الدرایـة الفنیـة، أن یستخدم في تشـغیل المعرفـة الحدیثـة عـامل . 1
وأن یســـتعین كلمـــا لـــزم األمـــر بخبـــراء فنیـــین، علـــى أن یكـــون اختیـــارهم عـــاملین 

  .وخبراء من الفلسطینیین كلما كان ذلك متاحاً 
أن یطلـــع المـــورد علـــى أحكـــام التشـــریعات الوطنیـــة المتعلقـــة باســـتیراد المعرفـــة  . 2

  .الحدیثة محل التعاقد
رفـــة الحدیثـــة والتحســـینات التـــي تـــدخل علیهـــا فـــي أن یـــدفع للمـــورد مقابـــل المع . 3

  :المیعاد والمكان   المتفق علیهما 
یجــوز أن یكــون المقابــل مبلغــًا إجمالیــًا یــؤدى دفعــة واحــدة أو علــى دفعــات  .أ 

متعــددة، كمــا یجــوز أن یكــون نصــیبًا مــن رأس المــال المســتثمر فــي تشــغیل 
  .المعرفة الحدیثة أو نصیبًا من عائد التشغیل

یكـــون المقابـــل كمیـــة معینـــة مـــن الســـلعة التـــي تســـتخدم المعرفـــة یجـــوز أن  .ب 
الحدیثـة فــي إنتاجهــا، أو مــادة أولیــة ینتجهــا المســتورد ویتعهــد بتصــدیرها إلــى 

  .المورد
ــــة التــــي یحصــــل علیهــــا وعلــــى ســــریة  . 4 أن یحــــافظ علــــى ســــریة المعرفــــة الحدیث

ــــازل عنهــــا للغیــــر، ویســــأل عــــن تعــــوض  التحســــینات التــــي تــــدخل علیهــــا وأال یتن
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الضـرر الــذي ینشــأ عـن إفشــاء هــذه السـریة ســواء وقــع فـي مرحلــة التفــاوض علــى 
 .إبرام العقد أو بعد ذلك

  )84(مادة 
یجوز االتفاق على أن یكون للمسـتورد وحـده حـق اسـتخدام المعرفـة الحدیثـة واالتجـار 
فــي اإلنتــاج، بشــرط أن یحــدد هــذا الحــق بمنطقــة جغرافیــة معینــة، وبمــدة محــددة یتفــق 

  .لطرفانعلیهما ا
  )85(مادة 

یسأل كل من المورد والمستورد بغیـر تضـامن بینهمـا عمـا یلحـق األشـخاص واألمـوال 
  .من ضرر ناشئ عن استخدام المعرفة الحدیثة أو عن السلعة الناتجة عن تطبیقها

  )86(مادة 
یجــوز لكــل مــن طرفــي العقــد بعــد انقضــاء خمــس ســنوات مــن تــاریخ العقــد، أن یطلــب 

النظــر فــي شــروطه بتعــدیلها بمــا یالئــم الظــروف االقتصــادیة العامــة إنهــاءه أو إعــادة 
ویجوز تكرار تقدیم هذا الطلب كلما انقضت خمـس سـنوات مـا لـم یتفـق علـى . القائمة

  .مدة أخرى
  )87(مادة 

تخــتص المحــاكم الفلســطینیة بالفصــل فــي المنازعــات الناشــئة عــن العقــد المنصــوص 
ویجــوز االتفــاق علــى تســویة النــزاع ودیــا أو  مــن هــذا القــانون،) 77(علیــه فــي المــادة 

  .بطریق التحكیم طبقًا للقواعد المنصوص علیها في قانون التحكیم
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  الفصل الثالث
 البیع التجاري
  الفرع األول
  أحكام عامة

  )88(مادة 
ال تســري األحكــام المنصــوص علیهــا فــي هــذا الفــرع إال علــى عقــود بیــع البضــائع  .1

ا بیـنهم لشـئون تتعلـق بالتجـارة، مـا لـم یـنص القـانون علــى التـي یبرمهـا التجـار فیمـ
غیر ذلك، وكذلك ال تسري تلك األحكام إال إذا كان البدل المقابل للمبیـع نقـدًا أو 

  .كان نقدًا وعینًا وكانت قیمة الجزء العیني أدنى من الجزء النقدي
شـأنها النافـذة تسري على عقود البیـع التجاریـة الدولیـة، أحكـام االتفاقیـات الدولیـة ب .2

فـــي فلســـطین، وكـــذلك األعـــراف الســــائدة فـــي التجـــارة الدولیـــة، والتفســـیرات التــــي 
أعـــدتها المنظمـــات الدولیـــة للمصـــطلحات المســـتعملة فـــي تلـــك التجـــارة إذا أحـــال 

  .إلیها العقد
  )89(مادة 

إذا لم یحدد المتعاقدان الثمن انعقد البیع بالسعر الـذي یجـري علیـه التعامـل بینهمـا، . 1
  .فإذا لم یكن بینهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق

إذا اتفــق علــى أن یكــون البیــع بســعر الســوق أو إذا وجــب األخــذ بهــذا الســعر وفقــًا . 2
لحكـم الفقــرة الســابقة فـالعبرة بمتوســط ســعر السـوق فــي الزمــان والمكـان اللــذین تــم فیهمــا 

ر ذلك أو تبین مـن الظـروف وجـوب العقد، إال إذا اتفق أو جرى عرف التجارة على غی
ذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط   .اعتماد سعر آخر، وإ

  )90(مادة 
یجوز تفویض الغیر في تحدید ثمن البیع، فإذا لم یقم بالتحدید في المیعـاد المحـدد لـه 
أو في المیعاد المناسب عند عـدم التحدیـد، وجـب اعتمـاد السـعر المتـداول فـي السـوق 
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لزمان والمكان اللذین تم فیهما العقد، ما لم یتبـین مـن الظـروف أو عـرف التجـارة في ا
  .وجوب اعتماد سعر آخر

  )91(مادة 
إذا كـان الـثمن مقـدرًا علــى أسـاس الـوزن فـالعبرة بــالوزن الصـافي، إال إذا اتفـق أو جــرى 

  .العرف على غیر ذلك
  )92(مادة 

لمبیـع أو حجمـه أو غیـر ذلـك مـن إذا اتفق علـى أن یكـون للمشـتري تحدیـد شـكل ا. 1
األوصــاف الممیــزة لــه، وجــب أن یقــوم بهــذا التحدیــد فــي المیعــاد المتفــق علیــه أو فــي 
ال جـــاز للبـــائع طلـــب الفســـخ  ـاد مناســـب عنـــد عـــدم االتفـــاق علـــى میعـــاد معـــین، وإ میعــ

  .والتعویض
مبیـع وللبائع بعد انقضاء المیعـاد المشـار إلیـه فـي الفقـرة السـابقة تحدیـد أوصـاف ال. 2

وفقـــًا لحاجـــات المشــــتري التـــي یمكنــــه العلـــم بهـــا، ویكــــون هـــذا التحدیــــد نهائیـــًا إذا لــــم 
یعترض علیه المشتري خالل خمسة عشـر یومـًا مـن تـاریخ إخطـاره بـه بكتـاب مسـجل 

  .مصحوب بعلم الوصول
  )93(مادة 

 إذا لـم یحــدد میعـاد التســلیم وجـب أن یــتم بمجـرد إبــرام العقـد، مــا لـم تســتلزم طبیعــة. 1
  .المبیع أو یقضي العرف بتحدید میعاد آخر

فإذا اتفـق علـى أن یكـون للمشـتري تحدیـد میعـاد التسـلیم، التـزم البـائع بالتسـلیم فـي . 2
المیعاد الذي یحدده المشتري، مع مراعـاة المـدة التـي تسـتلزمها طبیعـة المبیـع إلعـداده 

  .للتسلیم
  )94(مادة 

بإرســال المبیــع إلــى غیــر المكــان المعــین إذا قــام البــائع بنــاء علــى طلــب المشــتري . 1
لتسلیمه، كانت تبعة الهالك على المشتري من وقت تسلیم المبیـع إلـى مـن یتـولى نقلـه، 

  .إال إذا اتفق أو نص القانون على غیر ذلك
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إذا خــالف البــائع دون ضــرورة ملجئــة تعلیمــات المشــتري بشــأن النقــل، كــان مســئوًال . 2
  .هذه المخالفةعما یلحق المبیع من ضرر بسبب 

إذا هلــك المبیــع قبــل التســلیم بســبب ال یــد للبــائع فیــه انفســخ العقــد واســترد المشــتري . 3
  .الثمن، إال إذا كان الهالك بعد إعذار المشتري لتسلم البضاعة

المصـاریف التـي یقتضـیها تسـلیم المبیـع فــي غیـر المكـان المعـین لتنفیـذ البیـع تكــون . 4
  .و نص القانون على غیر ذلكعلى المشتري، إال إذا اتفق أ

  )95(مادة 
  ف بالتسامح فیهال یعتد عند تسلیم المبیع بما یطرأ علیه من نقص أو تلف یقضي العر 

  )96(مادة 
  :مبیع في المیعاد المحدد في العقدإذا لم یقم البائع بتسلیم ال

فللمشتري أن یخطره بالتنفیذ بكتـاب مسـجل مصـحوب بعلـم الوصـول خـالل مـدة  .1
ــددها، فــــإذا لــــم یســــلم البــــائع المبیــــع خــــالل تلــــك المــــدة جــــاز للمشــــتري مناســـبة ی حــ

الحصــول علـــى شـــئ مماثــل للمبیـــع علـــى حســـاب البــائع، وان یطالبـــه بـــالفرق بـــین 
  .الثمن المتفق علیه وما دفعه بحسن نیة للحصول على ذلك الشيء

إذا كان للمبیع سـعر معلـوم فـي السـوق جـاز للمشـتري، وان لـم یشـتر فعـًال شـیئًا  .2
، أن یطالـب البـائع بــالفرق بـین الـثمن المتفـق علیــه وسـعر السـوق فـي الیــوم  ممـاثًال

  .المحدد للتسلیم
للمشــتري بــدًال مــن ذلــك أن یخطــر البــائع أن عــدم التســلیم خــالل المــدة المعینــة  .3

، ولــه فــي هــذه الحالــة أن یطلــب  فــي اإلخطــار یترتــب علیــه اعتبــار العقــد مفســوخًا
  .التعویض إن كان له مقتضٍ 

  )97(ادة م
إذا اتفــق علــى تســلیم المبیــع علــى دفعــات جــاز للمشــتري أن یطلــب الفســخ إذا لــم یقــم 
ــــى  ــــدفعات فــــي المیعــــاد المتفــــق علیــــه، وال یســــري الفســــخ عل ــــائع بتســــلیم إحــــدى ال الب

  .الدفعات التي تم تسلیمها، إال إذا ترتب على تجزئة المبیع ضرر جسیم للمشتري
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  )98(مادة 
  :المیعاد المتفق علیهفع الثمن في إذا لم ید

فللبائع بعـد إخطـار المشـتري إن یعیـد بیـع البضـاعة للغیـر، فـإذا بیعـت بحسـن  . 1
نیـــة بـــثمن أقـــل مـــن الـــثمن المتفـــق علیـــه كـــان مـــن حـــق البـــائع مطالبـــة المشـــتري 

  .بالفرق
إذا كــان للبضــاعة ســعر معلــوم فــي الســوق فللبــائع، وان لــم یقــم بإعــادة البیــع  . 2

، أن یطالــب المشــتري بــ الفرق بــین الــثمن المتفــق علیــه وســعر البضــاعة فــي فعــًال
  .السوق في الیوم المعین لدفع الثمن

  )99(مادة 
یجـــوز للمشــــتري الـــذي دفــــع الــــثمن بكاملـــه أن یطلــــب مــــن البـــائع إعطــــاءه قائمــــة . 1

  .بالبضاعة مذكورًا فیها أن الثمن قد سدد
مـن البـائع فلـیس إذا قبل المشتري صراحة أو ضمنًا قائمـة البضـاعة التـي تسـلمها . 2

لـــه بعـــد ذلـــك االعتـــراض علـــى البیانـــات التـــي وردت بهـــا، ویعتبـــر قبـــوًال ضـــمنیًا عـــدم 
  .االعتراض خالل عشرة أیام من تاریخ استالم القائمة

  )100(مادة 
  :إذا رفض المشتري تسلم المبیع 

ـــــدم  . 1 ـــــات الحالـــــة  -جـــــاز للبـــــائع أن یتق ـــــب مســـــتعجل لقاضـــــي  -بعـــــد إثب بطل
ذن له في بیعه بعد انقضـاء مـدة یحـددها القاضـي ویخطـر المحكمة المختصة لإل

بهـــا المشـــتري، كمـــا یحـــدد القاضـــي كیفیـــة إجـــراء البیـــع ویجـــوز لـــه أن یـــأذن ببیـــع 
  .األشیاء القابلة للتلف سریعًا دون تحدید مهلة أو إخطار

إذا كـان المشـتري قـد سـدد كامـل الـثمن تعـین علـى البـائع إیـداع حصـیلة البیــع  . 2
الیــوم التــالي لحصــوله علــى األكثــر لحــین تســویة النــزاع بــین  خزینــة المحكمــة فــي

 .الطرفین
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  )101(مادة 
إذا تبین للمشتري بعد تسلمه المبیع أن كمیتـه أو صـنفه أقـل ممـا هـو متفـق علیـه  .1

أو أن به عیبًا أو أنه غیر مطـابق للشـروط أو للعینـة التـي تـم التعاقـد بمقتضـاها، 
الـنقص أو العیـب أو عـدم المطابقـة، عـدم فال یقضـي لـه بالفسـخ إال إذا نشـأ عـن 

ـــم  ـــه المشـــتري أو صـــعوبة تصـــریفه، مـــا ل صـــالحیة المبیـــع للغـــرض الـــذي أعـــده ل
یوجد اتفاق أو عـرف یقضـي بوجـوب الفسـخ، وللمحكمـة عنـد رفـض طلـب الفسـخ 

  .إنقاص الثمن، دون إخالل بحق المشتري في التعویض إن كان له مقتض
جــود الـــنقص أو العیــب أو عـــدم المطابقـــة یجــب علـــى المشــتري إخطـــار البـــائع بو  .2

، وعلیــه رفــع دعــوى الفســخ أو  خــالل خمســة عشــر یومــًا مــن تســلمه المبیــع فعلیــًا
ال ســـقط حـــق  إنقـــاص الـــثمن خـــالل خمســـة وأربعـــین یومـــًا مـــن تـــاریخ اإلخطـــار وإ

  .المشتري في إقامتها، إال إذا ثبت الغش من جانب البائع
  .ة أشهر من تاریخ التسلیم الفعليفي جمیع األحوال تسقط الدعوى بمضي ست .3
یجوز االتفاق على تعدیل المواعید المنصوص علیها في هـذه المـادة، كمـا یجـوز  .4

  .إعفاء المشتري من مراعاتها
  )102(مادة 

إذا تبین بعد تسلیم المبیع للمشتري أن كمیته تزیـد علـى المقـدار المتفـق علیـه فـال  .1
ض المشـتري تكملـة الـثمن خـالل خمسـة یقضي للبائع باسترداد الزیـادة، إال إذا رفـ

  .عشر یومًا من تاریخ إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول بوجود الزیادة
تســقط دعــوى البــائع لتكملــة الــثمن بعــد انقضــاء خمســة وأربعــین یومــًا مــن تــاریخ  .2

  .إخطار المشتري بالزیادة
وز یجوز االتفاق على تعدیل المواعید المنصوص علیها في هـذه المـادة، كمـا یجـ .3

  .إعفاء البائع من مراعاتها
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  )103(مادة 
یجــوز االتفــاق علــى إلــزام المشــتري بعــدم التخفــیض عــن ثمــن معــین عنــد إعــادة  .1

ویجـوز للمحكمــة أن تقضــي . البیـع إذا كــان المبیـع تحمیــه عالمــة تجاریـة مســجلة
  .ببطالن هذا الشرط إذا كان المبیع سلعة أساسیة لالستهالك

مراعـــــاة هـــــذا الشـــــرط إال إذا علمـــــوا بـــــه أو كـــــان فـــــي ال یلتــــزم خلفـــــاء المشـــــتري ب .2
  .استطاعتهم العلم به

  الفرع الثاني
  أحكام خاصة ببعض أنواع البیوع التجاریة

  )104(مادة 
  .أو أحدهما فقط یهتسري أحكام هذا الفرع إذا كان عقد البیع تجاریًا بالنسبة إلى طرف

  البیع بالتقسیط
  )105(مادة 

أقسـاط الـثمن المتفـق علیـه فـي موعـده ال یقضـي بفسـخ إذا لم یدفع المشـتري أحـد  .1
  .البیع إذا تبین أنه قام بتنفیذ الجزء األكبر من التزاماته

فـــي حالـــة الحكــــم بفســـخ البیـــع یجــــب أن یـــرد البـــائع األقســــاط التـــي قبضـــها بعــــد  .2
اســتنزال مـــا یعادلـــه مقابــل االنتفـــاع بـــالمبیع، باإلضـــافة إلــى تعـــویض عـــن التلـــف 

ســتعمال غیــر العــادي، ویقــع بــاطًال كــل اتفــاق علــى تحمیــل الــذي لحقــه بســبب اال
  .المشتري التزامات أشد من ذلك

االتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد األقساط فـي موعـده ال یكـون  .3
  .نافذًا إال في حالة تخلف المشتري عن دفع قسطین متتالیین على األقل
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  )106(مادة 
ة المبیــــع لحــــین ســــداد كامــــل األقســــاط، یكتســــب فــــي حالــــة احتفــــاظ البــــائع بملكیــــ .1

المشـتري هــذه الملكیــة بســداد القســط األخیـر، ویتحمــل المشــتري تبعــة الهــالك مــن 
  .وقت استالمه المبیع

مع عدم اإلخالل بأحكام اإلفالس ال یكون شرط احتفاظ البائع بالملكیة نافـذًا فـي  .2
بق علـى حـق الغیـر أو حق الغیر إال إذا كان مدونًا في محـرر ثابـت التـاریخ وسـا

  .على تاریخ التوقف عن الدفع
  )107(مادة 

ال یجــوز للمشــتري التصـــرف فــي المبیـــع قبــل أداء األقســـاط بأجمعهــا إال بموافقـــة  .1
ـــه حـــق مطالبـــة  ال كـــان التصـــرف غیـــر نافـــذ فـــي حـــق البـــائع، ول ـــائع كتابـــة، وإ الب

  .المشتري بأداء باقي األقساط فورًا إذا قام بهذا التصرف
مشتري علـى مخالفـة حكـم الفقـرة السـابقة بـالحبس مـدة ال تزیـد علـى سـتة یعاقب ال .2

 العملــة المتداولــةبمــا یعادلهــا أردنــي أو  أشــهر وبغرامــة ال تجــاوز خمســمائة دینــار
  .أو بإحدى هاتین العقوبتین قانوناً 

  البیع بطریق التصفیة أو بالمزاد العلني
  )108(مادة 

المعروضـة للبیـع فـي التصـفیة مقترنـًا یجب على التاجر أن یعلن عن ثمـن السـلع  .1
ـــثمن الفعلـــي الـــذي كانـــت تبـــاع بـــه خـــالل الشـــهر الســـابق علـــى  بـــه بیـــان عـــن ال

  .التصفیة
یعتبـر فـي حكـم التصـفیة الموســمیة كـل إجـراء مـن شــأنه اإلعـالن عـن بیـع الســلع  .2

  .بأسعار مخفضة
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  )109(مادة 
حضـوره، ولـو اشـترط  یقصد بالبیع بالمزاد العلني كل بیع اختیاري یجـوز لكـل شـخص

  .لحضور المزایدة دفع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معینة من األشخاص
  )110(مادة 

ال یجوز للتاجر أن یبیع بطریق المزاد العلني السلع غیر المسـتعملة التـي یتـاجر فیهـا 
  :إال ألحد األسباب اآلتیة، وبشرط اإلعالن عن السبب قبل المزایدة 

  .تجرتصفیة نهائیة للم .1
  .تصفیة نهائیة ألحد فروع المتجر .2
  .تصفیة التجارة في أحد األصناف .3
تصـــفیة الســـلع التـــي أصـــابها عیـــب بســـبب حریـــق أو تســـرب میـــاه أو رطوبـــة أو   .4

 .غیر ذلك من  األسباب

  .تصفیة موسمیة، على أن تتم خالل أسبوعین على األكثر .5
  )111(مادة 

ال بواســــطة خبیــــر مـــثمن مقیــــد فــــي ال یجـــوز بیــــع الســـلع المســــتعملة بــــالمزاد العلنـــي إ
  .السجل الخاص بالخبراء المثمنین

  )112(مادة 
  :على الخبیر المثمن أن یمسك دفترًا خاصًا یدون فیه باللغة العربیة ما یلي . 1

  .مفردات السلع المستعملة المعدة للبیع بالمزایدة العلنیة .أ 
  .التقدیر المبدئي لقیمتها .ب 
  .أسماء طالبي البیع .ج 
  .سلع بالسجل، ویضع علیها بطاقات بتلك األرقامأرقام قید ال .د 
  .الثمن الذي رسا به المزاد بالنسبة لكل سلعة .ه 

إذا زاد التقــدیر المبــدئي لقیمــة الســلع المســتعملة المعروضــة للبیــع بالمزایــدة العلنیــة . 2
، یجـب علـى  قانونـاً  العملـة المتداولـةبما یعادلهـا أردني أو  على مبلغ مائة ألف دینار
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المــثمن اإلعــالن عــن البیــع والمعاینــة فــي صــحیفتین یــومیتین إحــداهما باللغــة الخبیــر 
العربیة، قبل الموعـد المحـدد للبیـع بسـبعة أیـام علـى األقـل مـع تحدیـد یـوٍم سـابق علـى 

  . البیع للمعاینة
  )113(مادة 

علــى المشــتري الــذي رســى علیــه المــزاد أن یــدفع نصــف الــثمن فــي نفــس الجلســة، . 1
ي عنــــد تســــلمه المبیــــع خــــالل أســـبوع مــــن تــــاریخ رســــو المزایــــدة علــــى وأن یـــدفع البــــاق

  .األكثر، ما لم تتضمن شروط البیع خالف ذلك
یسدد الثمن للخبیـر الـذي أجـرى المـزاد ویكـون مسـئوًال عـن أدائـه لطالـب البیـع فـي . 2

  .یوم العمل التالي لسداد كامل الثمن بعد خصم الرسوم المقررة ومستحقاته
المشــتري بــاقي الــثمن، أو تخلــف عــن الحضــور الســتالم المبیــع فــي إذا لــم یســدد . 3

المیعـاد المحـدد، یجـب إعـادة البیـع علــى مسـئولیة المشـتري المتخلـف خـالل أســبوعین 
  .من میعاد التسلیم بذات الطریقة وال تقبل المزایدة الثانیة منه

ــــاني بــــثمن أقــــل مــــن المــــزاد األول التــــزم المشــــتري ال. 4 متخلــــف إذا رســــى المــــزاد الث
ن رسى بثمن أكبر فالزیادة لطالب البیع   .بالفرق، وإ

ال یجــــوز لطالــــب البیــــع أو الخبیــــر المــــثمن المكلــــف بــــالبیع أن یشــــترك بنفســــه أو . 5
  .بواسطة غیره في المزاد على السلع المعروضة للبیع

  :ال یجوز للخبیر المثمن االمتناع عن إرساء المزاد إال في الحالتین اآلتیتین . 6
  .قتصر على شخص واحدإذا ا .أ 
  .إذا لم تصل نتیجة المزاد إلى التقدیر المبدئي للقیمة .ب 

للخبیر المثمن حق االمتیاز بالنسـبة لمـا یسـتحقه مـن أجـر أو عمولـة علـى ثمـن  .7
  .ما یقوم ببیعه بالمزایدة العلنیة

  )114(مادة 
  .یصدر الوزیر المختص قرارًا بتنظیم مهنة الخبراء المثمنین. 1
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ل بأیة عقوبة أشد أو جزاء تأدیبي ینص علیـه قـانون آخـر یعاقـب كـل دون اإلخال. 2
مـــن یخـــالف أحكـــام القـــرار الـــوزاري المشـــار إلیـــه فـــي الفقـــرة الســـابقة مـــن هـــذه المـــادة 

مـــن هـــذا القـــانون بغرامـــة ال  )113/5/6-112- 111-110 -109( وأحكـــام المـــواد
، وفـي جمیــع اولـة قانونــاً أردنـي أو مـا یعادلهــا بالعملـة المتد تجـاوز خمسـة آالف دینــار

األحــوال یــأمر القاضــي بغلــق المكتــب المخــالف ونــزع اللوحــات والالفتــات التــي یكــون 
ــد اســــتعملها مــــع نشــــر الحكــــم فــــي صــــحیفتین باللغــــة العربیــــة علــــى نفقــــة  المخــــالف قــ

  .المحكوم علیه
  )115(مادة 

یكــون لمـــوظفي الســـلطة المختصـــة الـــذین یحـــددهم الـــوزیر المخـــتص صـــفة الضـــبطیة 
لقضــــائیة فــــي مجــــال تنفیــــذ تلــــك األحكــــام والقــــرار الــــوزاري المشــــار إلیــــه فــــي المــــادة ا

السـابقة، ولهـم فــي سـبیل ذلــك حـق دخـول المحــال التجاریـة ومكاتــب الخبـراء المثمنــین 
وطلـــب المســـتندات المتعلقـــة بتنفیـــذ مـــا تقـــدم مـــن أحكـــام ومراجعـــة الســـجالت وتحریـــر 

  .محاضر الضبط عما یظهر من مخالفات
  واع البیوع الدولیةبعض أن

  F.O.B البیع فوب  . أ
  )116(مادة 

البیــع فــوب هــو البیــع الــذي یــتم فیــه تســلیم المبیــع فــي مینــاء الشــحن علــى ظهــر  .1
  .السفینة التي یعینها المشتري لنقله

ویلتــزم المشــتري فــي هــذا النــوع مــن البیــع بــإبرام عقــد النقــل البحــري وأداء أجرتــه  .2
خطـــار البــــائع فـــي میعــــاد مناســـب باســــم الســـفینة التــــي اختارهـــا للنقــــل، ومكــــان  وإ
  .الشحن، وتاریخه والمهلة المعینة ألجرائه

ویجــوز للمشــتري أن یعهــد إلــى البــائع بــإبرام عقــد النقــل والتــأمین علــى البضــاعة  .3
لحساب المشتري، وتسري على العالقة بین البـائع والمشـتري فـي هـذا الشـأن عقـد 

  .الوكالة
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  )117(مادة 
وحزم المبیع ونقله إلى مینـاء الشـحن وشـحنه علـى السـفینة التـي یلتزم البائع بتعبئة  .1

 .علیها المشتري وذلك في التاریخ المحدد وخالل المهلة المعینة للشحن

ویتحمـل البــائع نفقــات التعبئــة والحـزم ومصــروفات فحــص أو قیــاس أو عــد أو وزن  .2
 .المبیع قبل إجراء شحنه

ن المبیـع مـع إرسـال األوراق الدالـة ویلتزم البائع بإخطار المشـتري دون إبطـاء بشـح .3
  .على ذلك إلیه وذلك على نفقة المشتري
  )118(مادة 

إذا كـان المبیــع ممـا یلــزم لتصــدیره خـارج الدولــة الحصـول علــى إذن تصــدیر أو أي  .1
  .ترخیص حكومي آخر فإن البائع یلتزم بالحصول علیه ویتحمل مصروفات ذلك

وغیــره مـــن الوثــائق الالزمـــة لـــذلك  یلتــزم المشـــتري بالحصــول علـــى إذن االســـتیراد .2
  .ویتحمل مصروفاتها

ویلتـــزم البـــائع بالحصـــول علــــى شـــهادة منشـــأ للمبیــــع حســـب األصـــول، وتقــــدیمها  .3
  .للمشتري ویتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم یتفق على غیر ذلك

  )119(مادة 
علــى البــائع أن یقــدم للمشـــتري كــل مســاعدة تمكنــه مـــن الحصــول علــى ســند الشـــحن 

مــن الوثــائق الــالزم اســتخراجها فــي الدولــة التــي یقــع فیهــا شــحن المبیــع لتیســیر  وغیــره
استیراده أو مروره عبر دولة أخـرى ویتحمـل المشـتري النفقـات الالزمـة للحصـول علـى 

  .هذه المستندات
  )120(مادة 

یلتــزم البــائع بــدفع جمیــع المبــالغ المســتحقة علــى المبیــع بمــا فــي ذلــك رســوم التصــدیر 
لشــحن إلــى حــین تمــام اجتیــاز المبیــع أثنــاء شــحنه حــاجز الســفینة، كمــا ومصــروفات ا

تبعة ما قد یلحق بالمبیع مـن ضـرر حتـى تلـك المرحلـة، أمـا مـا یسـتحق  البائعیتحمل 
  .بعد ذلك من مبالغ وما قد ینشأ من ضرر فیقع على عاتق المشتري
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  )121(مادة 
یهـا إلـى مینـاء الشـحن إلـى مـا إذا تأخر وصول السفینة التي اختارها المشـتري للنقـل عل

بعــد انتهــاء المهلــة المعینــة للشــحن أو إذا غــادرت الســفینة المینــاء المــذكور قبــل انتهــاء 
هــــذه المهلــــة أو إذا تعــــذر الشــــحن علیهــــا بســــبب ال یرجــــع إلــــى البــــائع التــــزم المشــــتري 
بالمصروفات اإلضافیة التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد یلحق المبیـع مـن ضـرر 

  .تاریخ انعقاد المهلة المعینة للشحن بشرط أن یكون في هذا التاریخ قد تعین بذاتهمن 
  )122(مادة 

إذا لـــم یخطـــر المشـــتري البـــائع باســـم الســـفینة فـــي المیعـــاد المناســـب أو احـــتفظ بحـــق 
تعیین میعاد التسلیم خالل مدة معینة ولم یعینه، أو بتحدیـد مینـاء الشـحن ولـم تصـدر 

الل هــذه المــدة، التــزم المشــتري بالمصــروفات اإلضــافیة التــي عنــه تعلیمــات محــددة خــ
تـنجم عـن ذلـك، وتحمــل تبعـة مـا قـد یلحــق المبیـع مـن ضـرر مــن تـاریخ انتهـاء میعــاد 
اإلخطار أو المدة المتفق علیها لتعیین میعاد التسلیم بشرط أن یكـون المبیـع فـي ذلـك 

  .الوقت قد تعین بذاته
  )123(مادة 

ســـلیم المبیـــع علـــى رصـــیف مینـــاء الشـــحن الـــذي ترســـو علیـــه إذا اتفـــق علـــى أن یـــتم ت
وتسـري علـى هـذا البیــع )   F.A.S فـاس ( السـفینة التـي یعینهـا المشـتري سـمى البیــع  

  .أحكام البیع فوب عدا البضاعة على السفینة
  C.I.Fالبیع . ب

  )124(مادة 
هــو البیــع الــذي یــتم بــثمن مقطــوع یشــمل فضــًال عــن ثمــن المبیــع  CIFالبیــع  .1

  .الیف التأمین البحري علیه وأجرة النقل بالسفینة إلى میناء الوصولتك
وتعتبــر البضــاعة قـــد تــم تســلیمها إلـــى المشــتري عنــد إتمـــام شــحنها بالســـفینة،  .2

  .وتنقل تبعة الهالك إلى المشتري من هذا الوقت
ذا لم یلتزم البائع بالتأمین أعتبر البیع  .3  ).S  & F) ( أف . أند . س( وإ
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  )125( مادة 
علـــى البـــائع إبـــرام عقـــد نقـــل البضــــائع مـــع ناقـــل حســـن الســـمعة، وبالشـــروط العادیــــة 
واختیار سفینة صالحة لنقـل البضـائع مـن جـنس المبیـع، وعلیـه أیضـًا أداء أجـرة النقـل 

  .وغیرها من المبالغ التي قد یشترط الناقل دفعها في میناء الشحن

  )126(مادة 
تأمینـًا علـى المبیـع ضـد أخطـار على البائع أن یعقد مع مـؤمن حسـن السـمعة  .1

  .النقل وأن یؤدي المصروفات والنفقات الالزمة لذلك
یجـــب أن یعقــــد التـــأمین بوثیقــــة قابلـــة للتــــداول وبالشـــروط التــــي یجـــري علیهــــا  .2

  .العرف وأال یقل مبلغ التأمین عن الثمن المذكور في عقد البیع
مـــــا األخطــــــار وال یلتـــــزم البـــــائع بالتـــــأمین إال ضـــــد أخطــــــار النقـــــل العادیـــــة، أ .3

اإلضافیة وأخطار الحرب فال یلتـزم البـائع بالتـأمین ضـدها إال إذا طلـب المشـتري 
  .منه ذلك

وال یكــون البــائع مســئوًال تجــاه المشــتري بســبب عجــز المــؤمن عــن تأدیــة بــدل  .4
  .من على المبیع لدى شركة تأمین حسنة السمعةأالتأمین إذا كان قد 

  )127(مادة 
المبیــع وشــحنه علــى الســفینة خــالل المهلــة المعینــة  یلتــزم البــائع بتعبئــة وحــزم .1

ـــــة والحـــــزم  ـــــائع نفقـــــات التعبئ ـــــي یقضـــــي بهـــــا العـــــرف ویتحمـــــل الب للشـــــحن أو الت
  .ومصروفات الفحص أو القیاس أو الوزن أو العد الالزم لشحن المبیع

تمام الشحن .2   .وعلى البائع إخطار المشتري دون إبطاء اسم السفینة وإ
  )128(مادة 

) شــحن(شــحن البضــائع للمبیــع بســند الشــحن المــذكور فیــه كلمــة یكــون إثبــات  .1
فللمشـــتري أن یثبـــت أن ) برســـم الشـــحن(أمـــا إذا كـــان ســـند الشـــحن قـــد ذكـــر فیـــه 

  .الشحن لم یقع فعًال في التاریخ المدون بالسند
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وعلــى أنــه إذا كــان ســند الشــحن یشــتمل علــى بیــان محــرر بخــط ربــان الســفینة  .2
عـــًال فـــي التـــاریخ المحـــدد فلـــیس للمشـــتري أن وموقـــع منـــه بـــأن البضـــائع شـــحنت ف

  .جهة البائعایثبت خالف ذلك في مو 

  )129(مادة 
وتقدیمها . یلتزم البائع بالحصول على شهادة للمبیع حسب األصول .1

  .للمشتري، على أن یتحمل المشتري مصروفات ذلك ما لم یتفق على خالفه
الحصول على  كما یلتزم البائع بتقدیم كل مساعدة لتمكین المشترى من .2

الوثائق الالزم استخراجها في الدولة التي یقع فیها شحن المبیع لتیسیر استیراده 
 .أو مروره عبر دولة أخرى

  )130(مادة 
یلتـــزم البـــائع بـــأداء المبـــالغ التـــي تســـتحق علـــى المبیـــع إلـــى أن یـــتم شـــحنه علـــى  .1

 .السفینة ویدخل في ذلك رسم التصدیر

ف إخراج المبیع من الجمـرك فـي مینـاء التفریـغ أما رسوم االستیراد ورسوم مصاری .2
  .فتكون على عاتق المشتري

  )131(مادة 
یتحمــل البــائع تبعـــة مــا قـــد یلحقــه المبیـــع مــن ضــرر حتـــى اللحظــة التـــي یجتــاز فیهـــا 

  .المبیع أثناء شحنه حاجز السفینة، وتنتقل التبعة بعد ذلك إلى المشتري
  )132(مادة 

یرســـل إلــــى المشــــتري دون إبطــــاء ســــند الشــــحن علـــى البــــائع بعــــد شــــحن البضــــاعة أن  .1
ــًا وقــابالً للتــداول وموجهــًا إلــى المینــاء المعــین للتفریــغ وترفــق بســند الشــحن قائمــة . نظیف

بالبضـــاعة المبیعـــة وقیمتهـــا ووثیقــــة التـــأمین أو شـــهادة تقــــوم مقامهـــا والوثـــائق األخــــرى 
ذا أحــال ســند الشــحن فــي بعــض األمــور إلــى مشــ إیجــار  ةارطالتــي یطلبهــا المشــتري وإ

 .السفینة وجب إرفاق نسخة من هذا العقد أیضاً 
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ویعتبـر ســند الشـحن نظیفــًا إذا لـم یشــتمل علـى شــروط إضـافیة صــریحة تؤكـد وجــود عیــوب  .2
علــى المبیــع أو كیفیــة تعبئتــه وحزمــه وال یــدخل فــي هــذا الشــروط اإلشــارة فــي ســند الشــحن 

ولیة عمـــا یحـــدث مـــن ضـــرر إلـــى ســـبق اســـتعمال األوعیـــة أو األغلفـــة أو إلـــى عـــدم المســـئ
 .بسبب طبیعة المبیع أو إلى جهل الناقل بمحتویات الطرود أو وزنها

ویجــب أن تكــون الشــهادة التــي تقــوم مقــام وثیقــة التــأمین األصــلیة صــادرة مــن المــؤمن  .3
ومشـتملة علــى الشـروط األساســیة المنصـوص علیهــا فـي الوثیقــة األصـلیة بحیــث تخــول 

  .ه الوثیقةحاملها الحقوق التي تمنحها هذ
  )133(مادة 

ــــائع إذا كانــــت غیــــر  .1 ال یلتــــزم المشــــتري بقبــــول المســــتندات التــــي یرســــلها إلیــــه الب
مطابقـــة للشـــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي عقـــد البیـــع، ویعتبـــر المشـــتري قـــابًال بتلـــك 
المستندات إذا لم یعترض علیها عن طریق مصرف المشتري خـالل  سـبعة أیـام مـن 

ــــتم االعتــــراض ــــاریخ تســــلمها وی ــــائع كتابــــة بإرســــال مســــتندات مطابقــــة  ت بأخطــــار الب
للشــروط المتفــق علیهــا خــالل فتــرة مناســبة، وللمشــتري بعــد انقضــاء تلــك الفتــرة طلــب 

 .ن كان له مقتضإفسخ البیع مع التعویض 

ذا رد المشتري المستندات ألسباب معینة أو قبلها بتحفظـات فلـیس لـه بعـد ذلـك  .2 وإ
 .التحفظات التي سبق له إیرادهاأن یبدي أي اعتراض غیر األسباب و 

ذا رد المشتري المستندات دون مسوغ ف .3 نه یلـزم بتعـویض البـائع عمـا یـنجم عـن إوإ
 .ذلك من ضرر

  )134(مادة 
إذا وصــلت الســفینة التــي شــحن علیهــا المبیــع قبــل وصــول المســتندات أو إذا وصــلت 

لــزم لتمكــین المســتندات ناقصــة وجــب علــى البــائع فــور إخطــاره بــذلك القیــام بكــل مــا ی
ــتري مــــن الحصــــول علــــى نســــخة مــــن المســــتندات التــــي لــــم تصــــل أو اســــتكمال  المشــ
المستندات الناقصة، ویحمـل البـائع المصـروفات الالزمـة لـذلك مـع التعـویض إذا كـان 

  .له مقتضى
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  )135(مادة 
یلتزم المشتري بتسلم المبیـع عنـد وصـوله إلـى المینـاء ) 132(مع مراعاة أحكام المادة 

یـــه، ویتحمـــل المشــتري المبـــالغ التـــي تســتحق علـــى المبیـــع خــالل نقلـــه كمـــا المتفــق عل
یتحمــل مصــروفات التفریــغ عنــد وصــوله مــا لــم یكــن الناقــل قــد اســتوفى تلــك المبـــالغ 

البیـع (والمصروفات في میناء الشحن أو اتفق فـي عقـد البیـع علـى أن یتحملهـا البـائع 
 ).حتى التفریغ سیف

  )136(مادة 
بحـق تعیـین مینـاء الشـحن أو مینـاء التفریـغ خـالل مـدة معینـة ولـم  إذا احتفظ المشتري

یصــدر تعلیماتــه فــي هــذا الشــأن خــالل المــدة المــذكورة التــزم بالمصــروفات اإلضــافیة 
التي تنجم عن ذلـك وتحمـل تبعـه مـا قـد یلحـق المبیـع مـن ضـرر حتـى تـاریخ انقضـاء 

  .بذاتهمهلة الشحن بشرط أن یكون المبیع في ذلك التاریخ قد تعین 
 )137(مادة 

إذا ظهــر أن البضــاعة مخالفــة عمــا جــاء فــي المســتندات ولــم تجــاوز المخالفــة القــدر 
المسموح به عرفًا كان المشتري ملزمًا بقبولها مع تنزیل الثمن علـى النحـو الـذي یقـدره 

  .الخبراء وفقًا للعرف المعمول به في میناء الوصول
  بیع الوصول. ج

  )138(مادة 
ضمن شروطًا من شأنها تحمیل البائع تبعه الهالك بعـد شـحن البضـاعة العقد الذي یت

أو تجعــل أمــر تنفیــذ العقــد منوطــا بوصــول الســفینة ســالمة أو تعطــي المشــتري الخیــار 
فـي قبــول البضـاعة حســب االتفـاق أو حســب النمـوذج المســلم إلیـه حــین العقـد، یخــرج 

  .یم في مكان الوصول، ویعتبر بیعًا بشرط التسلفوبأو بیع  سیفعن كونه بیع 
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  البیع في مطار القیام. د
  )139(مادة 

البیع في مطار القیام هـو البیـع الـذي یـتم فیـه تسـلیم البضـاعة فـي مطـار القیـام وذلـك 
  .بوضعها تحت تصرف الناقل الجوي الذي عینه المشتري أو الذي یختاره البائع

  )140(مادة 
م إلـي الناقـل الجـوي أو إلـى مـن یمثلـه فـي یلتزم البائع بتسیلم البضاعة في مطار القیا

المكــان والتــاریخ المتفــق علیهمــا أو فــي المكــان الــذي یعینــه المشــتري بعــد إبــرام العقــد 
وعلـى البـائع دون إبطـاء . ویتم التسلیم وفقًا للقواعد واألعراف المتبعة في مطار القیام

ل االتصـــاالت إخطــار المشـــتري بتمــام تســـلیم البضــاعة، وذلـــك بأیــة وســـیلة مــن وســـائ
  .السلكیة والالسلكیة

  )141(مادة 
یقـــوم البـــائع بـــإبرام عقـــد نقـــل البضـــاعة علـــى نفقـــة ومســـئولیة المشـــتري إذا طلـــب  .1

األخیـــر منـــه ذلـــك كمـــا یقـــوم البـــائع بـــذلك إذا لـــم یعـــط المشـــتري تعلیمـــات بشـــأن نقـــل 
البضــاعة فــي الموعــد المناســـب وكــان قیامــه بــذلك ممـــا یجــري بــه العــرف التجـــاري، 

 .وز للبائع أال یقوم بإبرام عقد النقل وفي هذه الحالة یخطر المشتري فورًا بذلكویج

ذا تـــولى البـــائع إبـــرام عقـــد النقـــل، التـــزم بمراعـــاة التعلیمـــات الصـــادرة إلیـــه مـــن  .2 وإ
المشــــتري واختیــــار طــــائرة صــــالحة لنقــــل بضــــائع مــــن ذات طبیعــــة الشــــيء وبطریــــق 

وصــول الــذي عینــه المشــتري، أو إلــى الرحلــة المعتــاد مــن مطــار القیــام إلــى مطــار ال
  .أقرب مطار إلى منشأة المشتري

  )142(مادة 
یلتــزم البــائع بــأداء جمیــع الرســوم والضـــرائب التــي تســتحق علــى البضــاعة بســـب  .1

 .تصدیرها

كما یلتزم البائع بأن یـزود المشـتري بجمیـع المسـتندات الالزمـة السـتالم البضـاعة  .2
  .والتي تكون تحت تصرف البائع
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  )143(مادة 
إذا امتنـع الناقـل الجــوي أو الشـخص اآلخـر الــذي عینـه المشـتري عــن تسـلم البضــاعة 
في مطار القیام، أو إذا لم یقم المشتري بتزوید البـائع فـي الوقـت المناسـب بالتعلیمـات 
الالزمـــة لنقـــل البضـــاعة یكـــون علـــى البـــائع إخطـــار المشـــتري بـــذلك فـــي أســـرع وقـــت 

  .ممكن
  )144(مادة 

ال یكون فیهـا علـى البـائع إبـرام عقـد نقـل البضـاعة، یلتـزم المشـتري،  في األحوال التي
وعلـــى نفقتـــه بتنظـــیم عملیـــة نقـــل البضـــاعة مـــن مطـــار القیـــام إلـــى مطـــار الوصـــول، 
ــــى  ــــه أو أي شــــخص آخــــر تســــلم البضــــاعة إلیــــه وعل وتحدیــــد الناقــــل الجــــوي أو ممثل

ذا لــم یخطــر المشــت. المشــتري إخطــار البــائع بــذلك وفــي وقــت مناســب ري البــائع فــي وإ
الوقــت المناســب بالتعلیمــات الالزمــة لنقــل البضــاعة، یتحمــل المشــتري جمیــع النفقــات 
اإلضـافیة التــي تترتـب علــى ذلـك، كمــا یتحمــل مـا قــد یلحـق البضــاعة مـن ضــرر منــذ 
التـــاریخ الـــذي یتعـــین فیـــه التســـلیم  بشـــرط أن تكـــون البضـــاعة قـــد أفـــرزت أو تعینـــت 

  .بذاتها
  )145(ادة م

الناقـــل الجـــوي أو أي شـــخص آخـــر، عینـــه المشـــتري عـــن تســـلم البضـــاعة، إذا امتنـــع 
كمـا یتحمـل تبعـه مـا . تحمل المشتري جمیع النفقـات اإلضـافیة التـي تترتـب علـى ذلـك

قـد یلحــق البضــاعة مــن ضــرر وذلــك منــذ التــاریخ الــذي أصــبحت فیــه البضــاعة معــدة 
  .للتسلیم بشرط أن تكون البضاعة قد أفرزت أو تعینت بذاتها

  )146(دة ما
، وال یــؤثر علــى العالقــات التــي  یكــون عقــد البیــع مــن البیــوع الدولیــة المتقدمــة مســتقًال
تنشأ بین كل من البائع والمشتري والناقل في عقد النقـل، أو بـین المشـتري والمصـرف 

  .في عقد االعتماد المستندي
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  عقد التورید –4
  )147(مادة 

ي یلتـــزم المــورد بتوریــدها، جـــاز إذا اتفــق علــى حـــد أدنــى وحــد أقصـــى للكمیــة التــ .1
لطالـب التوریــد تعیــین الكمیــة التــي تلزمـه، بشــرط أن تقــع بــین الحــدین وأن یخطــر 

  .بها المورد بمیعاد مناسب
ذا اتفق على الحـد األدنـى وحـده، كـان لطالـب التوریـد تعیـین الكمیـة التـي تلزمـه  .2 وإ

رد بمیعـــاد بشـــرط أال تقـــل عـــن الحـــد األدنـــى المتفـــق علیـــه وأن یخطـــر بهـــا المـــو 
  .مناسب

  )148(مادة 
إذا اتفــق علــى أجــل للتوریــد فــالمفروض أن األجــل مشــروط لصــالح الطــرفین فــال  .1

  .یجوز تعدیله إال برضائهما
ـــه فعلیـــه أن یخطـــر المـــورد  .2 ذا اتفـــق علـــى أن یكـــون لطالـــب التوریـــد تحدیـــد أجل وإ

  .بمیعاد مناسب باألجل الذي یحدده
ذا لـم یتفــق علـى أجــل التوریــد جـاز لكــ .3 ل مـن الطــرفین إنهــاء العقـد فــي أي وقــت وإ

  .بشرط إخطار الطرف اآلخر بمیعاد مناسب

  )149(مادة 
إذا تخلف أحد الطرفین عن تنفیـذ التزاماتـه بشـأن إحـدى التوریـدات الدوریـة فـال یجـوز 
للطــرف اآلخــر فســخ العقــد، إال إذا كــان مــن شــأن التخلــف عــن التنفیــذ إحــداث ضــرر 

مقـــدرة الطـــرف المتخلـــف علـــى االســـتمرار فـــي تنفیـــذ جســیم لـــه أو إضـــعاف الثقـــة فـــي 
  .التوریدات الالحقة
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  )150(مادة 
ال یجــوز االتفــاق علـــى منــع طالـــب التوریــد مـــن التعاقــد مـــع غیــر المـــورد علــى شـــراء 
بضــائع أو الحصـــول بمقابــل علـــى خــدمات مماثلـــة للبضــائع أو الخـــدمات محــل عقـــد 

یخ العقـد، أیـا كانـت المیـزات التـي التوریـد إال لمـدة خمـس سـنوات علـى األكثـر مـن تـار 
وكــــل اتفــــاق علــــى مــــدة أطــــول یخفــــض إلــــى خمــــس . یقررهــــا المــــورد لطالــــب التوریــــد

  .سنوات، وال یجوز تجدید المدة إال بعد انتهائها ولمرة واحدة باتفاق صریح

  الفصل الرابع
  الرهن التجاري

  )151(مادة 
لتجــاري تســري أحكــام مــع مراعــاة األحكــام التــي تــنظم أنواعــًا خاصــة مــن الــرهن ا .1

هــذا الفصــل علــى كــل رهــن یتقــرر علــى مــال منقــول ضــمانًا لــدین یعتبــر تجاریــًا 
  .بالنسبة إلى المدین

فیما عدا القیود الواردة في هذا القانون، یثبت الرهن التجاري فیما بین المتعاقدین أو  .2
  .الغیر بكافة طرق اإلثبات

  )152(مادة 
أن تنتقــل حیــازة الشــيء المرهــون إلــي الــدائن یشــترط لنفــاذ الــرهن فــي حــق الغیــر . 1

المــــرتهن، أو إلــــي عــــدل یعینــــه المتعاقــــدان، وأن یبقــــى فــــي حیــــازة مــــن تســــلمه حتــــى 
  .انقضاء الرهن

  :يء المرهون في الحالتین اآلتیتینحائزًا للش -أو العدل  -یكون الدائن المرتهن . 2
شـيء المرهـون إذا وضع تحت تصرفه بكیفیة تحمل الغیر على االعتقـاد أن ال .أ 

  .صار في  حراسته
  .إذا تسلم صكًا یمثل الشيء المرهون، ویعطي حائزة دون غیره حق تسلمه .ب 
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ذا كــان الصــك مودعــًا عنــد  .3 تنتقــل حیــازة الحقــوق بتســلیم الصــكوك الثابتــة فیهــا، وإ
الغیــر اعتبــر تســلیم إیصــال اإلیــداع بمثابــة تســلیم الصــك ذاتــه، بشــرط أن یكــون 

تعیینـًا نافیـًا للجهالـة، وأن یرضـى المـودع عنـده بحیـازة  الصك معینًا فـي اإلیصـال
الصــك لحســاب الــدائن المــرتهن وفــي هــذه الحالــة یعتبــر المــودع عنــده قــد تخلــى 
عن كـل حـق لـه فـي حـبس الصـك لحسـابه لسـبب سـابق علـى الـرهن، مـا لـم یكـن 

  .قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حیازة الصك لحساب الدائن المرتهن

  )153(مادة 
یـتم رهـن الحقـوق الثابتـة فـي الصـكوك االسـمیة، بحوالـة یـذكر فیهـا أنهـا علـى سـبیل . 1

  .الرهن وتقید في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك
یـتم رهــن الحقــوق الثابتــة فــي الصــكوك ألمـر، بتظهیــر یــذكر فیــه أنــه للــرهن، أو أي . 2

  .عبارة أخرى تفید ذلك
ابقتین نافــذًا فــي حــق المــدین دون حاجــة یكــون الــرهن المشــار إلیــه فــي الفقــرتین الســ. 3

  .إلى إعالنه به أو قبوله
  )154(مادة 

إیصاًال یبـین فیـه ماهیـة  -إذا طلب منه ذلك  -على الدائن المرتهن أن یسلم المدین 
  .الشيء المرهون ونوعه ومقداره وقیمته وغیر ذلك من الصفات الممیزة له

  )155(مادة 
بقــى الــرهن قائمــًا ولــو اســتبدل بالشــيء المرهــون إذا ترتــب الــرهن علــى مــال مثلــي . 1

  .شئ آخر من نوعه
إذا كــان الشـــيء المرهـــون مـــن األمـــوال غیـــر المثلیـــة جـــاز للمـــدین أن یســـتبدل بـــه . 2

غیـــره، بشـــرط أن یكـــون متفقـــًا علـــى ذلـــك فـــي عقـــد الـــرهن، وأن یقبـــل الـــدائن المـــرتهن 
  .البدل
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  )156(مادة 
لتدابیر الالزمة للمحافظـة علـى الشـيء المرهـون على الدائن المرتهن أن یقوم بجمیع ا

وصیانته، وعلیه أن یستوفي لحسـاب المـدین الحقـوق المتصـلة بالشـيء كقـبض قیمتـه 
وتوابعــه، علــى أن یخصــم مــا یقبضــه مــن المبلــغ المضــمون بــالرهن، ولــو لــم یكــن قــد 

ه حل أجله، ویكون الخصم أوًال من قیمة ما أنفقه في المحافظـة علـى الشـيء وصـیانت
  .ثم من المصاریف ثم من العوائد ثم أصل الدین ما لم یتفق على غیر ذلك

  )157(مادة 
إذا لـــم یـــدفع المـــدین الـــدین المضـــمون بـــالرهن فـــي میعـــاد اســـتحقاقه، كـــان للـــدائن . 1

المـــرتهن بعـــد انقضـــاء ســـبعة أیـــام مـــن تـــاریخ تكلیفـــه المـــدین بالوفـــاء بكتـــاب مســـجل 
سـتعجل لقاضـي المحكمـة المختصـة لألمـر مصحوب بعلم الوصول أن یتقدم بطلب م

  . ببیع الشيء المرهون كله أو بعضه
یجــري البیــع فــي الزمــان والمكــان اللــذین عینهمــا القاضــي بالمزایــدة العلنیــة، إال إذا . 2

ذا كــــان الشــــيء المرهــــون متــــداوًال فــــي ســــوق  أمــــر القاضــــي بإتبــــاع طریقــــة أخــــرى، وإ
  .عرفة أحد السماسرة المقبولین للعمل بهااألوراق المالیة أمر القاضي ببیعه فیها بم

یسـتوفي الــدائن المـرتهن، بطریــق األولویــة، دینـه مــن أصــل ومصـاریف مــن الــثمن . 3
  .الناتج من البیع

  )158(مادة 
إذا تقــرر الــرهن علــى عــدة أمــوال، كــان مــن حــق الــدائن المــرتهن تعیــین المــال الــذي 

ن مـــن شـــأنه إلحـــاق ضـــرر یجـــري علیـــه البیـــع، مـــا لـــم یتفـــق علـــى غیـــر ذلـــك، أو كـــا
  .بالمدین

وفــــي جمیــــع األحــــوال ال یجــــوز أن یشــــمل البیــــع إال مــــا یكفــــي للوفــــاء بحــــق الــــدائن 
  .المرتهن

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )159(مادة 
إذا نقـــص ســـعر الشـــيء المرهـــون فـــي الســـوق بحیـــث أصـــبح غیـــر كـــاف لضـــمان . 1

ا الـــدین، جـــاز للـــدائن المـــرتهن أن یعـــین للمـــدین میعـــادًا مناســـبًا لتكملـــة الضـــمان، فـــإذ
رفض أو انقضى المیعاد المحدد دون أن یقوم بتكملـة الضـمان، جـاز للـدائن المـرتهن 

) 157(أن ینفذ على الشيء المرهون باتباع اإلجراءات المنصـوص علیهـا فـي المـادة 
  .من هذا القانون، وینتقل حق الرهن إلي الثمن الناتج عن البیع

أو كانـــت صـــیانته تســـتلزم  إذا كـــان الشـــيء المرهـــون معرضـــًا للهـــالك أو التلـــف،. 2
نفقــات باهظــة ولــم یشــأ المــدین تقــدیم شــئ أخــر بدلــه، جــاز لكــل مــن الــدائن المــرتهن 
والمدین أن یتقدم بطلب مستعجل لقاضـي المحكمـة المختصـة للتـرخیص لـه فـي بیعـه 

  .فورًا بالطریقة التي یعینها القاضي، وینتقل الرهن إلي الثمن الناتج من البیع
  )160(مادة 

بــاطًال كـل اتفــاق یبـرم وقــت تقریـر الــرهن أو بعـد تقریــره، یعطـى الــدائن المــرتهن یكـون 
في حالة عـدم اسـتیفائه الـدین عنـد حلـول أجلـه، الحـق فـي تملـك الشـيء المرهـون، أو 

مــــن هــــذا ) 157(فــــي بیعــــه دون مراعــــاة اإلجــــراءات المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة 
  .القانون

  الفصل الخامس
  لعامةاإلیداع في المستودعات ا

  )161(مادة 
اإلیــداع فــي المســتودعات العامــة عقــد یتعهــد بمقتضــاه مســتثمر المســتودع بتســلم . 1

بضـــاعة لحفظهـــا لحســـاب المـــودع، أو لحســـاب مـــن تـــؤول إلیـــه ملكیتهـــا أو حیازتهـــا، 
  .بمقتضى الصكوك التي تمثلها

ال یجوز إنشـاء أو اسـتثمار مسـتودع عـام لـه حـق إصـدار صـكوك تمثـل البضـائع . 2
مودعــــة وتكــــون قابلــــه للتــــداول إال بتــــرخیص مــــن الــــوزیر المخــــتص ووفقــــًا للشــــروط ال

  .واألوضاع التي یحددها
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تراعـى فـي تطبیـق أحكـام هـذا الفصـل عنــد إیـداع بضـائع لـم تـدفع عنهـا الضــرائب . 3
أو الرسوم الجمركیة، األحكام المنصوص علیها في القـوانین الخاصـة بـذلك والقـرارات 

  . الصادرة بتنفیذها
ال یعتبــر مســتودعًا عامــًا خاضــعًا ألحكــام هــذا الفصــل منشــأة االســتیداع التــي ال . 4

  .یكون من حقها إصدار صكوك تمثل البضاعة تكون قابلة للتداول
  )162(مادة 

یجــب علــى مــن یســتثمر مســتودعًا عامــًا أن یــؤمن علیــه ضــد مخــاطر الحریــق  .1
تــــأمین البضــــائع والســــرقة والتلــــف لــــدى إحــــدى شــــركات التــــأمین، ویشــــمل هــــذا ال

  .الموجودة بالمستودع لحساب الغیر
ـــــأمین البضـــــائع المودعـــــة أحـــــد المســـــتودعات العامـــــة  .2 ـــــك ال یشـــــمل الت ــع ذل ومـــ

الموجودة في میناء بحري أو جوي إذا كانـت مشـمولة بتـأمین بحـري أو جـوي ضـد 
أي من تلـك األخطـار، فـإذا وقـع الحـادث خـالل سـریان التـأمین البحـري أو الجـوي 

تــــأمین وحــــده هــــو الواجــــب التطبیــــق لتســــویة التعویضــــات، وال تصــــیر كــــان هــــذا ال
ــــى المســــتودع إال بعــــد انقضــــاء ســــریان التــــأمین البحــــري أو  مشــــمولة بالتــــأمین عل

  .الجوي أو عدم كفایته لتغطیة الضرر
  )163(مادة 

یلتــزم المــودع أن یقــدم إلــي المســتودع العــام بیانــات صــحیحة عــن نــوع البضــاعة  .1
  .میتها وقیمتهاالمودعة وطبیعتها وك

للمودع فـي كـل وقـت الحـق فـي فحـص البضـاعة التـي سـلمت للمسـتودع لحسـابه  .2
  .وأخذ عینات منها وتمكین الغیر من ذلك

  )164(مادة 
یكــــون مســـــتثمر المســـــتودع العـــــام مســـــئوًال عـــــن حفـــــظ البضـــــاعة المودعـــــة لدیـــــه  .1

  .وصیانتها بما ال یجاوز قیمتها التي قدرها المودع
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تودع العـــام عمـــا یلحـــق البضـــاعة مـــن هـــالك أو تلـــف أو ال یســـأل مســـتثمر المســـ .2
نقـــص، إذا نشـــأ عـــن قـــوة قـــاهرة أو طبیعـــة البضـــاعة أو عیـــب ذاتـــي فیهـــا أو فـــي 

  .كیفیة تعبئتها أو حزمها
  )165(مادة 

لمســــتثمر المســــتودع العــــام أن یتقــــدم بطلــــب مســــتعجل لقاضــــي المحكمــــة المختصــــة 
مهددة بتلـف سـریع، ویعـین القاضـي إلصدار أمر ببیع   البضاعة المودعة إذا كانت 

  .كیفیة إجراء البیع والتصرف في الثمن
  )166(مادة 

ــــرهن وغیرهمــــا مــــن  .1 ــوز للمــــودع التعامــــل علــــى البضــــاعة المودعــــة بــــالبیع وال یجــ
  .التصرفات بموجب الصكوك التي یصدرها المستودع العام

مودعــة یجـوز لمسـتثمر المسـتودع العــام أن یقـدم قرضـًا للمــودع بـرهن البضـاعة ال .2
  .لدیه، وله أن یتعامل بصك الرهن الذي یمثلها

وال یجــوز رهـــن البضـــائع المودعـــة المســـتودع العــام أو التنفیـــذ علیهـــا وفـــاًء للـــدین  .3
  .المضمون بالرهن إال باتباع األحكام المنصوص علیها في شأن الرهن التجاري

  )167(مادة 
ع البضــاعة وطبیعتهــا یتســلم المــودع إیصــال إیــداع یبــین فیــه اســمه وموطنــه، ونــو . 1

وكمیتها وقیمتها وغیر ذلك من البیانات الالزمـة لتعیـین ذاتیتهـا واسـم المسـتودع العـام 
وتـــاریخ اإلیـــداع، واســـم الشـــركة المـــؤمن لـــدیها علـــى المســـتودع العـــام، ومـــا إذا كانـــت 

  .الضرائب والرسوم الجمركیة المستحقة عن البضاعة قد دفعت من عدمه
ع صـــك رهـــن یشـــتمل علـــى البیانـــات المـــذكورة فـــي إیصـــال یرفـــق بإیصـــال اإلیـــدا. 2

  .اإلیداع
للمــودع تجزئــة البضــاعة إلــي مجموعــات متعــددة والحصــول علــى إیصــال إیـــداع . 3

  .وصك رهن عن كل مجموعة منها
  .ویحتفظ المستودع العام بصورة طبق األصل من إیصال اإلیداع وصك الرهن. 4
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  )168(مادة 
والمسلم عنها إیصـال إیـداع وصـك رهـن مـن األشـیاء  إذا كانت البضاعة المودعة. 1

المثلیـــة، جـــاز للمـــودع أن یســـتبدل بهـــا بضـــاعة أخـــرى مـــن نوعهـــا وجودتهـــا إذا كـــان 
منصوصًا علي ذلك في إیصـال اإلیـداع وصـك الـرهن، وفـي هـذه الحالـة تنتقـل جمیـع 

  .حقوق حامل اإلیصال أو الصك وامتیازاته إلي البضاعة الجدیدة
در إیصــال اإلیــداع وصــك الــرهن عــن كمیــة مــن البضــاعة المثلیــة یجــوز أن یصــ. 2

  .سائبة في كمیة أكبر
  )169(مادة 

  .یجوز أن یصدر إیصال اإلیداع أو صك الرهن باسم المودع أو ألمره. 1
إذا كـان إیصـال اإلیـداع أو صــك الـرهن ألمـر المـودع، جــاز لـه أن یتنـازل عنهمــا . 2

  .بالتظهیر متصلین أو منفصلین
أن یطلـب قیـد التظهیـر الـذي  –إیصال إیداع أو صك رهن  –ز للمظهر إلیه یجو . 3

  .حصل له مع بیان موطنه بدفاتر المستودع العام

  )170(مادة 
یجـــب أن یكـــون تظهیـــر إیصـــال اإلیـــداع أو صـــك الـــرهن مؤرخـــًا ومشـــتمًال علـــى . 1

  .توقیع المظهر
ذا ظهــر صــك الــرهن منفصــًال عــن إیصــال اإلیــداع، وجــب أن ی. 2 شــمل التظهیــر وإ

ــــًا بمبلــــغ الــــدین  باإلضــــافة إلــــي البیانــــات المنصــــوص علیهــــا فــــي الفقــــرة الســــابقة بیان
  .المضمون بالرهن من تاریخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه

على المظهر إلیه األول أن یبادر إلي طلب قید تظهیر صـك الـرهن وبیانـات هـذا . 3
  .ر بذلك على صك الرهنالتظهیر في دفتر المستودع العام والتأشی
  )171(مادة 

  .حق رهن على البضاعة المودعة –دون إیصال اإلیداع  –لحامل صك الرهن . 1
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حـــق ســـحب البضـــاعة المودعـــة  –دون صـــك الـــرهن  –لحامـــل إیصـــال اإلیـــداع . 2
بشــرط أن یــدفع الــدین المضــمون بــالرهن إذا كــان مســتحق األداء، فــإذا لــم یكــن الــدین 

ســحب البضــاعة قبــل حلــول میعــاد اســتحقاق الــدین إذا أودع  مســتحق األداء جــاز لــه
المســتودع العــام مبلغــًا كافیــًا لتغطیــة الــدین وعوائــده حتــى حلــول األجــل، ویســري هــذا 

  .الحكم إذا استحق الدین ولم یتقدم حامل صك الرهن لقبضه
  )172(مادة 

 -لـرهن إذا لم یـدفع الـدین المضـمون بـالرهن فـي میعـاد اسـتحقاقه جـاز لحامـل صـك ا
تبــاع اإلجــراءات اأن یطلــب بیــع البضــاعة المرهونــة ب -منفصـًال عــن إیصــال اإلیــداع 

  .المنصوص علیها في شأن الرهن التجاري
  )173(مادة 

یستوفى الـدائن المـرتهن حقـه مـن ثمـن البضـاعة باألولویـة علـى الـدائنین العـادیین . 1
  :بعد خصم المبالغ اآلتیة 

  .ستحقة على البضاعةالضرائب والرسوم الجمركیة الم .أ 
یداعها وغیرها من مصاریف الحفظ .ب    .مصاریف بیع البضاعة وإ
إذا لم یكن حامـل إیصـال اإلیـداع حاضـرًا وقـت بیـع البضـاعة، أودع المبلـغ الزائـد . 2

  .على ما یستحقه حامل صك الرهن في خزینة المحكمة المختصة
  )174(مادة 

أو المظهـــرین إال بعــد التنفیـــذ ال یجــوز لحامـــل صــك الـــرهن الرجــوع علـــى المــدین . 1
  .على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفایة حصیلة البیع للوفاء بدینه

یكون الرجـوع علـى المظهـرین خـالل خمسـة عشـر یومـًا مـن تـاریخ بیـع البضـاعة، . 2
ال سقط حق الحامل في الرجوع   .وإ

ذا في جمیع األحـوال یسـقط حـق حامـل صـك الـرهن فـي الرجـوع علـى المظهـرین إ. 3
لـــم یباشـــر إجـــراءات التنفیـــذ علـــى البضـــاعة المرهونـــة خـــالل ثالثـــین یومـــًا مـــن تـــاریخ 

  .استحقاق الدین



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )175(مادة 
إذا وقـــع حـــادث للبضـــاعة كـــان لحامـــل إیصـــال اإلیـــداع أو صـــك الـــرهن، علـــى مبلـــغ 
ــــى  ــــد وقــــوع هــــذا الحــــادث، جمیــــع الحقــــوق المقــــررة لــــه عل التــــأمین الــــذي یســــتحق عن

 .البضاعة

  )176(مادة 
ــــه إیصــــال اإلیــــداع أن یتقــــدم بطلــــب مســــتعجل لقاضــــي . 1 لمــــن ضــــاع أو تلــــف من

المحكمــة المختصــة التــي یقــع فــي دائرتهــا المســتودع العــام لألمــر بتســلیمه صــورة مــن 
، وتبــرأ ذمــة  اإلیصــال الضــائع أو التــالف، بشــرط أن یثبــت ملكیتــه لــه وأن یقــدم كفــیًال

لكفالــة دون أن یتقــدم أحــد بطلــب هــذا الكفیــل بانقضــاء ســتة أشــهر مــن تــاریخ تقــدیم ا
  .استرداد البضاعة

لمـن ضــاع أو تلــف منــه صــك الـرهن أن یتقــدم بطلــب مســتعجل لقاضــي المحكمــة . 2
المختصة التي یقع في دائرتهـا المسـتودع العـام لألمـر بوفـاء الـدین المضـمون بـالرهن 

لــم یقــم عنـد حلــول أجلـه، بشــرط أن یثبــت ملكیتـه للصــك الضـائع وأن یقــدم كفــیًال فـإذا 
المدین بتنفیذ األمر، كان لمن صدر األمر لصالحه أن ینفذ على البضـاعة المرهونـة 
بإتبــاع اإلجــراءات المنصـــوص علیهــا فــي هـــذا القــانون بشــأن الـــرهن التجــاري، وذلـــك 
بشرط أن یكون التظهیر األول الذي حصل على الصـك قـد قیـد فـي دفـاتر المسـتودع 

مـن هـذا القـانون، وتبـرأ ذمـة الكفیـل بانقضـاء سـتة  )170/3(العام وفقًا ألحكام المـادة 
أشـــهر مـــن تـــاریخ اســـتحقاق الـــدین، دون اتخـــاذ إجـــراءات التنفیـــذ علـــى البضـــاعة، أو 

  .دون أن یتقدم أحد الستردادها
  )177(مادة 

إذا لم یسترد المودع البضاعة عند انتهـاء عقـد اإلیـداع، جـاز لمسـتثمر المسـتودع . 1
إلجـراءات المنصـوص علیهـا فـي هـذا القـانون فـي شـأن الـرهن العام طلب بیعها وفقًا ل

التجاري، ویستوفي مـن حصـیلة البیـع المبـالغ المسـتحقة لـه ویسـلم البـاقي إلـي المـودع 
  .أو یودعه خزینة المحكمة المختصة
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یســري حكــم الفقــرة الســابقة إذا كــان عقــد اإلیــداع غیــر محــدد المــدة وانقضــت ســنة . 2
  .اد البضاعة أو یبدي رغبته في استمرار عقد اإلیداعدون أن یطلب المودع استرد

  )178(مادة 
أردنـي أو مـا یعادلهـا بالعملـة  یعاقب بالحبس وبغرامة ال تجاوز عشرة آالف دینار. 1

، أو بإحــدى هــاتین العقــوبتین كــل مــن أنشــأ أو اســتغل مســتودعًا عامــًا المتداولـة قانونــاً 
  .من هذا القانون 161/2مادة دون الحصول على الترخیص المشار إلیه في ال

  :یجوز للمحكمة في حالة الحكم باإلدانة أن تأمر. 2
ــــه فــــي أحــــد المســــتودعات  .أ  ــــداع البضــــائع الموجــــودة فی ی بــــإغالق المســــتودع وإ

المرخص بها وذلك على نفقـة المحكـوم علیـه، وعلـى ذمـة تسـلیمها ألصـحابها 
  .فصلأو التصرف فیها لحسابهم وفقًا لألحكام الواردة في هذا ال

ینشـــر الحكـــم شـــامًال بیـــان موقـــع المســـتودع العـــام الجدیـــد فـــي صـــحیفة یومیـــة  .ب 
  .على نفقة المحكوم علیه

  الفصل السادس
  الوكالة التجاریة

  الفرع األول
  أحكام عامة

  )179(مادة 
تطبـــق أحكـــام الوكالـــة التجاریـــة إذا كـــان الوكیـــل محترفـــًا إجـــراء المعـــامالت التجاریـــة 

  .لحساب الغیر
  )180(مادة 

  .إذا أعطیت الوكالة التجاریة مطلقة، فال تنصرف إال إلي المعامالت التجاریة .1
ـــة تجاریـــة معینـــة، جـــاز للوكیـــل  .2 ذا أعطیـــت الوكالـــة التجاریـــة مخصصـــة بمعامل وإ

ـــام بجمیـــــع األعمـــــال الالزمـــــة إلجـــــراء هـــــذه المعاملـــــة دون حاجـــــة إلذن مـــــن  القیــ
  .الموكل
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  )181(مادة 
  .تكون الوكالة التجاریة بأجر. 1
یســـتحق الوكیـــل التجــــاري األجـــر بمجـــرد إبــــرام الصـــفقة التـــي كلــــف بهـــا، وكــــذلك . 2

  .یستحق األجر إذا أثبت تعذر إبرام الصفقة بسبب یرجع إلى الموكل
نمــا . 3 فــي غیــر الحــالتین المشــار إلیهمــا فــي الفقــرة الســابقة ال یســتحق الوكیــل أجــرًا وإ

  . ي به العرف التجاريیستحق تعویضًا عن الجهد الذي بذله، طبقًا لما یقض
  .إذا أتفق على أجر الوكیل فال یخضع لتقدیر القاضي. 4

  )182(مادة 
على الوكیـل إتبـاع تعلیمـات الموكـل، فـإذا خالفهـا دون مسـوغ مقبـول جـاز للموكـل . 1

  .رفض الصفقة
إذا لـــم توجـــد تعلیمـــات مـــن الموكـــل بشـــأن الصـــفقة، فعلـــى الوكیـــل تـــأخیر إبرامهـــا . 2

مــن الموكـــل، إال إذا كــان التــأخیر یلحـــق ضــررًا بالموكــل، أو كـــان وطلــب التعلیمــات 
  .الوكیل مفوضًا في العمل دون تعلیمات منه

  )183(مادة 
إذا كانـــت البضـــائع أو األشـــیاء التـــي یحوزهـــا الوكیـــل لحســـاب الموكـــل مهـــددة بتلـــف 
سریع أو بهبوط في القیمة ولم تصله تعلیمات من الموكل بشـأنها فـي میعـاد مناسـب، 

لوكیــــل أن یتقــــدم بطلــــب مســــتعجل لقاضــــي المحكمــــة المختصــــة لــــألذن لــــه ببیعهــــا فل
  .بالكیفیة التي یعینها القاضي

  )184(مادة 
للوكیل أن یمتنع عـن إجـراء العمـل المعهـود بـه إلیـه، إذا كـان إجـراؤه یتطلـب مصـاریف 
ــــین  غیــــر عادیــــة ولــــم یرســــلها إلیــــه الموكــــل، إال إذا اتفــــق أو جــــرى التعامــــل الســــابق ب

  .طرفین على أن یؤدي الوكیل هذه المصاریفال
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )185(مادة 
إذا رفض الوكیل إجراء الصـفقة المعهـود إلیـه بهـا، فیجـب علیـه إخطـار الموكـل بـذلك 
، وفــــي هــــذه الحالـــة یجــــب علــــى الوكیـــل المحافظــــة علــــى البضـــائع وغیرهــــا مــــن  فـــورًا

لــم تصـــله  األشــیاء التــي یحوزهــا لحســـاب الموكــل حتــى تصــله تعلیماتـــه بشــأنها، فــإذا
التعلیمـــــات فـــــي میعـــــاد مناســـــب، جـــــاز للوكیـــــل أن یتقـــــدم بطلـــــب مســـــتعجل لقاضـــــي 

  .المحكمة المختصة لألمر باإلیداع عند أمین یعینه القاضي

  )186(مادة 
الوكیـــل مســـئول عـــن هـــالك أو تلـــف البضـــائع أو األشـــیاء التـــي یحوزهـــا لحســـاب . 1

بعیـه فیـه، أو عـن عیـب ذاتـي الموكل، إال إذا نتج ذلك عـن سـبب ال یـد للوكیـل أو لتا
  .في البضاعة أو الشيء

ال یلتزم الوكیل بالتـأمین علـى األشـیاء التـي یحوزهـا لحسـاب الموكـل إال إذا طلـب . 2
  .منه ذلك أو كان إجراء التأمین مما یقضى به العرف أو تستلزمه طبیعة الشيء

  )187(مادة 
قة المكلـــف بإبرامهــا إال فـــي ال یجــوز للوكیــل أن یقـــیم نفســه طرفـــًا ثانیــًا فـــي الصــف. 1

  :الحاالت اآلتیة 
  .إذا أذن له الموكل بذلك .أ 
إذا كانـــــت تعلیمـــــات الموكـــــل بشـــــأن الصـــــفقة صـــــریحة ومحـــــددة ونفـــــذها  .ب 

  .الوكیل بدقة
إذا كانـــت الصـــفقة تتعلـــق بســـلعة لهـــا ســـعر محـــدد فـــي الســـوق واشـــتراها  .ج 

  .الوكیل أو باعها بهذا السعر
  .ذكورة في الفقرة السابقة أجرًا نظیر الوكالةال یستحق الوكیل في الحاالت الم. 2
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  )188(مادة 
طــالع علــى عقــد الوكالــة وعلــى یجــوز للغیــر الــذي یتعامــل مــع الوكیــل أن یطلــب اال

المراسالت وغیرها المثبتة أو المقیدة لسـلطة الوكیـل، وال یجـوز االحتجـاج علـى الغیـر 
  .غیر بها وقت التعاقدبالقیود الواردة على سلطة الوكیل، إال إذا ثبت علم ال

  )189(مادة 
  .على الوكیل أن یحیط الموكل علمًا بالصفقات التي أبرمها لحسابه. 1
وعلـــى الوكیـــل أن یقـــدم للموكـــل فـــي المیعـــاد المتفـــق علیـــه، أو الـــذي یجـــري علیـــه . 2

العرف أو التعامل السابق بینهمـا، حسـابًا عـن األعمـال التـي یجریهـا لذمتـه ویجـب أن 
مطابقــًا للحقیقــة، فــإذا تضــمن عــن عمــد بیانــات غیــر صــحیحة، جــاز یكــون الحســاب 

للموكــل رفــض الصــفقة أو الصــفقات التــي تتعلــق بهــا هــذه البیانــات، فضــًال عــن حقــه 
  .في المطالبة بالتعویض، وال یستحق الوكیل أجرًا عن الصفقة أو الصفقات المذكورة

  )190(مادة 
علــــى البضــــائع وغیرهــــا مــــن  امتیــــاز -فضــــًال عــــن حقــــه فــــي الحــــبس  -للوكیــــل . 1

  .الموكل أو یودعها لدیة أو یسلمها له األشیاء التي یرسلها إلیه
یتضــمن االمتیــاز أجــر الوكیــل والمصــاریف والمبــالغ التــي یــدفعها عــن الموكــل أو . 2

وغیــر ذلــك مـن المبــالغ التــي تســتحق للوكیـل بســبب الوكالــة، ســواء أنفقــت  یقرضـها لــه
  .اء أو أثناء وجودها في حیازة الوكیلقبل تسلیم البضاعة أو األشی

یتقــــرر االمتیـــــاز دون اعتبـــــار لمــــا إذا كـــــان الـــــدین قـــــد نشــــأ عـــــن أعمـــــال تتعلـــــق . 3
بالبضائع أو األشیاء التي ال تزال في حیازة الوكیـل أو ببضـائع أو أشـیاء أخـرى سـبق 

  .إرسالها إلیه أو إیداعها عنده أو تسلیمها له
  )191(مادة 

ــــاز المشــــار إلیــــه فــــي المــــادة الســــابقة إال إذا كــــان حــــائزًا ال یكــــون للوكیــــل ا. 1 المتی
  :لبضائع أو أشیاء لحساب الموكل، وتتحقق هذه الحیازة في الحاالت التالیة 

  .إذا تسلم الوكیل البضائع أو األشیاء فعالً   .أ 
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  .إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو خاص  .ب 
ســـند شـــحن أو أیـــة وثیقـــة نقــــل إذا كـــان یحوزهـــا قبـــل وصـــولها بمقتضـــى  .ج 

  .أخرى
  .رها وظل حائزًا لها بمقتضى سند شحن أو أیة وثیقة نقل أخرىدَّ إذا َص   .د 

إذا بیعــت البضــائع أو األشــیاء التــي یقــع علیهــا االمتیــاز وســلمت للمشــتري، انتقــل . 2
  .الثمن ىامتیاز الوكیل إل

  )192(مادة 
األخـــرى، مـــا عـــدا المصـــاریف  امتیـــاز الوكیـــل التجـــاري مقـــدم علـــى جمیـــع االمتیـــازات

  .القضائیة والضرائب والرسوم المستحقة للدولة
  )193(مادة 

یتبـــع فـــي التنفیـــذ علـــى البضـــائع واألشـــیاء الموجـــودة فـــي حیـــازة الوكیـــل التجـــاري . 1
  .إجراءات التنفیذ على الشيء المرهون رهنًا تجاریا

التـي فـي حیازتـه، جــاز  ومـع ذلـك إذا كـان الوكیـل مكلفـًا ببیـع البضـائع أو األشـیاء. 2
تبـــاع اإلجـــراءات المشـــار إلیهـــا فـــي الفقـــرة الـــه التنفیـــذ علیهـــا ببیعهـــا دون حاجـــة إلـــى 

  .السابقة، إال إذا تعذر علیه تنفیذ تعلیمات الموكل في شأن البیع
  )194(مادة 

یجــوز لكــل مــن طرفــي عقــد الوكالــة التجاریــة إنهــاء العقــد فــي كــل وقــت، وال یســتحق 
ذا  التعویض إال إذا وقع إنهاؤه العقد دون إخطـار سـابق أو فـي وقـت غیـر مناسـب، وإ

ال اســـــتحق ؤ كـــــان العقـــــد محـــــدد المـــــدة، یجـــــب أن یســـــتند إنهـــــا ه إلـــــي ســـــبب جـــــدي وإ
  .التعویض

  )195(مادة 
ـــم یكـــن للموكـــل مـــوطن معلـــوم فـــي فلســـطین،  ـــًا لـــه، اإذا ل عتبـــر مـــوطن وكیلـــه موطن

میة فیـه، وذلـك فیمـا یتعلـق باألعمـال وتجوز مقاضاته وتبلیغه باألوراق القضائیة الرسـ
  .التي یجریها الوكیل لحساب موكله



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )196(مادة 
تســري فیمــا یتعلــق بتنظـــیم االشــتغال بأعمــال الوكالــة التجاریـــة فــي فلســطین األحكـــام 
الواردة في هذا الفصل، بما ال یتعارض مع أحكـام القـوانین المنظمـة ألعمـال الـوكالء 

  .التجاریین
  الفرع الثاني

  أنواع الوكالء التجاریینبعض 
  الوكالة بالعمولة .1

  )197(مادة 
ـــة بالعمولـــة عقـــد یتعهـــد بمقتضـــاه الوكیـــل أن یجـــري باســـمه تصـــرفًا قانونیـــًا . 1 الوكال

  .لحساب الموكل
باإلضــــافة إلـــي األحكــــام العامـــة بشــــأن الوكالــــة  -تســـري علــــى الوكالـــة بالعمولــــة . 2

  .التالیةاألحكام المنصوص علیها في المواد  -التجاریة 
  )198(مادة 

إذا باع الوكیل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل أو اشـترى بـأعلى منـه، . 1 
أن یخطــر الوكیــل بــذلك خــالل أســبوع  -إن أراد رفــض الصــفقة  -وجــب علــى الموكــل 

ال أعتبر قابًال للثمن   .من تاریخ علمه بها، وإ
  .ل بالعمولة تحمل فرق الثمنوال یجوز للموكل رفض الصفقة، إذا قبل الوكی. 2

  )199(مادة 
إذا اشـــترى الوكیـــل بالعمولـــة لحســـاب الموكـــل بضـــاعة مخالفـــة للنـــوع أو الصـــنف . 1

  .الذي طلبه الموكل فال یلزم بقبولها
إذا اشترى الوكیل بالعمولة بضاعة مطابقـة للبضـاعة المطلوبـة ولكـن بكمیـة أكبـر . 2

أما إذا كانت الكمیـة أقـل یكـون للموكـل . طلبهافال یلزم الموكل إال بقبول الكمیة التي 
  .الخیار بین قبولها أو رفضها
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  )200(مادة 
إذا تعاقــد الوكیــل بالعمولــة بشــروط أفضــل مــن الشــروط التــي حــددها الموكــل، عــادت 
المنفعــة إلـــى الموكـــل، وعلــى الوكیـــل أن یقـــدم حســـابه علــى أســـاس الشـــروط الحقیقیـــة 

  .التي تمت الصفقة بمقتضاها
  )201(مادة 

طه سَّــإذا مــنح الوكیــل بالعمولــة المكلــف بــالبیع المشــتري أجــًال للوفــاء بــالثمن أو قَ . 1
علیــه بغیـــر إذن مـــن الموكـــل، جـــاز للموكـــل أن یطالـــب الوكیـــل بـــأداء الـــثمن بأجمعـــه 
، وفي هذه الحالة یجوز للوكیل بالعمولة أن یحـتفظ بفـرق الـثمن إذا تمـت الصـفقة  فورًا

  .بثمن أعلى
ك یجوز للوكیل بالعمولة أن یمنح األجل أو بتقسیط الـثمن بغیـر إذن مـن ومع ذل. 2 

الموكــل إذا كــان العــرف التجــاري فــي الجهــة التــي تــم فیهــا البیــع یقضــي بــذلك، إال إذا 
  .كانت تعلیمات الموكل الصریحة تلزمه بالبیع بثمن معجل

  )202(مادة 
بالعمولــة بــثمن معجــل، إذا قضــت تعلیمــات الموكــل بــالبیع بــثمن مؤجــل وبــاع الوكیــل 

فــال یجــوز للموكــل أن یطالبــه بــأداء الــثمن إال عنــد حلــول األجــل المعــین، وفــي هــذه 
  .الحالة یلتزم الوكیل بأداء الثمن على أساس البیع المؤجل

  )203(مادة 
ال یجــوز للوكیــل بالعمولـــة تغییــر العالمــات التجاریـــة الموضــوعة علــى البضـــائع . 1 

و لحسـابه، إال إذا تـم ذلـك فـي حـدود القـانون وكـان مأذونـًا التي یتسلمها مـن الموكـل أ
  .في ذلك صراحة

ذا كــان الوكیــل بالعمولــة حــائزًا لجملــة بضــائع مــن جــنس واحــد ومرســلة إلیــه مــن . 2 وإ
  .موكلین مختلفین، وجب أن یضع على كل بضاعة منها بیانًا ممیزًا لها
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  )204(مادة 
الموكــل الـذي یتعاقــد لحسـابه، إال إذا طلــب یجـوز للوكیــل بالعمولـة أن یصــرح باسـم . 1

منــه الموكــل عــدم اإلفضــاء باســمه، وال یترتــب علــى اإلفضــاء باســم الموكــل تغییــر فــي 
  .طبیعة الوكالة، ما دام الوكیل بالعمولة یبرم العقد باسمه

على الوكیل بالعمولة اإلفضـاء إلـي الموكـل باسـم الغیـر الـذي یتعاقـد معـه إذا طلـب . 2
ذلــك، فــإذا امتنــع الوكیــل بالعمولــة عــن اإلفضــاء باســم الغیــر دون مســوغ الموكــل منــه 

  .مقبول، جاز اعتباره ضامنًا تنفیذ الصفقة
وفـي جمیـع األحــوال یلتـزم الوكیـل بالعمولــة بإثبـات وجـود الغیــر المتعاقـد معـه، متــى . 3

  .طلب منه الموكل ذلك
  )205(مادة 

ذي تعاقــد معـــه، كمــا یلتــزم هــذا الغیـــر یلتــزم الوكیــل بالعمولــة مباشــرة قبـــل الغیــر الــ. 1
  .مباشرة قبل الوكیل بالعمولة

لیس للغیر الذي تعاقد مع الوكیل بالعمولة الرجوع على الموكل، وال للموكل الرجوع . 2
  .على الغیر بدعوى مباشرة، ما لم ینص القانون على غیر ذلك

  )206(مادة 
لــثمن مــن المشــترى، جــاز إذا أفلـس الوكیــل بالعمولــة المكلــف بــالبیع قبــل قــبض ا .1

  .للموكل أن یطالب المشترى مباشرة بأداء الثمن إلیه
إذا أفلــس الوكیــل بالعمولــة المكلــف بالشــراء قبــل تســلم المبیــع، جــاز للموكــل أن  .2

  .یطالب البائع مباشرة بتسلیم المبیع إلیه
  )207(مادة 

إال إذا تحمــل  بالتزامــه، -المتعاقــد معــه  -ال یضــمن الوكیــل بالعمولــة وفــاء الغیــر . 1
هذا الضمان صراحة، أو نص علیه القانون، أو كان مما یقضي به عـرف الجهـة التـي 

  .یمارس فیها نشاطه
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یســتحق الوكیـــل بالعمولـــة الضــامن أجـــرًا خاصـــًا تحـــدده المحكمــة، عنـــد عـــدم وجـــود . 2
  .اتفاق أو عرف في شأنه

  )208(مادة 
لموكل فیـه مـا لـم یكـن مأذونـًا فـي ال یجوز للوكیل بالعمولة أن یوكل غیره في العمل ا

ذلــك مــن الموكــل، فــإذا أنــاب عنــه فــي القیــام بالعمــل وكــیًال أخــرًا بالعمولــة، فــال یكــون 
  .للنائب حق الحبس أو االمتیاز إال بقدر الدین المستحق للوكیل بالعمولة األصلي

  وكالة العقود. 2
  )209(مادة 

ى وجـه االســتمرار وفــي منطقــة نشــاط وكالـة العقــود عقــد یلتــزم بموجبـه شــخص أن یتــولى علــ
بــرام الصــفقات باســم الموكــل ولحســابه مقابــل أجــر، ویجــوز أن  معینــة، التــرویج والتفــاوض وإ

  .تشمل مهمته تنفیذها باسم الموكل ولحسابه
  )210(مادة 

یجب أن یثبت عقد وكالة العقـود بالكتابـة، وأن یبـین فیـه بوجـه خـاص حـدود الوكالـة، 
  .نشاطه، ومدة العقد إذا كان محدد المدةوأجر الوكیل، ومنطقة 

  )211(مادة 
دارة نشــاطه التجــاري بشــأنها علــى وجــه  یتــولى وكیــل العقــود ممارســة أعمــال الوكالــة وإ

  .االستقالل، ویتحمل وحده المصروفات الالزمة إلدارة هذا النشاط
  )212(مادة 

قــة ولــذات ال یجــوز للموكــل أن یســتعین بــأكثر مــن وكیــل عقــود واحــد فــي ذات المنط
 ةالفـــرع مـــن النشـــاط، كمـــا ال یجـــوز لوكیـــل العقـــود أن یكـــون وكـــیًال ألكثـــر مـــن منشـــأ

تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقة، وذلك كله ما لـم یتفـق الطرفـان صـراحة علـى 
  .غیر ذلك
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  )213(مادة 
للعـرض أو مخـازن للسـلع أو منشـآت  يَ إذا اشترط في العقد أن یقیم وكیل العقود مبـان

  .نة أو اإلصالح فال یجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنواتللصیا
  )214(مادة 

ال یجــوز لوكیــل العقــود أن یقــبض حقــوق الموكــل، إال إذا أعطــى لــه الموكــل هــذا . 1
الحــق، وفـــي هـــذه الحالـــة ال یجـــوز للوكیــل أن یمـــنح تخفیضـــًا أو أجـــًال دون تـــرخیص 

  .خاص
علقـــة بتنفیـــذ العقـــود التـــي تبـــرم عـــن ویجـــوز لوكیـــل العقـــود أن یتلقـــى الطلبـــات المت. 2

طریقــه، ویعتبــر ممــثًال لموكلــه فــي الــدعوى المتعلقــة بهــذه العقــود والتــي تقــام منــه أو 
  .علیه في منطقة نشاط الوكیل

  )215(مادة 
  .یلتزم الموكل بأداء األجر المتفق علیه للوكیل. 1
لنسـبة علـى ویجوز أن یكون األجر نسبة مئویـة مـن قیمـة الصـفقة وتحتسـب هـذه ا. 2

  .أساس سعر البیع للعمالء ما لم یتفق على غیر ذلك
  )216(مادة 

إذا كانــت وكالــة العقــود مقصــورة علــى وكیــل واحــد فــي منطقــة معینــة، اســتحق وكیــل 
العقــود األجــر عــن الصــفقات التــي یبرمهــا الموكــل مباشــرة أو بوســاطة غیــره فــي هــذه 

یـل، مـا لـم یتفـق الطرفـان صـراحة المنطقة، ولو لم تبرم هذه الصفقات بسعي هـذا الوك
  .على غیر ذلك

  )217(مادة 
 -علـى الموكــل أن یقــدم للوكیــل جمیــع المعلومــات الالزمــة لتنفیــذ الوكالــة، وأن یــزوده 

بمواصــفات الســلع والرســوم والعالمــات، وغیــر ذلــك مــن البیانــات التــي  -بوجــه خــاص
  .تعینه على ترویج السلع موضوع الوكالة وتسویقها
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  )218(مادة 
یلتــزم وكیــل العقــود بالمحافظــة علــى حقــوق الموكــل، ولــه اتخــاذ جمیــع اإلجــراءات . 1

التحفظیـــة الالزمـــة للمحافظـــة علـــى هـــذه الحقـــوق، وعلیـــه أن یـــزود موكلـــه بالبیانــــات 
  .الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه

ال یجـــوز لوكیـــل العقـــود أن یـــذیع أســـرار الموكـــل التـــي تصـــل إلـــى علمـــه بمناســـبة . 2
  .یذ الوكالة، ولو كان ذلك بعد انتهاء العالقة العقدیةتنف

  )219(مادة 
تنعقـــد وكالـــة العقـــود لمصـــلحة الطـــرفین المشـــتركة، فـــإذا كـــان العقـــد غیـــر محـــدد . 1

ال كـان ملزمـًا بتعویضـه عـن  المدة، فال یجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ مـن الوكیـل، وإ
  .خالف ذلكالضرر الذي لحقه من جراء عزله، ویبطل كل اتفاق ی

یلتزم الوكیل بتعویض الموكـل عـن الضـرر الـذي أصـابه إذا نـزل عـن الوكالـة فـي . 2
  .وقت غیر مناسب وبغیر عذر مقبول

  )220(مادة 
تسقط جمیع الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقـود بانقضـاء سـنتین علـى إنتهـاء  .1

  .العالقة العقدیة
ل المحاكمــــات المدنیـــــة اســــتثناء مــــن قواعـــــد االختصــــاص الـــــواردة بقــــانون أصـــــو  .2

والتجاریة تختص بنظر جمیع المنازعات الناشئة عن عقد وكالـة العقـود المحكمـة 
  .التي یقع في دائرتها محل تنفیذ العقد

  الفصل السابع
  السمسرة

  )221(مادة 
السمسرة عقد یتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثـان إلتمـام صـفقة 

  .ابل أجرمعینة والتوسط في إبرامها مق
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  )222(مادة 
إذا لــم یعــین أجــر السمســار فــي القــانون أو فــي االتفــاق وجــب تعیینــه وفقــًا لمــا یقضــي 

ـ ره القاضـي بمراعـاة مـا بذلـه السمسـار مـن جهـد ومـا دَّ به العرف، فإذا لم یوجد عرف قَ
  .استغرقه من وقت في القیام بالعمل المكلف به

  )223(مادة 
ذا لــم یــتم ال یسـتحق السمســار أجــرًا عــن . 1 وســاطته، إال إذا أدت إلــي إبــرام العقــد، وإ

إبرام العقد بسبب تعنت من فوضـه جـاز للقاضـي أن یعـوض السمسـار عمـا بذلـه مـن 
  .جهد

  .ویستحق السمسار األجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ینفذ كله أو بعضه. 2
ا تحقــق إذا كــان العقــد معلقــًا علــى شــرط واقــف فــال یســتحق السمســار أجــره إال إذ. 3

  .الشرط
إذا كان أحد آثار العقد یتوقف على إتمام إجـراء قـانوني معـین كالتسـجیل فـي بیـع . 4

العقـــــار أو القیـــــد فـــــي الـــــرهن الرســـــمي اســـــتحق السمســـــار أجـــــرة بمجـــــرد إبـــــرام العقـــــد 
  . االبتدائي

  )224(مادة 
ظ إذا فسـخ العقـد الـذي توسـط السمسـار فـي إبرامـه جـاز لـه المطالبـة بـأجره أو االحتفـا

  .به إن كان قد قبضه إال إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسیم من جانبه
  )225(مادة 

ال یجـــوز للمحكمـــة أن تخفـــض أجـــر السمســـار إذا كـــان غیـــر متناســـب مـــع الخـــدمات 
  .التي أداها إال إذا تعین مقدار األجر أو دفع األجر المتفق علیه بعد إبرام العقد

  )226(المادة 
  .ممنوعة قانونًا فال یستحق عنها أجراً إذا توسط السمسار في صفقة 

  )227(مادة 
  .ضه من طرفي العقد في السعي إلبرامهوَّ ال یستحق السمسار األجر إال ممن فَ . 1
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ذا صـــدر التفـــویض مـــن الطـــرفین كـــان كـــل منهمـــا مســـئوًال قبـــل السمســـار بغیـــر . 2 وإ
دهما األجـر تضامن بینهما عن دفع األجرة، ولو اتفقا فیما بینهمـا علـى أن یتحمـل أحـ

  .بأكمله
  )228(مادة 

ال یجــوز للسمســار اســترداد المصــاریف التــي أنفقهــا فــي تنفیــذ العمــل المكلــف بــه، إال 
إذا اتفق على غیـر ذلـك، وفـي هـذه الحالـة یسـتحق السمسـار المصـاریف ولـو لـم یبـرم 

  .العقد
  )229(مادة 

رض الصـفقة أن یعـ -ولو لم یكن مفوضًا إال من أحد طرفـي العقـد  -على السمسار 
علــى الطــرفین بأمانــة، وأن یوقفهمــا علــى جمیــع الظــروف التــي یعلمهــا عنهــا، ویكــون 

  .مسئوًال قبلهما عن كل غش أو خطأ جسیم یصدر منه
  )230(مادة 

ال یجوز للسمسار أن یقیم نفسه طرفًا في العقد الـذي توسـط فـي إبرامـه، إال إذا أجـازه 
  .ق السمسار أي أجرمن فوضه في ذلك، وفي هذه الحالة ال یستح

  )231(مادة 
یســـأل السمســـار عـــن تعـــویض الضـــرر النـــاجم عـــن هـــالك أو فقـــدان مـــا تســـلمه مـــن 
مســتندات أو أوراق أو أشــیاء متعلقــة بالعقــد الــذي توســط فــي إبرامــه، إال إذا أثبــت أن 

  .هالكها أو فقدانها كان بسبب قوة قاهرة
  )232(مادة 

توسـط فــي إبرامـه، وال یســأل عـن تنفیــذه ال یضـمن السمسـار یســر طرفـي العقــد الـذي ی
أو عــن قیمــة أو صــنف البضــائع المتعلقــة بــه، إال إذا ثبــت الغــش أو الخطــأ الجســیم 

  .في جانبه
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  )233(المادة 
إذا أناب السمسار غیـره فـي تنفیـذ العمـل المكلـف بـه دون أن یكـون مرخصـًا لـه فـي . 1

مل صدر منه، ویكون السمسار ذلك، كان مسئوًال عن عمل النائب كما لو كان هذا الع
  .ونائبه متضامنین في المسئولیة

ذا رخـص للسمســار فـي إقامــة نائــب عنـه دون أن یعــین شـخص النائــب، ال یكــون . 2 وإ
السمســار مســئوًال إال عــن خطئــه فــي اختیــار نائبــه أو عــن خطئــه فیمــا أصــدره لــه مــن 

  .تعلیمات
لسمســـار أن یرجـــع كـــل وفـــي جمیـــع األحـــوال یجـــوز لمـــن فـــوض السمســـار ولنائـــب ا. 3

  .منهما على اآلخر مباشرة
  )234(مادة 

إذا فوض عدة سماسرة بعقـد واحـد كـانوا مسـئولین بالتضـامن عـن العمـل المكلفـین . 1
  .به، إال إذا رخص لهم بالعمل منفردین

إذا فوض أشخاص متعـددون سمسـارًا واحـدًا فـي عمـل مشـترك بیـنهم كـانوا مسـئولین . 2
  .حقه تنفیذًا لهذا التفویض، ما لم یتفق على غیر ذلكبالتضامن قبله عما یست

إذا تـم العقـد بتـدخل عـدة سماسـرة ولـم یعــین لكـل مـنهم أجـر مسـتقل، اسـتحق كــل . 3 
  .منهم نصیبًا في األجر المشترك بنسبة ما یبذله من جهد في إبرام العقد

  )235(مادة 
م بسـعیه، وأن یحـتفظ على السمسار أن یقید في دفاتره جمیـع المعـامالت التـي تبـر . 1

بالوثائق المتعلقـة بهـا، وأن یعطـي مـن كـل ذلـك صـورًا طبـق األصـل لمـن یطلبهـا مـن 
  .المتعاقدین، وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجاریة

نـة، مـا لـم تكـن قابلـة للتلـف، یُّ وفي البیع بالعینة یجب على السمسار االحتفاظ بالعَ . 2
  .ة دون تحفظ، أو تسوى جمیع المنازعات بشأنهاإلى أن یقبل المشتري البضاع

  )236(مادة 
  .تسري على السمسرة في سوق األوراق المالیة القوانین الخاصة بذلك
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  الفصل الثامن
  النقل

  الفرع األول
  أحكام عامه

  )237(مادة 
عقد النقل اتفاق یلتزم بمقتضاه الناقل أن یقوم بوسـائله الخاصـة بنقـل شـخص أو شـئ 

  .ن مقابل أجرةإلى مكان معی
  )238(مادة 

فیمـا عــدا النقــل البحــري، تسـري األحكــام المنصــوص علیهــا فـي هــذا الفصــل علــى . 1
  .جمیع أنواع النقل أیا كانت صفة الناقل، ما لم ینص القانون على غیر ذلك

تسـري تلـك األحكـام علـى النقـل ولـو اقترنـت بـه عملیـات مـن طبیعـة أخـرى، مـا لـم . 2
  .الغرض الرئیس من التعاقدتكن هذه العملیات هي 

  )239(مادة 
یــتم عقــد النقــل وعقــد الوكالــة بالعمولــة للنقــل بمجــرد االتفــاق، ویجــوز إثبــات العقــد . 1

  .بكافة طرق اإلثبات المقررة قانوناً 
  .تسلم الناقل الشيء محل النقل یعد قبوًال منه لإلیجاب الصادر من المرسل. 2
ل قبوًال منـه لإلیجـاب الصـادر مـن الناقـل، إال یعتبر صعود الراكب إلى وسیلة النق. 3

  .إذا أثبت أن نیته لم تتجه إلى إبرام عقد النقل
  )240(مادة 

إذا كــــان للناقــــل أكثــــر مــــن نمــــوذج للعقــــود التــــي یبرمهــــا، انعقــــد النقــــل بمقتضــــى . 1
النمــوذج الــذي یتضــمن الشــروط العامــة، مــا لــم یتفــق علــى اتبــاع نمــوذج آخــر یشــتمل 

  .على شروط خاصة
ذا اتفق على اتباع نموذج معین، فال یجوز تجزئة الشروط التي یشتمل علیها. 2   .وإ
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  )241(مادة 
إذا لم یكن هناك أكثـر مـن ناقـل أو مسـتثمر لخطـوط نقـل معینـه، التـزم بقبـول كـل . 1

مــا یقــدم إلیــه مــن طلبــات النقــل، إال إذا كــان الطلــب مخالفــًا للشــروط المقــررة للنقــل أو 
  .تنفیذه ألسباب ال شأن له وال لتابعیه في إحداثهاتعذر على الناقل 

إذا جــاوزت طلبــات النقــل كافــة الوســائل التــي رخــص للناقــل فــي اســتعمالها، یجــب . 2
علیـــه أن یراعـــي فـــي قبـــول الطلبـــات تـــواریخ تقـــدیمها، بحیـــث یكـــون للطلـــب األســـبق 

  .وط النقلاألولویة على الطلبات الالحقة، إال إذا كان لبعضها األولویة بمقتضى شر 

  )242(مادة 
  .تشمل مسئولیة الناقل أفعاله وأفعال تابعیه التي تقع منهم أثناء قیامهم بخدماتهم. 1
یعتبـر تابعــًا كـل شــخص یسـتخدمه الناقــل فـي تنفیــذ االلتزامـات المترتبــة علـى عقــد . 2

  .النقل
  .یقع باطًال كل شرط یقضي بإعفاء الناقل من المسئولیة عن أفعال تابعیه. 3

  
  )243(ادة م

  :وة القاهرة في عقود النقل ما یليال تعد من الق
انفجـــار وســــیلة النقــــل أو احتراقهــــا أو خروجهـــا عــــن القضــــبان التــــي تســــیر   .1

علیهــا أو تصــادمها أو غیــر ذلــك مــن الحــوادث التــي ترجــع إلــى األدوات أو 
اآلالت التــي یســتعملها الناقــل فــي تنفیــذ النقــل، ولــو ثبــت أنــه اتخــذ الحیطــة 

  .صالحیتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر لضمان
الحوادث التي ترجع لوفاة تابعي الناقـل فجـأة أو إصـابتهم بضـعف بـدني أو   .2

عقلي أثناء العمل، ولو ثبت أن الناقل أتخـذ الحیطـة لضـمان لیـاقتهم البدنیـة 
  .والعقلیة
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  )244(مادة 
نحـــراف عـــن ال یســـأل الناقـــل عـــن تعـــویض الضـــرر الناشـــئ عـــن تعطیـــل النقـــل أو اال

الطریــق المعـــین لــه بســـبب االضـــطرار إلــى تقـــدیم المســاعدة ألي شـــخص مـــریض أو 
  .مصاب أو في خطر

  )245(مادة 
یقصد بالغش في تنفیذ عقد النقل كـل فعـل أو امتنـاع عـن فعـل یقـع مـن الناقـل أو . 1

  .من تابعیه بقصد إحداث ضرر
و مــن تابعیــه برعونــة یقصــد بالخطــأ الجســیم كــل فعــل أو امتنــاع یقــع مــن الناقــل أ. 2

  .مقرونة بإدراك لما قد ینجم عنها من ضرر
  الفرع الثاني
  نقل األشیاء

  )246(مادة 
علـــى المرســــل أن یقـــدم للناقــــل بیانـــات عــــن اســـم المرســــل إلیـــه وعنوانــــه والمكــــان . 1

المطلــوب اإلرســال إلیــه، ونـــوع األشــیاء محــل النقــل وقیمتهـــا ووزنهــا وحجمهــا وكیفیـــة 
التي تشملها، وغیـر ذلـك مـن البیانـات التـي قـد یطلبهـا الناقـل أو  حزمها وعدد الطرود

یقررهـــا القـــانون لتعیـــین ذاتیـــة الشـــيء المطلـــوب نقلـــه، وكـــذلك مهلـــة التســـلیم والطریـــق 
  .الواجب اإلتباع

یســأل المرســل عــن الضــرر الــذي یــنجم عــن عــدم صــحة البیانــات التــي یقــدمها أو . 2
  .عدم كفایتها

  )247(مادة 
  :وثیقة نقل یجب أن تشمل بوجه خاص على البیانات اآلتیة  إذا حررت. 1 

  .مكان وتاریخ الوثیقة . أ
 -إن وجـــد  -أســـماء المرســـل والمرســـل إلیـــه والناقـــل والوكیـــل بالعمولـــة للنقـــل  . ب

  .وعناوینهم
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  .مكان القیام ومكان الوصول . ت
البیانـــات الخاصـــة بتعیـــین الشـــيء محـــل النقـــل كوزنـــه وحجمـــه وكیفیـــة حزمـــة  . ث

  .وكل بیان آخر یكون الزمًا لتعیین ذاتیة الشيء وتقدیر قیمتهوعدد الطرود، 
  .میعاد مباشرة النقل ومیعاد الوصول . ج
أجـــرة النقـــل وغیرهـــا مـــن المصـــاریف، مـــع بیـــان مـــا إذا كانـــت مســـتحقه علـــى  . ح

  . المرسل أو المرسل إلیه
الشـروط الخاصـة بالشـحن أو التفریـغ، ونـوع العربـات التـي تسـتخدم فـي النقـل،  . خ

تباعـــه، وتحدیـــد المســـئولیة، وغیـــر ذلـــك مـــن الشـــروط اذي یجـــب والطریـــق الـــ
  .الخاصة التي قد یتضمنها اتفاق النقل

  .وللمرسل أن یطلب من الناقل تسلیمه نسخة من وثیقة النقل موقعه منه. 2
  )248(مادة 

إذا لــم تحــرر وثیقـــة نقــل جـــاز للمرســل أن یطلــب إعطـــاءه إیصــاًال موقعـــًا مــن الناقـــل 
لنقــل، ویجــب أن یكــون اإلیصــال مؤرخــًا ومشــتمًال علــى البیانــات بتسـلم الشــيء محــل ا

  . الكافیة لتعیین ذاتیة الشيء وأجرة النقل
  )249(مادة 

یجوز أن تحرر وثیقة النقل باسم شخص معـین أو ألمـره أو للحامـل، وتتـداول الوثیقـة 
و طبقًا لقواعـد حوالـة الحـق المنصـوص علیهـا فـي القـانون المـدني إذا كانـت اسـمیة، أ

  .بالتظهیر إذا كانت لألمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل
  )250(مادة 

تعتبــر وثیقـــة النقـــل واإلیصـــال المحــرر الموقـــع مـــن الناقـــل بتســلم الشـــيء محـــل النقـــل 
حجــة فــي إثبــات البیانــات الــواردة فیهمــا، وعلــى مــن یــدعي مــا یخــالف هــذه البیانــات 

  .إثبات ذلك
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  )251(مادة 
لحقــوق الناشــئة عــن عقــد النقــل وال یتحمــل االلتزامــات الناتجــة ال تثبــت للمرســل إلیــه ا

عنـــه، إال إذا قبـــل هـــذه الحقـــوق وااللتزامـــات صـــراحة أو ضـــمنًا ویعتبـــر قبـــوال ضـــمنیًا 
علـــى وجـــه الخصـــوص تســــلم المرســـل إلیـــه وثیقـــة النقــــل أو الشـــيء محـــل النقــــل، أو 

  . المطالبة بتسلیمه، أو بإصدار تعلیمات بشأنه
  )252(مادة 

ــــذ النقــــل، ویكــــون  علــــى .1 المرســــل أن یســــلم الناقــــل الشــــيء والوثــــائق الالزمــــة لتنفی
المرســل مســئوًال عــن عــدم كفایــة هــذه الوثــائق أو عــدم مطابقتهــا للحقیقــة، ویكــون 

  .الناقل مسئوًال عن ضیاعها أو إساءة استعمالها
ذا اقتضــــى النقــــل اســــتعدادًا خاصــــًا مــــن جانــــب الناقــــل، فیجــــب علــــى المرســــل  .2 وإ

  .لك قبل تسلیم الشيء إلیه بوقت كاٍف إخطاره بذ
یكـون تسـلیم الشـيء محــل النقـل فـي محــل الناقـل المعـین بعقـد النقــل، مـا لـم یتفــق  .3

  .على غیر ذلك
  )253(مادة 

إذا اقتضــت طبیعــة الشــيء إعــداده للنقــل بتغلیفــه أو تعبئتــه أو حزمــه، وجــب علــى . 1
عـــــرض األشـــــخاص أو المرســـــل أن یقـــــوم بـــــذلك بكیفیـــــة تقیـــــه الهـــــالك أو التلـــــف وال ت

ذا كانـت شـروط النقـل تسـتلزم  تبـاع طریقـة ااألموال األخرى التي تنقل معه للضرر، وإ
  .في التغلیف أو التعبئة أو الحزم، فیجب على المرسل مراعاتها ةمعین

ویكون المرسل مسئوًال عن األضرار التي تنشأ عن العیب فـي التغلیـف أو التعبئـة . 2
مسـئوًال باالشـتراك مـع المرسـل عـن هـذه األضـرار إذا قبـل  أو الحزم، كما یكون الناقـل

القیــام بالنقــل مــع علمــه بالعیــب ویكــون الناقــل عالمــًا بالعیــب إذا كــان ظــاهرًا أو كــان 
  .مما ال یخفى على الناقل العادي
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وال یجـــوز للناقـــل أن ینفـــي مســـئولیته عـــن هـــالك أو تلـــف أحـــد األشـــیاء التـــي قـــام . 3
نشأ عـن عیـب فـي تغلیـف شـئ آخـر، أو فـي تعبئتـه، أو فـي بنقلها بإثبات أن الضرر 

  .حزمه، ویقع باطًال كل اتفاق على خالف ذلك
  )254(مادة 

للناقـل الحـق فـي فحـص األشـیاء المطلـوب نقلهـا، للتحقـق مـن حالتهـا ومـن صـحة . 1
  .البیانات التي أدلى بها المرسل بشأنها

ـــ. 2 إخطـــار المرســـل لحضـــور األغلفـــة أو األوعیـــة وجـــب  ضَّ إذا اقتضـــى الفحـــص فَ
الفحـص، فـإذا لـم یحضـر فـي المیعـاد المعـین لـذلك، جـاز للناقـل إجـراء الفحـص بغیـر 

  .حضوره، وللناقل الرجوع على المرسل أو المرسل إلیه بمصاریف الفحص
إذا تبــین مــن الفحـــص أن حالــة الشـــيء ال تســمح بنقلــه دون ضـــرر، جــاز للناقـــل . 3

ر مـــن المرســـل بعلمـــه بحالـــة الشـــيء ورضـــائه رفـــض النقـــل، أو تنفیـــذه بعـــد أخـــذ إقـــرا
قرار المرسل في وثیقة النقل   .بالنقل، ویجب إثبات حالة الشيء وإ

  
  )255(مادة 

تسلم الناقل األشیاء المطلوب نقلها دون تحفظ، یفید أنه تسلمها بحالـة جیـدة ومطابقـة 
  .عى عكس ذلك فعلیه اإلثباتللبیانات المذكورة في وثیقة النقل، فإذا ادَّ 
  )256(مادة 

یلتــزم الناقــل بشــحن الشــيء فــي وســیلة النقــل االعتیادیــة، مــا لــم یتفــق علــى غیــر . 1
  .ذلك

إذا اتفق علـى أن یقـوم المرسـل بالشـحن فـال یسـأل عنـه الناقـل، ومـع ذلـك إذا قبـل . 2
وفقًا لألصـول الصـحیحة، حتـى  مَّ الناقل تنفیذ النقل دون تحفظ فیعتبر أن الشحن قد تَ 

  .الدلیل على عكس ذلكیقیم الناقل 
نقـل بمواصـفات معینـة، فـال یكـون  ةلیإذا طلب المرسل أن یكون الشحن علـى وسـ. 3

  .الناقل مسئوًال عما ینجم عن استعمالها من ضرر
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  )257(مادة 
على الناقل أن یتبع الطریق المتفق علیه، فإذا لم یتفـق علـى طریـق معـین فیجـب  .1

  .تباع أفضل الطرقا
أن یغیــر الطریـق المتفــق علیـه، إذا وجــدت ضـرورة تلجئــه ومـع ذلـك یجــوز للناقـل  .2

إلــى ذلــك، وفــي هــذه الحالــة ال یســأل الناقــل عــن التــأخیر أو غیــره مــن األضــرار 
التي قد تنجم عن تغییر الطریق، إال إذا ثبت الغش أو الخطـأ الجسـیم مـن جانبـه 

ناشـئة أو من جانب تابعیه، وللناقل الحـق فـي المطالبـة بالمصـروفات اإلضـافیة ال
  .عن ذلك

  )258(مادة 
  .یضمن الناقل سالمة الشيء أثناء تنفیذ عقد النقل. 1
إذا اقتضت المحافظة على الشيء أثناء الطریق إعـادة حزمـه أو إصـالح األغلفـة . 2

أو زیادتهـا أو تخفیفهـا أو غیـر ذلـك مـن التــدابیر الضـروریة، وجـب علـى الناقـل القیــام 
علـــى أن یرجــع بهــا علـــى المرســل أو المرســـل  بهــا وأداء مــا تســـتلزمه مــن مصــاریف،

إلیــه، مــا لــم یكــن ذلــك راجعــًا لخطــأ الناقــل، ومــع ذلــك ال یلتــزم الناقــل بالقیــام بالتــدابیر 
النبـــات بالمـــاء أو إطعـــام الحیـــوان أو ســـقیه أو تقـــدیم  شِّ رَ غیـــر المعتـــادة فـــي النقـــل َكـــ

  .الخدمات الطبیة له، ما لم یتفق على غیر ذلك
  )259(مادة 

لتزم الناقل بتفریغ الشيء محل النقـل عنـد وصـوله، مـا لـم یـنص القـانون أو یتفـق ی. 1
علـــى غیـــر ذلـــك، وفـــي هـــذه الحالـــة األخیـــرة ال یســـأل الناقـــل عـــن الضـــرر الـــذي یقـــع 

  .بسبب التفریغ
وفي جمیع األحوال یتحمل الناقل مصاریف التفریغ، ما لـم یتفـق أو یجـري العـرف . 2

  .على غیر ذلك
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  )260(مادة 
إذا لـم یكــن التســلیم واجبــًا فــي محــل المرسـل إلیــه فعلــى الناقــل أن یخطــره بوصــول . 1

  .الشيء والمیعاد الذي یستطیع خالله الحضور لتسلمه، ما لم یتفق على غیر ذلك
ال التـــزم یَّ علـــى المرســـل إلیـــه تســـلم الشـــيء فـــي المیعـــاد الـــذي َع . 2 نـــه لـــه الناقـــل، وإ

ء هـــذا المیعـــاد أن ینقـــل الشـــيء إلـــي محـــل بمصـــاریف التخـــزین، وللناقـــل بعـــد انقضـــا
  .المرسل إلیه مقابل أجرة إضافیة

وللمرسل إلیه طلب فحص الشـيء قبـل تسـلمه، فـإذا امتنـع الناقـل عـن تمكینـه مـن . 3
  . ذلك، جاز له رفض تسلم الشيء

  )261(مادة 
یجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حیازة الناقل أن یأمره باالمتنـاع عـن مباشـرة  .1

عادة الشيء إلیـه، أو بتوجیهـه إلـي شـخص آخـر، أو غیـر ذلـك  هقل، أو بوقفالن وإ
ـ مـن النقـل والمصـاریف  مَّ من التعلیمات، بشـرط أن یـدفع المرسـل للناقـل أجـرة مـا تَ

ذا كــان المرسـل قــد  وتعویضـًا عمـا یلحقــه مـن ضــرر بسـبب التعلیمــات الجدیـدة، وإ
لیــــدون فیهــــا التعلیمــــات تســــلم نســــخة مــــن وثیقــــة النقــــل وجــــب أن یقــــدمها للناقــــل 

ال كـــان للناقــــل االمتنــــاع عـــن تنفیــــذ هــــذه  الجدیـــدة موقعــــًا علیهـــا مــــن المرســــل، وإ
  .التعلیمات

ینتقل الحق في إصدار التعلیمـات المتعلقـة بالشـيء محـل النقـل إلـى المرسـل إلیـه  .2
بمجرد تسلیمه وثیقة النقل، ویجب فـي هـذه الحالـة أیضـًا تقـدیم الوثیقـة إلـى الناقـل 

ال جــاز للناقــل لیــدون  فیهــا التعلیمــات الجدیــدة موقعــًا علیهــا مــن المرســل إلیــه، وإ
  .االمتناع عن تنفیذها

ال یجـوز إصـدار تعلیمــات جدیـدة تتعلـق بالشــيء محـل النقـل بعــد وصـوله وطلــب  .3
  .المرسل إلیه تسلمه أو إخطاره بالحضور لتسلمه

  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )262(مادة 
لــه الحــق فــي إصــدارها طبقــًا للمــادة علــى الناقــل تنفیــذ التعلیمــات الصــادرة إلیــه ممــن 

الســابقة، إال إذا كانــت تخــالف شــروط النقــل، أو تعــذر علــى الناقــل تنفیــذها، أو كــان 
مـن شــأن تنفیـذها اضــطراب حركـة النقــل، أو كانـت قیمــة الشـيء محــل النقـل ال تكفــي 
لتغطیة المصاریف التي یتحملها الناقل بسبب تنفیذها، وفـي هـذه األحـوال یجـب علـى 

قـــل أن یخطـــر مـــن أصـــدر التعلیمـــات الجدیـــدة بامتناعـــه عـــن تنفیـــذها وســـبب هـــذا النا
  .االمتناع، ویكون الناقل مسئوًال إذا امتنع عن التنفیذ دون مسوغ

  )263(مادة 
إذا توقف النقل أثنـاء تنفیـذه، أو لـم یحضـر المرسـل إلیـه لتسـلم الشـيء، أو حضـر . 1

ف المسـتحقة علیـه، وجـب علـى الناقـل وامتنع عن تسلمه أو دفع أجرة النقل والمصاری
أن یبــادر إلــى إخطــار المرســل بــذلك مــع طلــب تعلیماتــه، واســتثناء مــن أحكــام المــادة 

مــن هــذا القــانون یلتــزم الناقــل بتنفیــذ التعلیمــات التــي تصــله مــن المرســل ولــو ) 261(
  .تعذر على المرسل تقدیم وثیقة النقل التي تسلمها من الناقل

ذا لــــم تصــــل تعل. 2  یمــــات المرســــل خــــالل میعــــاد مناســــب، جــــاز للناقــــل أن یتقــــدم وإ
بطلـــب مســـتعجل لقاضـــي المحكمــــة المختصـــة لتعیـــین خبیــــر أو أكثـــر إلثبـــات حالــــة 
الشــيء واألذن لــه فــي إیداعــه عنــد أمــین لحســاب المرســل وعلــى مســئولیته، أو بیعــه 

بـــوط هبالكیفیـــة التـــي یعینهـــا القاضـــي إذا كـــان الشـــيء معرضـــًا للهـــالك أو التلـــف أو 
ـــثمن خزینـــة المحكمـــة  یـــداع ال القیمـــة أو كانـــت صـــیانته تتطلـــب مصـــاریف باهظـــة، وإ

  .لحساب ذوي الشأن
  )264(مادة 

یلتــزم المرســل بــدفع أجــرة النقــل وغیرهــا مــن المصــاریف المســتحقة للناقــل، مــا لــم . 1
  .یتفق على أن یتحملها المرسل إلیه

ذا اتفق على أن یتحمـل المرسـل إلیـه أجـرة النقـل. 2 أو غیرهـا مـن المصـاریف كـان  وإ
  .من المرسل والمرسل إلیه مسئولین عن دفعها بالتضامن قبل الناقل كلٌ 
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  )265(مادة 
  .ال یستحق الناقل أجرة نقل ما یهلك بقوة قاهرة من األشیاء التي یقوم بنقلها

  )266(مادة 
  .یة أجرةإذا حالت القوة القاهرة دون البدء في تنفیذ النقل، فال یستحق الناقل أ. 1
ذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل، فال یستحق الناقل إال أجرة مـا تـم مـن . 2 وإ

  .النقل
وفــــي جمیـــــع األحـــــوال یجـــــوز للناقـــــل المطالبـــــة بمصـــــاریف الشـــــحن وغیرهـــــا مـــــن . 3

  .المصاریف الضروریة
  )267(مادة 

أو المقــررة یكــون حــق المطالبــة باســترداد مــا دفــع أكثــر مــن أجــرة النقــل المتفــق علیهــا 
  .في شروط النقل لمن دفع األجرة

  )268(مادة 
للناقـــل حـــبس الشـــيء محـــل النقـــل الســـتیفاء أجـــرة النقـــل والمصـــاریف وغیرهـــا مـــن . 1

  .المبالغ التي تستحق له بسبب النقل
وللناقــل امتیــاز علــى الــثمن النــاتج مــن التنفیــذ علــى الشــيء محــل النقــل، الســتیفاء . 2

، ویتبـع فـي التنفیـذ إجـراءات التنفیـذ علـى األشـیاء المرهونـة جمیع المبالغ المستحقة لـه
  .رهنًا تجاریًا حیازیا

  )269(مادة 
یسـأل الناقـل مــن وقـت تســلمه الشـيء محــل النقـل عــن هالكـه كلیــًا أو جزئیـًا وعــن . 1

  .تلفه وعن التأخیر في تسلیمه
أو لـم یخطـر ویكون الشيء محل النقل في حكم الهالك كلیًا إذا لـم یسـلمه الناقـل، . 2

المرســــل إلیــــه بالحضــــور لتســــلمه خــــالل ثالثــــین یومــــًا مــــن انقضــــاء المیعــــاد المعــــین 
للتســلیم، أو مــن انقضــاء المیعــاد الــذي یســتغرقه الناقــل العــادي فــي النقــل لــو وجــد فــي 

  .الظروف نفسها إذا لم یعین میعاد التسلیم
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  )270(مادة 
إلـى المرسـل إلیـه أو وكیلــه أو ال یسـأل الناقـل عـن هـالك الشـيء أو تلفــه بعـد تسـلیمه 

إلـــى األمـــین الـــذي یعینـــه القاضــــي الســـتیداع الشـــيء، إال إذا ثبـــت الغـــش أو الخطــــأ 
  .الجسیم من الناقل أو من تابعیه

  )271(مادة 
ال یسأل الناقل عما یلحق الشيء عادة بحكم طبیعته من نقـص فـي الـوزن أو فـي . 1

  .عن سبب آخرالحجم أثناء النقل، ما لم یثبت أن النقص نشأ 
ذا كانـت وثیقــة النقــل تشــمل عــدة أشــیاء مقســمة إلــى مجموعــات أو طــرود، حــدد . 2 وإ

الــنقص المتســامح فیــه علــى أســاس وزن كــل مجموعــة أو طــرد، إذا كــان الــوزن معینــًا 
  .على وجه االستقالل في وثیقة النقل، أو كان من الممكن تعیینه

  )272(مادة 
المرســل إلیــه، فــال یسـأل الناقــل عــن هالكــه أو  إذا نقـل الشــيء فــي حراســة المرسـل أو

  .تلفه، إال إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسیم منه أو من تابعیه
  )273(مادة 

ال یجـــوز للناقـــل أن ینفــــي مســـئولیته عــــن هـــالك الشـــيء محــــل النقـــل أو تلفــــه أو . 1
التــأخیر فــي تســـلیمه، إال بإثبــات القــوة القـــاهرة أو العیــب الــذاتي فـــي الشــيء أو خطـــأ 

  .المرسل أو المرسل إلیه
إذا أثبـــت الناقـــل أحـــد األمـــور المـــذكورة فـــي الفقـــرة الســـابقة، جـــاز للطـــرف اآلخـــر . 2

  .نقض هذا اإلثبات بإقامة الدلیل على أن الضرر لم یحدث بسببه
  )274(مادة 

یقـع بـاطًال كـل شـرط یقضــي بإعفـاء الناقـل مـن المســئولیة عـن هـالك الشـيء كلیــًا . 1
  .أو جزئیًا أو تلفه

ویعـد فـي حكـم اإلعفـاء مــن المسـئولیة كـل شـرط یكــون مـن شـأنه إلـزام المرســل أو . 2
المرسل إلیه بدفع كل أو بعض نفقات التأمین ضد مسئولیة الناقـل، وكـذلك كـل شـرط 
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بنزول المرسل أو المرسـل إلیـه للناقـل عـن الحقـوق الناشـئة عـن التـأمین ضـد مخـاطر 
  .ثبات من الناقل إلى الطرف اآلخرالنقل، وكذلك كل شرط یقضي بنقل عبء اإل

  )275(مادة 
  :یجوز للناقل  .1

أن یشــترط تحدیــد مســئولیته عــن هــالك الشــيء كلیــًا أو جزئیــًا أو تلفــه، بشــرط  .أ 
أال یقـــل التعـــویض المتفـــق علیـــه عـــن ثلـــث قیمـــة الشـــيء المنقـــول فـــي مكـــان 

  .وزمان نقله، وكل اتفاق على تعویض یقل عن هذا الحد یزاد إلیه
  .إعفاءه كلیًا أو جزئیًا من المسئولیة عن التأخیرأن یشترط  .ب 
ـــًا فـــي وثیقـــة  .2 ویجـــب أن یكـــون شـــرط اإلعفـــاء مـــن المســـئولیة أو تحدیـــدها مكتوب

ذا كـان عقـد النقـل محـررًا علـى أنمـوذج مطبـوع،  ال أعتبر كأن لـم یكـن، وإ النقل، وإ
ال جـــــاز  ـــــاه، وإ ـــــة تســـــترعى االنتب یجـــــب أن یكـــــون الشـــــرط واضـــــحًا ومكتوبـــــًا بكیفی

  .لمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم یكنل
وال یجــوز أن یتمســك الناقــل بشــرط اإلعفــاء مــن المســئولیة أو تحدیــدها إذا ثبــت  .3

  .صدور غش أو خطأ جسیم منه أو من تابعیه
  )276(مادة 

ـــــدر . 1 إذا هلـــــك الشـــــيء أو تلـــــف دون أن تكـــــون قیمتـــــه مبینـــــة فـــــي وثیقـــــة النقـــــل، قُ
ــــة فــــي ــــى أســــاس قیمتــــه الحقیقی ــــه، إال إذا نــــص  التعــــویض عل مكــــان الوصــــول وزمان

القــانون أو اتفــق علــى غیــر ذلــك، وفیمــا عــدا حالــة الهــالك الكلــي، یراعــى عنــد تقــدیر 
  .من هذا القانون) 271(التعویض، قیمة النقص المتسامح فیه وفقًا للمادة 

في وثیقة النقل، جاز للناقل أن ینـازع فـي هـذه القیمـة  ةإذا كانت قیمة الشيء مبین. 2
  .یثبت بكافة طرق اإلثبات القیمة الحقیقیة للشيء وأن

فیما عدا حالتي الغـش والخطـأ الجسـیم مـن الناقـل أو تابعیـه، ال یسـأل الناقـل عـن . 3
هالك ما عهد إلیه بنقله من نقود أو أوراق مالیة أو مجوهرات أو تحـف أو غیـر ذلـك 
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مها مـــن بیانـــات مـــن األشـــیاء الثمینـــة إال بقـــدر مـــا قدمـــه المرســـل بشـــأنها وقـــت تســـلی
  .ةكتابی

  )277(مادة 
  .ال یجوز الجمع بین التعویض عن الهالك الكلي والتعویض عن التأخیر. 1
ـــة الهـــالك الجزئـــي، إال بالنســـبة إلـــى . 2 ال یقضـــى بـــالتعویض عـــن التـــأخیر فـــي حال

  .الجزء الذي لم یهلك
تحق وفي جمیع األحوال ال یجوز أن یزید التعویض الذي یقضى به، علـى مـا یسـ. 3

  .في حالة هالك الشيء كلیاً 
  )278(مادة 

إذا تلف الشيء أو تـأخر وصـوله بحیـث لـم یعـد صـالحًا للغـرض منـه وثبتـت مسـئولیة 
ـــه عـــن الشـــيء،  الناقـــل عـــن التلـــف أو التـــأخیر، جـــاز لطالـــب التعـــویض أن یتخلـــى ل

  .مقابل الحصول على تعویض یقدر على أساس هالك الشيء كلیاً 
  )279(مادة 

التعـــویض بســـبب هـــالك الشـــيء ثـــم وجـــد خـــالل ســـنة مـــن تـــاریخ الوفـــاء،  إذا دفــع. 1
وجــب علــى الناقــل أن یخطــر بــذلك مــن قــبض التعــویض، مــع إعالمــه بحالــة الشــيء 
ودعوتــه للحضــور لمعاینتــه فــي المكــان الــذي وجــد فیــه، أو فــي مكــان القیــام، أو فــي 

  .مكان الوصول، حسب اختیار من قبض التعویض
بض التعــویض تعلیماتــه خــالل خمســة عشــر یومــًا مــن تــاریخ فــإذا لــم یرســل مــن قــ. 2

تســلمه اإلخطــار، أو أرســل التعلیمــات ولــم یحضــر للمعاینــة فــي المیعــاد الــذي حــدده 
  .الناقل، أو حضر ورفض استرداد الشيء، جاز للناقل التصرف فیه

ذا طلــب مـــن قــبض التعـــویض اســترداد الشـــيء، وجــب أن یـــرد التعــویض الـــذي . 3 وإ
م المصاریف وما یقابل الضرر الذي حـدث بسـبب التـأخیر فـي تسـلیم قبضه بعد خص

  .الشيء
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  )280(مادة 
تسـلم الشــيء محــل النقـل دون تحفــظ یســقط الحـق فــي الرجــوع علـى الناقــل بســبب  .1

التلف أو الهالك الجزئي، ما لم یثبت المرسل إلیه حالته، ویقیم الدعوى على الناقل 
  .خالل تسعین یومًا من تاریخ التسلیم

ـــدعوى وفقـــًا للفقـــرة الســـابقة فـــي الحـــالتین  .2 ال یجـــوز للناقـــل التمســـك بعـــدم قبـــول ال
  :التالیتین 

إذا ثبت أن الهالك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسیم صدر مـن الناقـل أو  .أ 
  .من تابعیه

  .إذا ثبت أن الناقل أو تابعیه تعمدوا إخفاء الهالك الجزئي أو التلف .ب 
لیــه فــي الفقــرة األولــى مــن هــذه المــادة بمعرفــة یكــون إثبــات حالــة الشــيء المشــار إ .3

جهــة اإلدارة، أو خبیــر تعینــه المحكمــة المختصــة بنــاء علــى طلــب مســتعجل یقدمــه 
  .المتضرر

  )281(مادة 
إذا قــام عــدة نــاقلین علــى التعاقــب بتنفیــذ عقــد نقــل واحــد، كــان كــل مــنهم مســئوًال . 1

لو كان قد قـام بتنفیـذه وحـده، بالتضامن مع اآلخرین قبل المرسل أو المرسل إلیه كما 
  .ویقع باطًال كل شرط على خالف ذلك

، كـان لــه الرجــوع . 2 ذا دفـع أحــد النـاقلین المتعــاقبین التعــویض أو طولـب بــه رســمیًا وإ
علــى النـــاقلین اآلخـــرین بنســـبة مـــا یســـتحقه كــل مـــنهم مـــن أجـــرة النقـــل، وتـــوزع حصـــة 

عفـى مـن ُ االشـتراك فـي تحمـل المسـئولیة  المعسر منهم على اآلخرین بالنسبة ذاتها، وی
  .الناقل الذي یثبت أن الضرر لم یقع في الجزء الخاص به من النقل

  )282(مادة 
یســأل الناقــل األخیــر قبــل النــاقلین الســابقین علیــه عــن مطالبــة المرســل إلیــه بالمبــالغ 
المسـتحقة بسـبب النقـل، ولـه حـق تحصــیلها بالنیابـة عـنهم واتخـاذ اإلجـراءات القانونیــة 

  .ستیفائها، بما في ذلك استعمال حق االمتیاز على الشيء موضوع النقلال
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  )283(مادة 
تتقـــادم الــــدعاوى الناشــــئة عــــن عقــــد نقــــل األشــــیاء بمضــــي ســــنة تبــــدأ مــــن تــــاریخ تســــلیم . 1

الشـــيء إلـــى المرســـل إلیـــه، أو الجمـــرك، أو األمـــین الـــذي یعینـــه القاضـــي الســـتیداع الشـــيء 
ك الكلــي مــن تــاریخ انقضــاء المیعــاد المنصــوص علیــه لدیــه، وتســري المــدة فــي حالــة الهــال

  . من هذا القانون) 269(في الفقرة الثانیة من المادة 
كمـــا تتقـــادم دعـــوى الناقـــل فـــي الرجـــوع علـــى النـــاقلین المتعـــاقبین وفقـــًا للفقـــرة الثانیـــة مـــن . 2

ـمـــن هــــذا القــــانون بمضــــي تســــعین یومــــًا مــــن تــــاریخ الوفــــاء بـــــالتعویض أو ) 281(المــــادة 
  .البته به رسمیاً مط
ال یجــوز أن یتمســك بالتقــادم المنصــوص علیــه فـــي هــذه المــادة مــن صــدر منــه أو مـــن . 3

  .تابعیه غش أو خطأ جسیم
  الفرع الثالث

  نقل األشخاص
  )284(مادة 

یلتــزم الراكــب بــأداء أجــرة النقــل فــي المیعــاد المتفــق علیــه أو المعــین فــي لــوائح النقــل أو . 1
  .الذي یقضي به العرف

  .وعلیه اتباع تعلیمات الناقل المتعلقة بالنقل. 2
  )285(مادة 

إذا حالــت القــوة القــاهرة دون مباشــرة النقــل، أو قامــت قبــل مباشــرته ظــروف تجعلــه . 1
خطـــرًا علــــى األرواح، فــــال یلتـــزم الناقــــل بــــأداء تعــــویض بســـبب عــــدم تنفیــــذ النقــــل وال 

  .یستحق أجرة النقل
ذا قامــت القــوة القــاهرة أو الخطــ. 2  ر علــى األرواح أثنــاء تنفیــذ النقــل، فــال یســتحق وإ

  .الناقل األجرة إال عن الجزء الذي تم من النقل
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  )286(مادة 
إذا عــدل الراكــب عــن النقــل قبــل مباشــرته فیجــب إخطــار الناقــل بــذلك قبــل الیــوم . 1

المعــین لتنفیــذ النقــل، ویجــوز فــي أحــوال الضــرورة عمــل اإلخطــار فــي الیــوم المــذكور 
  .ل قبل الساعة المعینة لتنفیذ النقل، ما لم یتفق على خالف ذلكبشرط أن یص

  .إذا حصل اإلخطار وفقًا للفقرة السابقة فال یستحق الناقل أجرة النقل. 2
إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت علیـه األجـرة كاملـة، إال . 3

  .الذي تم من النقلإذا كان عدوله لضرورة فال تستحق علیه إال أجرة الجزء 
  )287(مادة 

مــن هـذا القـانون، إذا لــم یحضـر الراكـب فــي ) 286(مـع عـدم اإلخــالل بأحكـام المـادة 
ذا كــان قـد دفعهــا جـاز لــه تنفیــذ  المیعـاد المعــین للنقـل اســتحقت علیـه األجــرة كاملـة، وإ

  .النقل في میعاد الحق، إال إذا اتفق أو جرى العرف على غیر ذلك
  )288(مادة 

عطـــل النقـــل بســـبب یرجـــع إلـــى الناقـــل أو تابعیـــه أو الوســـائل التـــي یســـتعملها فـــي إذا ت
ــــار وســــائل نقــــل أخــــرى، وفــــي هــــذه الحالــــة یتحمــــل الناقــــل  النقــــل جــــاز، للراكــــب اختی
ـــه أن یختـــار االنتظـــار حتـــى تعـــود  مصـــاریف إیصـــاله إلـــى المكـــان المتفـــق علیـــه، ول

ة أجـــرة إضـــافیة، مـــع عـــدم حركـــة النقـــل وفـــي هـــذه الحالـــة ال یجـــوز إلزامـــه بـــأداء أیـــ
  .اإلخالل بحق الراكب في التعویض إن كان له مقتضى

  )289(مادة 
یجـــوز للراكـــب النـــزول عـــن بطاقـــة النقـــل قبـــل مباشـــرته، إال إذا كانـــت البطاقـــة باســـم 

  .الراكب وروعي في إعطائها له اعتبارات شخصیة
  )290(مادة 

من الدرجة المبینة في بطاقة إذا اضطر الراكب إلى استعمال مكان في درجة أدنى . 1
  .النقل، جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بین أجرتي الدرجتین
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ذا دفــع الراكــب أجــرة إضــافیة مقابــل مزایــا خاصــة، جــاز لــه المطالبــة بردهــا إذا لــم . 2 وإ
  .یوفر له الناقل تلك المزایا

  )291(مادة 
لمبــالغ المســتحقة بســبب للناقــل حــبس أمتعــة الراكــب ضــمانًا ألجــرة النقــل وغیرهــا مــن ا

على الثمن الناتج مـن التنفیـذ علـى هـذه األمتعـة السـتیفاء جمیـع  النقل، وللناقل امتیاز
المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ویتبع في هذا الشأن إجـراءات التنفیـذ علـى األشـیاء 

  .المرهونة رهنًا تجاریًا حیازیا
  )292(مادة 

ه إلـى مكـان الوصـول فـي المیعـاد المتفـق علیـه أو یلتزم الناقل بنقل الراكـب وأمتعتـ. 1
المــذكور فــي لــوائح النقــل أو الــذي یقضــي بــه العــرف، وعنــد عــدم التعیــین یجــب تنفیــذ 

  .النقل في المیعاد الذي یستغرقه الناقل العادي إذا وجد في نفس الظرف
ــــاء الطریــــق، أن یفحــــص أمتعــــة الراكــــب . 2 یجــــوز للناقــــل قبــــل مباشــــرة النقــــل أو أثن

  .للتحقق من مطابقتها لشروط النقل -إن أمكن-وره بحض
  )293(مادة 

ـــاطالً كـــل اتفـــاق یقضـــي . 1 ـــد النقـــل، ویقـــع ب یضـــمن الناقـــل ســـالمة الراكـــب أثنـــاء تنفیـــذ عق
  .بإعفاء الناقل من هذا الضمان

یشــمل تنفیــذ عقــد النقــل الفتــرة الواقعــة بــین شــروع الراكــب فــي الصــعود لوســیلة النقــل فــي . 2
ونزولـه منهـا فـي مكـان الوصـول، وفـي حالـة وجـود أرصـفه معـدة لوقـوف وســیلة مكـان القیـام 

النقــل، یشـــمل تنفیـــذ عقــد النقـــل الفتـــرة الواقعـــة بــین دخـــول الراكـــب إلــى الرصـــیف فـــي مكـــان 
ذا اقتضــى األمــر تغییــر وســیلة النقــل . القیــام وخروجــه مــن الرصــیف فــي مكــان الوصــول وإ

الراكــب مــن وســیلة نقــل إلــى أخــرى فــي غیــر  فــي الطریــق، فــال یشــمل الضــمان فتــرة انتقــال
  .حراسة الناقل أو تابعیه
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  )294(مادة 
  :یسأل الناقل عن

  .التأخیر في الوصول .1
  .ما یلحق الراكب أثناء تنفیذ عقد النقل من أضرار بدنیة أو غیر بدنیة .2

  )295(مادة 
لبدنیــة ال یجــوز للناقــل أن ینفــي مســئولیته عــن التــأخیر أو األضــرار البدنیــة أو غیــر ا
  .التي تلحق الراكب أثناء تنفیذ عقد النقل، إال بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب

  )296(مادة 
یقع باطًال كـل شـرط یقضـي بإعفـاء الناقـل كلیـًا أو جزئیـًا مـن المسـئولیة عمـا یلحـق . 1

  .الراكب من أضرار بدنیة
إلـزام الراكـب بـدفع  ویعتبر في حكم اإلعفاء من المسئولیة كل شرط یكون مـن شـأنه. 2

كــل أو بعــض نفقـــات التــأمین ضـــد مســئولیة الناقــل، وكـــل شــرط ینـــزل بموجبــه الراكـــب 
للناقل عن حقوقه في التأمین ضد مخاطر النقل، وكـذلك كـل شـرط یقضـي بنقـل عـبء 

  .اإلثبات من الناقل إلى الراكب
  )297(مادة 

الناشـئة عـن التـأخیر  یجوز للناقل أن یشترط إعفـاءه كلیـًا أو جزئیـًا مـن المسـئولیة .1
  .أو عن األضرار غیر البدنیة التي تلحق الراكب

ال أعتبـــر  .2 ، وإ ویجـــب أن یكـــون شـــرط اإلعفـــاء مـــن المســـئولیة أو تحدیـــدها مكتوبـــًا
ذا كــان عقــد النقــل محــررًا علــى نمــاذج مطبوعــة یجــب أن یكــون . كــأن لــم یكــن وإ

ال جـــاز ل لمحكمـــة أن تعتبـــر الشـــرط واضـــحًا ومكتوبـــًا بكیفیـــة تســـترعى االنتبـــاه، وإ
  .الشرط كأن لم یكن

وال یجــوز أن یمســك الناقــل بشــرط اإلعفــاء مــن المســئولیة أو تحدیــدها أو بســبب  .3
  .صدور غش أو خطأ جسیم منه أو من تابعیه
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  )298(مادة 
ـــه فـــي نقلهـــا معـــه، وال یســـأل . 1 ـــرخص ل ُ ـــي ی ـــات الت ـــى الراكـــب حراســـة األمتعـــة والحیوان عل

قهـــا مـــن أضـــرار، إال إذا أثبـــت الراكـــب صـــدور خطـــأ مـــن الناقـــل عـــن ضـــیاعها أو عمـــا یلح
  .الناقل أو تابعیه

ـــر بســـبب األمتعـــة أو . 2 ـــه أو الغی ـــذي یلحـــق الناقـــل أو تابعی یســـأل الراكـــب عـــن الضـــرر ال
  .الحیوانات التي ینقلها معه

تسـري علـى نقــل األمتعـة التــي تسـلم للناقــل األحكـام الخاصــة بنقـل األشــیاء المشـار إلیهــا . 3
  .القانونفي هذا 

  )299(مادة 
إذا تـــوفي الراكـــب أو أصـــیب بمـــرض أثنـــاء تنفیـــذ عقـــد النقـــل التـــزم الناقـــل باتخـــاذ . 1

  .التدابیر الالزمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن
ذا وجد أحد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض، جـاز لـه أن یتـدخل لمراقبـة . 2 وإ

  .لناقل، وأن یطلب منه إقرارًا بوجود أمتعة الراكب في حیازتهالتدابیر التي یتخذها ا
  )300(مادة 

إقامـة دعـوى  -تنفیـذًا اللتـزام بالنفقـة  -یجوز لورثة الراكب ولألشخاص الذین یعولهم 
المســـئولیة علـــى الناقـــل لمطالبتـــه بـــالتعویض عـــن الضـــرر الـــذي أصـــاب مـــورثهم أو 

رة أو بعـــد انقضـــاء فتـــرة زمنیـــة مــــن عـــائلهم، ســـواء وقعـــت الوفـــاة إثـــر الحــــادث مباشـــ
  .وقوعه

  )301(مادة 
تتقـادم بمضــي ثــالث ســنوات كــل دعــوى تنشــأ عــن عقــد النقــل ویكــون موضــوعها مطالبــة . 1

الناقــل بــالتعویض عــن وفــاة الراكــب أو إصــابته بأضــرار بدنیــة، وتســري هــذه المــدة فــي حالــة 
  . یخ وقوع الحادثالوفاة من تاریخ وقوعها، وفي حالة اإلصابة البدنیة من تار 
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وتتقـــادم بمضـــي ســـنة كـــل دعـــوى أخـــرى تنشـــأ عـــن عقـــد نقـــل األشـــخاص، وتســـري هـــذه . 2
المـــدة مـــن المیعـــاد المعـــین للوصـــول، وعنـــد عـــدم التعیـــین مـــن المیعـــاد الـــذي كـــان یســـتغرقه 

  .الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها
ه المــادة مــن صــدر منــه أو مـــن ال یجــوز أن یتمســك بالتقــادم المنصــوص علیــه فـــي هــذ. 3

  . تابعیه غش أو خطأ جسیم
  الفرع الرابع

  الوكالة بالعمولة للنقل
  )302(مادة 

ـــة بالعمولـــة للنقـــل عقـــد یلتـــزم بمقتضـــاه الوكیـــل بـــأن یبـــرم باســـمه ولحســـاب . 1 الوكال
موكلــه عقــدًا لنقــل أشــیاء أو أشــخاص، وأن یقــوم عنــد االقتضــاء بالعملیــات المرتبطــة 

  .بهذا النقل
إذا تولى الوكیل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة اعتبر ناقًال وتسري علیه أحكام . 2

  .عقد النقل
  )303(مادة 

فیمـا عـدا األحكـام المنصـوص علیهـا فــي المـواد التالیـة، تسـري علـى الوكالـة بالعمولــة 
) 208(إلـى ) 197(للنقل األحكام الخاصـة بعقـد الوكالـة بالعمولـة الـواردة بـالمواد مـن 

  .ن هذا القانونم
  )304(مادة 

یجوز للموكل في كـل وقـت إلغـاء طلـب النقـل قبـل أن یبـرم الوكیـل عقـد النقـل، بشـرط 
  .أن یرد الموكل المصاریف التي تحملها الوكیل، وأن یعوضه عما قام به من عمل

  )305(مادة 
 علــى الوكیــل بالعمولــة للنقــل تنفیــذ تعلیمــات موكلــه، خاصــة مــا تعلــق منهــا بمیعــاد. 1

  .النقل واختیار الناقل والطریق الواجب اتباعه
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وال یجــوز للوكیــل بالعمولــة للنقــل أن یقیــد فـــي حســاب موكلــه أجــرة نقــل أزیــد مـــن . 2
األجرة التي اتفق علیها مع الناقل، وكل ما یحصل علیـه الوكیـل مـن مزایـا مـن الناقـل 

یقضــي العــرف  تعــود منفعتــه إلــى الموكــل، مــا لــم یتفــق فــي عقــد الوكالــة بالعمولــة أو
 .بغیر ذلك

  )306(مادة 
یضمن الوكیل بالعمولة للنقل سالمة الراكب أو الشيء موضوع النقل، ویقـع بـاطًال كـل 

  .اتفاق على غیر ذلك
  )307(مادة 

یســأل الوكیــل بالعمولــة للنقــل مــن وقــت تســلمه الشــيء موضــوع النقــل عــن هالكــه  .1
وال یجــــوز أن ینفــــي هـــــذه كلیــــًا أو جزئیــــًا أو عــــن تلفـــــه أو التــــأخیر فــــي تســـــلیمه، 

المسئولیة إال بإثبات القوة القاهرة أو العیب الـذاتي فـي الشـيء أو خطـأ الموكـل أو 
  .المرسل إلیه

في نقل األشخاص یسـأل الوكیـل بالعمولـة للنقـل عـن التـأخیر فـي الوصـول، وعمـا  .2
وال یجـوز أن . یلحق الراكب أثناء تنفیذ عقد النقل مـن أضـرار بدنیـة أو غیـر بدنیـة

  .نفي هذه المسئولیة إال بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكبی
  )308(مادة 

  :یقع باطًال  .1
كـــل شـــرط یقضـــي بإعفـــاء الوكیـــل بالعمولـــة للنقـــل مـــن المســـئولیة عـــن هـــالك  .أ 

  .الشيء موضوع النقل كلیًا أو جزئیًا أو تلفه
  .كل شرط یقضي بإعفائه من المسئولیة عما یلحق الراكب من أضرار بدنیة .ب 
فــي حكــم اإلعفـاء مــن المســئولیة كـل شــرط یكــون مـن شــأنه إلــزام المرســل أو  ویعـد .2

المرسل إلیه في نقل األشیاء، أو الراكـب فـي نقـل األشـخاص، بـدفع كـل أو بعـض 
ـــة للنقـــل، وكـــل شـــرط ینـــزل بموجبـــه  نفقـــات التـــأمین ضـــد مســـئولیة الوكیـــل بالعمول

عـن حقوقـه الناشـئة عـن المرسل أو المرسل إلیه أو الراكـب للوكیـل بالعمولـة للنقـل 
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التـــأمین الـــذي أبرمـــه ضـــد مخـــاطر النقـــل، وكـــذلك كـــل شـــرط یقضـــي بنقـــل عـــبء 
  .اإلثبات إلى المرسل أو المرسل إلیه أو الراكب

  )309(مادة 
فیما عدا حالتي الغش والخطـأ الجسـیم مـن الوكیـل بالعمولـة للنقـل أو أحـد تابعیـه، . 1

  :ل بالعمولة للنقل أن یشترط أو من الناقل أو من أحد تابعیه، یجوز للوكی
تحدید مسئولیته عن هالك الشـيء موضـوع النقـل كلیـًا أو جزئیـًا أو تلفـه، بشـرط  .أ 

أال یقــل التعــویض المتفــق علیــه عــن ثلــث قیمــة البضــاعة المنقولــة فــي مكــان 
  .وزمان نقلها، وكل اتفاق على تعویض یقل عن هذا الحد یزاد إلیه

  .لیة عما یلحق الراكب من أضرار غیر بدنیةإعفاءه كلیًا أو جزئیًا من المسئو .ب 
  .إعفاءه كلیًا أو جزئیًا من المسئولیة عن التأخیر .ج 
ال اعتبـر كـأن . 2 ، وإ یجب أن یكون شـرط اإلعفـاء مـن المسـئولیة أو تحدیـدها مكتوبـًا

ذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محررًا علـى نمـاذج مطبوعـة، فیجـب أن  لم یكن، وإ
ال جــاز للمحكمــة أن تعتبــره  یكــون الشــرط واضــحاً  ومكتوبــًا بكیفیــة تســترعى االنتبــاه، وإ

  .كأن لم یكن
  )310(مادة 

لكل من الموكل والناقل رجوعٌ مباشرٌ على اآلخر للمطالبة بالحقوق الناشـئة عـن عقـد 
وكـــذلك لكـــل مـــن الراكـــب أو المرســـل إلیـــه والناقـــل رجـــوعٌ مباشـــرٌ علـــى اآلخـــر . النقـــل

كورة، وفـي جمیـع األحــوال یجـب إدخـال الوكیـل بالعمولـة للنقــل للمطالبـة بـالحقوق المـذ
  .طرفًا في الدعوى

  )311(مادة 
  .إذا دفع الوكیل بالعمولة أجرة النقل للناقل حل محله فیما له من حقوق

  )312(مادة 
تســـــري علـــــى تقـــــادم الـــــدعاوى الناشـــــئة عـــــن عقـــــد الوكالـــــة بالعمولـــــة للنقـــــل األحكـــــام 

  .من هذا القانون) 301(و) 283(المنصوص علیها في المادتین 
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  الفرع الخامس
  أحكام خاصة للنقل الجوي

  )313(مادة 
یقصـــــد بالنقـــــل الجـــــوي فـــــي هـــــذا الفـــــرع نقـــــل األشـــــخاص أو األمتعـــــة أو البضـــــائع . 1

  .بالطائرات بهدف تحقیق الربح
األشــیاء التــي یجــوز للراكــب حملهــا معــه فــي الطــائرة وتُســلم " األمتعــة"ویقصــد بلفــظ . 2

لتكون في حراسته أثناء السفر، وال یشمل هذا اللفظ األشیاء الصغیرة والشخصیة للناقل 
  .التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر

  )314(مادة 
  .تسري على النقل الجوي الدولي أحكام االتفاقیات الدولیة النافذة في فلسطین. 1
الخاصــة المنصــوص  وتســري علــى النقــل الجــوي الــداخلي أحكــام هــذا الفصــل، واألحكــام. 2

  .علیها في المواد التالیة
یكـــــون النقـــــل الجـــــوي داخلیـــــًا إذا كانـــــت النقطتـــــان المعینتـــــان باتفـــــاق المتعاقـــــدین للقیـــــام . 3

  .والوصول واقعتین في فلسطین
  )315(مادة 

یجب أن تتضمن وثیقة النقل الجوي بیانًا یفید أن النقـل یقـع وفقـًا ألحكـام المسـئولیة . 1
ال امتنـع علـى الناقـل ) 321(وص علیها في المادة المحدودة المنص من هـذا القـانون، وإ

  .التمسك بهذه األحكام
على الناقـل الجـوي التحقـق مـن اسـتیفاء الركـاب علـى الطـائرة والبضـائع المشـحونة . 2 

أو التــي یحــتفظ الركــاب بحیازتهــا أثنــاء الســفر، للشــروط الالزمــة للصــعود علــى الطــائرة 
  .واللوائح المنظمة لذلك كما تقررها القوانین

  )316(مادة 
یســـأل الناقـــل الجـــوي عـــن الضـــرر الـــذي یحـــدث فـــي حالـــة وفـــاة الراكـــب أو إصـــابته 
بجـــروح أو بـــأي ضـــرر بـــدني آخـــر، إذا وقـــع الحـــادث الـــذي أدى إلـــى الضـــرر أثنـــاء 
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وجود الراكب فـي حراسـة الناقـل أو أحـد تابعیـه، داخـل مطـار القیـام أو فـي الطـائرة أو 
الوصـول، أو فــي أي مطــار أو مكـان آخــر تهــبط فیـه الطــائرة اختیــارًا أو داخـل مطــار 

  .اضطراراً 
  )317(مادة 

یسأل الناقـل الجـوي عـن الضـرر الـذي یحـدث فـي حالـة هـالك األمتعـة أو البضـائع . 1
  .أو تلفها، إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي

فیها األمتعـة أو البضـائع فـي حراسـة الناقـل أو یشمل النقل الجوي الفترة التي تكون . 2
تابعیه، داخل مطار القیام أو أثناء الطیران أو داخل مطار الوصول، أو فـي أي مكـان 

  .آخر تهبط فیه الطائرة اختیارًا أو اضطراراً 
ال یشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فیها األمتعـة أو البضـائع محـل نقـل بـري أو . 3

المطـار، إال إذا كــان هــذا النقــل الزمـًا لشــحن األمتعــة أو البضــائع أو بحـري یقــع خــارج 
  .لتسلیمها أو لنقلها من طائرة إلى أخرى تنفیذًا لعقد النقل الجوي

  )318(مادة 
یسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي یترتـب علـى التـأخیر فـي وصـول الراكـب أو . 1

  .األمتعة أو البضائع
متعــة أو البضـائع التــي ال یســلمها الناقـل للمرســل إلیــه، تعتبـر فــي حكـم الهالكــة األ. 2

أو یخطــره بالحضــور لتســلمها خــالل ثالثــین یومــًا مــن تــاریخ انقضــاء المیعــاد المعــین 
للتســـلیم، وفـــي حالـــة عـــدم التعیـــین مـــن تـــاریخ انقضـــاء المیعـــاد الـــذي یســـتغرقه الناقـــل 

  .الجوي العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف
  )319(مادة 

ال یجوز للناقل الجوي نفي مسئولیته إال بإثبات القـوة القـاهرة أو العیـب الـذاتي فـي . 1
  .الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إلیه أو الراكب

إذا أثبـت الناقــل أحـد األمــور المـذكورة فــي الفقــرة السـابقة جــاز للطـرف اآلخــر نفــي . 2
ذا األمــر، أو أنــه لــم هــذا اإلثبــات بإقامــة الــدلیل علــى أن الضــرر لــم یحــدث بســبب هــ
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وفــي هــذه الحالــة األخیــرة یخفــض التعــویض . یكـن الســبب الوحیــد فــي إحــداث الضــرر
 .بنسبة الضرر الذي ینسب إلى األمر الذي أثبته الناقل

  )320(مادة 
ال یســـأل الناقـــل الجـــوي عـــن األشـــیاء الصـــغیرة أو الشخصـــیة التـــي تبقـــى فـــي حراســـة 

  .اكب خطأ الناقل أو أحد تابعیهالراكب أثناء السفر إال إذا أثبت الر 
  )321(مادة 

ال یجـــوز فـــي حالـــة نقـــل األشـــخاص أن یجـــاوز التعـــویض الـــذي یحكـــم بـــه علـــى  .1
 أردنـي أو مـا یعادلهـا بالعملـة المتداولـة قانونـاً  الناقل الجوي مبلـغ مائـة ألـف دینـار

  .بالنسبة لكل راكب، إال إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ
متعـــة والبضـــائع ال یجــوز أن یجـــاوز التعــویض مبلـــغ خمســـین وفــي حالـــة نقــل األ .2

عـن كـل كیلـو جـرام، ومـع ذلـك أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانونـًا  أردنیاً  دینارا
علـــق أهمیـــة  ُ إذا أعلـــن المرســـل عنـــد تســـلیم األمتعـــة أو البضـــائع إلـــى الناقـــل أنـــه ی

فـع مـا یطلبـه الناقـل خاصة على تسلیمها إلیه في مكان الوصـول نظـرًا لقیمتهـا ود
مـــن أجـــرة إضـــافیة نظیـــر ذلـــك، التـــزم الناقـــل بـــأداء تعـــویض بمقـــدار القیمـــة التـــي 

  .أعلنها المرسل، إال إذا أثبت الناقل أنها تجاوز القیمة الحقیقیة للشيء
وبالنسبة إلـى األشـیاء الصـغیرة أو الشخصـیة التـي تبقـى فـي حراسـة الراكـب أثنـاء  .3

مبلـغ  -عـن تلـك األشـیاء  -یحكم به لكل راكب  السفر ال یجاوز التعویض الذي
  .أردني أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً  خمسمائة دینار

وال یجـــوز للناقـــل الجـــوي التمســـك بتحدیـــد المســـئولیة المنصـــوص علیـــه فـــي هـــذه  .4
المادة، إذا ثبت أن الضرر نجم عـن فعـل أو امتنـاع مـن الناقـل أو مـن تابعیـه أو 

دیــة وظـــائفهم بقصــد إحــداث الضـــرر، أو برعونــة مقرونــة بـــإدراك وكالئــه أثنــاء تأ
  .احتمال وقوع الضرر
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  )322(مادة 
إذا أقیمـــت دعـــوى التعـــویض علـــى أحـــد تـــابعي الناقـــل أو أحـــد وكالئـــه جـــاز لـــه  .1

مـن هـذا القــانون، ) 321(التمسـك بتحدیـد المسـئولیة المنصـوص علیـه فـي المـادة 
  .منه أثناء تأدیة وظیفته إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر وقع

وال یجـــوز لتـــابع الناقـــل أو وكیلـــه التمســـك بتحدیـــد مســـئولیته إذا ثبـــت أن الضـــرر  .2
نجـــم عـــن فعـــل أو امتنـــاع منـــه أثنـــاء تأدیـــة وظیفتـــه بقصـــد إحـــداث الضـــرر، أو 

  .برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر
اقــل وتابعیــه وال یجــوز أن یزیــد مجمــوع مــا یحصــل علیــه طالــب التعــویض مــن الن .3

 .من هذا القانون) 321(ووكالئه على الحدود المنصوص علیها في المادة 

  )323(مادة 
یقـــع بـــاطًال كـــل شـــرط یقضـــي بإعفـــاء الناقـــل الجـــوي مـــن المســـئولیة أو بتحدیـــدها  .1

  .من هذا القانون) 321(بأقل من الحدود المنصوص علیها في المادة 
رط یكون مـن شـأنه إلـزام الراكـب أو ویعتبر في حكم اإلعفاء من المسئولیة كل ش .2

المرسل إلیه بدفع كل أو بعض نفقـات التـأمین ضـد مسـئولیة الناقـل الجـوي، وكـل 
شــرط ینــزل بموجبــه الراكــب أو المرســل إلیــه للناقــل عــن حقوقــه فــي التــأمین ضــد 
أخطـــار النقـــل، وكـــذلك كـــل شـــرط یقضـــي بنقـــل عـــبء اإلثبـــات مـــن الناقـــل إلـــى 

  .الطرف اآلخر
  )324(مادة 

مْ األمتعـــة أو البضـــائع دون تحفـــظ یســـقط الحـــق فـــي الرجـــوع علـــى الناقـــل بســـبب  تَســـُل
الهـــالك الجزئـــي أو التلــــف، مـــا لــــم یثبـــت الراكــــب أو المرســـل إلیــــه حالـــة األمتعــــة أو 

وتسـري فـي هـذا الشـأن . البضائع ویقیم الدعوى خالل تسـعین یومـًا مـن تـاریخ التسـلیم
  .من هذا القانون) 280(األحكام المنصوص علیها في المادة 
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  )325(مادة 
تتقـــادم بمضـــي ســـنة الـــدعاوى الناشـــئة عـــن عقـــد النقـــل الجـــوي یكـــون موضـــوعها . 1

وتســري هــذه المــدة . مطالبــة الناقــل بــالتعویض عــن هــالك األمتعــة والبضــائع أو تلفهــا
في حالة الهالك الجزئي أو التلف من تاریخ تسلیم الشيء موضـوع النقـل الجـوي وفقـًا 

من هـذا القـانون، وفـي حالـة الهـالك الكلـي مـن تـاریخ ) 280(ألولى من المادة للفقرة ا
مــــن هــــذا ) 318(انقضــــاء المیعــــاد المنصــــوص علیــــه فــــي الفقــــرة الثانیــــة مــــن المــــادة 

  .القانون
تتقــادم بمضــي ســنتین الــدعاوى الناشــئة عــن عقــد النقــل الجــوي یكــون موضــوعها . 2

وتســري هــذه . و إصــابته بأضــرار بدنیــةمطالبــة الناقــل بــالتعویض عــن وفــاة المســافر أ
المدة في حالة الوفـاة مـن تـاریخ وقوعهـا، وفـي حالـة اإلصـابة البدنیـة مـن تـاریخ وقـوع 

  .الحادث
وتسـري هـذه . تتقادم بمضي سـنة الـدعاوى األخـرى الناشـئة عـن عقـد النقـل الجـوي. 3

ن المیعـاد المدة من المیعاد المعین لوصول الطائرة، وفـي حالـة عـدم التعیـین تسـري مـ
  .الذي یستغرقه الناقل الجوي العادي إذا وجد في نفس الظروف

ال یجــوز أن یتمســـك بالتقـــادم المنصــوص علیـــه فـــي الفقــرات الـــثالث الســـابقة مـــن . 4
هـــذه المـــادة مـــن صـــدر منـــه أو مـــن أحـــد تابعیـــه أو مـــن أحـــد وكالئـــه غـــش أو خطـــأ 

  .جسیم
  )326(مادة 

ن، فــال یكــون الناقــل الجــوي مســـئوًال إال إذا إذا اتفــق علــى أن یكــون النقــل بالمجـــا. 1
أثبت طالـب التعـویض أن الضـرر نشـأ عـن خطـأ صـدر مـن الناقـل أو أحـد تابعیـه أو 

وفي هذه الحالة یجوز أیضًا للناقـل الجـوي أو لتابعیـه أو لوكیلـه التمسـك . أحد وكالئه
  .من هذا القانون) 321(بتحدید المسئولیة وفقًا للمادة 

، فـــإذا كـــان یكـــون النقـــل م. 2 جانیـــًا إذا كـــان دون أجـــرة، مـــا لـــم یكـــن الناقـــل محترفـــًا
  .محترفًا اعتبر النقل غیر مجاني ولو كان بغیر أجرة
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  )327(مادة 
مــن ) 321(تكــون مســئولیة الناقــل الجــوي فــي الحــدود المنصــوص علیهــا فــي المــادة 
وأیـا كانـت  هذا القانون، أیا كـان األسـاس القـانوني الـذي تقـوم علیـه دعـوى المسـئولیة،

  .صفة الخصوم فیها أو عددهم أو مقدار ما یطلبون من تعویضات
  )328(مادة 

  .لقائد الطائرة السلطة على جمیع األشخاص الموجودین فیها. 1
وله أن یقرر إخراج أي شخص أو أي شئ یترتب علـى وجـوده فـي الطـائرة خطـر . 2

  .على سالمتها أو إخالل بالنظام فیها
ان أن یقرر عند االقتضـاء إلقـاء األشـیاء المشـحونة فـي الطـائرة أو وله أثناء الطیر . 3

بعضها أو وقودها، على أن یخطر بذلك مـن یسـتثمر الطـائرة فـي أقـرب وقـت، وعلیـه 
  .أن یبدأ بإلقاء األشیاء قلیلة القیمة كلما كان ذلك مستطاعاً 

قاءهــا لســالمة ویكـون الناقــل مســئوًال عـن هــالك األشــیاء التـي یقــرر قائــد الطـائرة إل. 4
  .الطائرة

  الباب الثالث
  عملیات المصارف

  )329(مادة 
تســري أحكــام هــذا البــاب علــى العملیــات التــي تعقــدها المصــارف مــع عمالئهــا تجــارًا 
كـــانوا أو غیـــر تجـــار، وأیـــا كانـــت طبیعـــة هـــذه العملیـــات، مـــع مراعـــاة مـــا تقـــرره الفقـــرة 

  .من هذا القانون) 392(الثالثة من المادة 
  ولاأل  الفصل

  ودیعة النقود
  )330(مادة 

ودیعــة النقــود عقــد یخــول المصــرف ملكیــة النقــود المودعــة والتصــرف فیهــا بمــا یتفــق 
  .ونشاطه، مع التزامه برد مثلها للمودع طبقًا لشروط العقد
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  )331(مادة 
یفـتح المصـرف للمـودع حسـابًا تقیــد فیـه جمیـع العملیـات التــي تـتم بینـه وبـین المــودع، 

  .والغیر لحساب المودعأو بین المصرف 
  )332(مادة 

ال یترتب على عقد ودیعة النقود حق للمودع في سحب مبـالغ مـن حسـاب الودیعـة .1
  .إذا لم یكن رصید هذا الحساب دائناً 

إذا أجــــرى المصــــرف عملیــــات لحســــاب المــــودع ترتــــب علیهــــا أن صــــار حســــاب . 2
، فیجب على المصرف إخطار المودع فورًا لتسوی  .ة مركزهالودیعة مدینًا

  )333(مادة 
یرســـل المصـــرف بیانـــًا بالحســـاب إلـــى المـــودع مـــرة علـــى األقـــل كـــل ســـنة، إال إذا . 1

ویجــــب أن . قضــــى االتفــــاق أو العــــرف بإرســــال البیــــان أكثــــر مــــن مــــرة خــــالل الســــنة
رحل   .یتضمن البیان صورة من الحساب بعد آخر قطع له ومقدار الرصید المُ

قبــــل أي طلــــب لتصــــحیح الحســــاب. 2 ُ ، ولــــو كــــان مبنیــــًا علــــى غلــــط أو ســــهو أو ال ی
تكــرار، وذلــك فیمــا یتعلــق بــالقیود التــي مضــى علیهــا أكثــر مــن ثــالث ســنوات، مــا لــم 
یخطــر المــودع المصــرف خــالل هــذه المــدة بعــدم تســلمه بیانــًا بحســابه وفقــًا لألوضــاع 

  .المذكورة في الفقرة السابقة
  )334(مادة 

ُد الودیعــة بمجــرد الطلــب، مــا لــم ی.1 ــرَ وللمــودع حــق التصــرف . تفــق علــى غیــر ذلــكتُ
علــق اســتعمال هــذا الحــق علــى إخطــار  ُ فــي رصــیده الــدائن أو فــي جــزء منــه، مــا لــم ی

  .سابق أو على حلول أجل معین
في حالة وفاة المودع قبل انتهاء أجل الودیعة، تظل قائمه وفقًا لشـروط العقـد، مـا . 2

  .لم یطلب الورثة استردادها
  )335(مادة 

  .عامل في فرع المصرف الذي فُتح فیه الحساب، ما لم یتفق على غیر ذلكیكون الت
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  )336(مادة 
إذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد أو فـي فروعـه اعتبـر كـل حسـاب منهـا 

  .مستقًال عن الحسابات األخرى، ما لم یتفق على غیر ذلك
  )337(مادة 

و أكثـــر بالتســـاوي فیمـــا یجــوز أن یفـــتح المصـــرف حســابًا مشـــتركًا بـــین شخصــین أ. 1
  .بینهم، ما لم یتفق على غیر ذلك

، وال یجــوز الســحب مــن . 2 فــتح الحســاب المشــترك بنــاًء علــى طلــب أصــحابه جمیعــًا ُ ی
، ما لم یتفق على غیر ذلك   .هذا الحساب إال بموافقتهم جمیعًا

إذا أخطر أحد أصـحاب الحسـاب المشـترك المصـرف كتابـة بوجـود خـالف بیـنهم، . 3
  .المصرف تجمید الحساب حتى تتم تسویة الخالف رضاًء أو قضاًء وجب على 

قــع حجــز علــى رصــید أحــد أصــحاب الحســاب المشــترك، ســرى الحجــز علــى . 4 إذا وُ
حصة المحجوز علیه من رصید الحساب یوم إبـالغ المصـرف بـالحجز، وعلیـه وقـف 

خطـار أصـحاب ه السحب من الحساب المشترك بما یساوي الحصة المحجوز علیها، وإ
  . أو من یمثلهم بالحجز خالل مدة ال تجاوز خمسة أیام

فــي حالــة وفــاة أحــد أصــحاب الحســاب المشــترك أو فقــده األهلیــة القانونیــة، وجــب . 5
علــى البــاقین إخطــار المصــرف بــذلك وبــرغبتهم فــي اســتمرار الحســاب، وذلــك خــالل 

رف وقـــف وعلـــى المصـــ. مـــدة ال تجـــاوز عشـــرة أیـــام مـــن تـــاریخ الوفـــاة أو فقـــد األهلیـــة
الســحب مــن الحســاب المشــترك حتــى یــتم تحدیــد الورثــة أو تعیــین القــیم علــى مــن فقــد 

  .أهلیته
  )338(مادة 

إذا أصــدر المصــرف دفتــر تــوفیر وجــب أن یــذكر فیــه اســم مــن صــدر لصــالحه، . 1
وتكون البیانات الـواردة بالـدفتر الموقـع . وأن یدون في الدفتر المدفوعات والمسحوبات

لمصرف حجة في إثبـات تلـك البیانـات فـي العالقـة بـین المصـرف علیها من موظف ا
  .ومن صدر الدفتر لصالحه
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یجـوز إصـدار دفتـر تـوفیر باسـم قاصــر، ویكـون للقاصـر ولكـل شـخص آخـر حــق . 2
اإلیداع في الدفتر، وال یكون للقاصـر حـق السـحب منـه إال وفقـًا لألحكـام المنصـوص 

  .علیها في القانون
  الفصل الثاني

  كوكودیعة الص
  )339(مادة 

ال یجــوز للمصــرف أن یســتعمل الحقــوق الناشــئة عــن الصــكوك المودعــة لدیــه، مــا لــم 
  . یتفق على غیر ذلك

  )340(مادة 
علــى المصـــرف أن یبـــذل فـــي المحافظـــة علـــى الصـــكوك المودعـــة عنایـــة المـــودع . 1

  .لدیه بأجر، وال یجوز االتفاق على غیر ذلك
زة الصـــكوك المودعـــة إال بســـبب یســـتلزم وال یجـــوز للمصـــرف أن یتخلـــى عـــن حیـــا. 2

  .ذلك
ویلتـــزم المـــودع بـــدفع األجـــر المتفـــق علیـــه أو الـــذي یحـــدده العـــرف، فضـــًال عـــن . 3

  .المصروفات الضروریة
  )341(مادة 

ســـتهلك، االصـــك أو أرباحـــه وقیمتـــه إذا اســـتحق أو  قیمـــةیلتـــزم المصـــرف بقـــبض . 1
وتقیـد تلـك . لـى غیـر ذلـكوكذلك كل مبلغ آخـر یسـتحق بسـبب الصـك، مـا لـم یتفـق ع

  .المبالغ في حساب المودع
ــــى الحقــــوق المتصــــلة . 2 ــــام بكــــل عملیــــة الزمــــة للمحافظــــة عل وعلــــى المصــــرف القی

بالصــك التــي یتقــرر منحهــا لــه دون مقابــل، كتقدیمــه لالســتبدال أو لوضــع األختــام أو 
  .إلضافة قسائم أرباح جدیدة إلیه
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  )342(مادة 
ـــــق بالصـــــك، ویســـــتلزم علـــــى المصـــــرف أن یخطـــــر المـــــودع  بكـــــل أمـــــر أو حـــــق یتعل

فــإذا لــم تصــله تعلیمــات المــودع فــي . الحصــول علــى موافقتــه أو یتوقــف علــى اختیــاره
الوقـت المناســب، وجــب علــى المصـرف أن یتصــرف فــي الحــق بمـا یعــود بــالنفع علــى 

  .ویتحمل المودع المصاریف، فضًال عن العمولة العادیة. المودع
  )343(مادة 

رف بــرد الصــكوك المودعــة بمجــرد أن یطلــب إلیــه المــودع ذلــك، مــع یلتــزم المصــ. 1
  .مراعاة الوقت الذي یقتضیه إعداد الصكوك للرد

یكـــون الـــرد فـــي المكـــان الـــذي تـــم فیـــه اإلیـــداع، ویلتـــزم المصـــرف بـــرد الصـــكوك . 2
  .بذاتها، ما لم یتفق أو یقضي القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى

  )344(مادة 
لـــرد لمــــودع الصـــك، أو لخلفائــــه، أو لمـــن یعینـــه هــــؤالء األشـــخاص، ولــــو یكـــون ا. 1

  .تضمن الصك ما یفید ملكیته للغیر
إذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع، وجب على المصـرف إخطـار المـودع . 2

شـــرة واالمتنـــاع عـــن رد الصـــك إلیـــه حتـــى ینتهـــي النـــزاع بشـــأنه رضـــاًء أو قضـــاًء  . مبا
ال عـــواه خــالل ثالثـــین یومـــًا مــن تـــاریخ االوعلــى مـــدعي االســتحقاق إقامـــة د دعـــاء، وإ

  . دعاء كأن لم یكناعتبر اال
  الفصل الثالث
  تأجیر الخزائن

  )345(مادة 
بوضــع خزانــة معینــة  -مقابــل أجــرة  -تـأجیر الخــزائن عقــد یتعهــد بمقتضــاه المصــرف 
  .تحت تصرف المستأجر لالنتفاع بها مدة محددة
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  )346(مادة 
ســـلم المصـــرف أحـــدهما یكـــون للخزانـــة قفـــال. 1 ُ ن لكـــل منهمـــا مفتـــاح مغـــایر لألخـــر ی

للمســتأجر ویحــتفظ بــاآلخر، وفیمــا عــدا المصــرف والمســتأجر ال یجــوز تســلیم مفتــاح 
ـــــي أو . الخزانـــــة آلخـــــر وللمصـــــرف أن یســـــتخدم وســـــائل أخـــــرى، كنظـــــام الـــــتحكم اآلل

  .البطاقات البالستیكیة
ســلم للمســتأجر ملكــًا للمصــ. 2 ُ رف، ویجــب رده إلیــه عنــد انتهــاء یبقــى المفتــاح الــذي ی

  .اإلجارة
فـي اسـتعمال  -أو وكیله الخـاص  -وال یجوز للمصرف أن یأذن لغیر المستأجر . 3

  .الخزانة
  )347(مادة 

علــى المصــرف اتخــاذ التــدابیر الالزمــة لضــمان ســالمة الخزانــة والمحافظــة علــى . 1
  .محتویاتها

هـدد ســالمتها أو ســالمة المكــان ال یجـوز للمســتأجر أن یضــع فـي الخزانــة أشــیاء ت. 2
  .الذي توجد به

إذا صارت الخزانة مهددة بخطر، أو تبـین أنهـا تحتـوي علـى أشـیاء خطـرة، فیجـب . 3
علـــى المصـــرف أن یخطـــر المســـتأجر فـــورًا بالحضـــور إلفراغهـــا أو لســـحب األشــــیاء 
الخطرة منها، فإذا لم یحضر المستأجر فـي المیعـاد المعـین، جـاز للمصـرف أن یتقـدم 

فراغهـــا، أو ب ـــه بفـــتح الخزانـــة وإ طلـــب مســـتعجل لقاضـــي المحكمـــة المختصـــة لـــإلذن ل
حــــرر  ُ ســــحب األشــــیاء الخطــــرة منهــــا، وذلــــك بحضــــور مــــن یعینــــه القاضــــي لــــذلك، وی

ذا كـان الخطـر حــاًال جـاز للمصــرف . محضـر بالواقعـة تــذكر فیـه محتویـات الخزانــة وإ
فراغهـا أو سـحب األشـیاء ا لخطـرة منهـا دون إخطـار أو وعلى مسئولیته فتح الخزانة وإ

  .إذن من القاضي
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  )348(مادة 
إذا لــم یـــدفع المســتأجر أجـــرة الخزانـــة فــي مواعیـــد اســـتحقاقها جــاز للمصـــرف بعـــد . 1

ـــًا مـــن تلقـــاء  ـــدفع، أن یعتبـــر العقـــد منتهی انقضـــاء ثالثـــین یومـــًا مـــن تـــاریخ إخطـــاره بال
فـــراغ نفســـه، ویســـترد المصـــرف الخزانـــة بعـــد إخطـــار المســـتأجر بالحضـــور ل فتحهـــا وإ

  .محتویاتها
ذا لــم یحضــر المســـتأجر فــي المیعـــاد المحــدد، جــاز للمصـــرف أن یتقــدم بطلـــب . 2 وإ

فــــراغ محتویاتهــــا  ــــة وإ ــــه بفــــتح الخزان ــــإلذن ل مســــتعجل لقاضــــي المحكمــــة المختصــــة ل
ُحــرر محضــر بالواقعــة تــذكر فیــه محتویــات الخزانــة، . بحضــور مــن یعینــه القاضــي وی
محتویــات عنــد المصــرف أو عنــد أمــین یعینــه لــذلك علــى وللقاضــي أن یــأمر بإیــداع ال

  .نفقة المستأجر
  )349(مادة 

للمصرف حق حبس محتویات الخزانة، وله حق امتیاز علـى الـثمن النـاتج عـن بیعهـا 
  .الستیفاء األجرة والمصاریف المستحقة له
  )350(مادة 

  .یجوز توقیع الحجز التحفظي أو الحجز التنفیذي على الخزانة. 1
وقـــع الحجـــز بتبلیـــغ المصـــرف مضـــمون الســـند الـــذي یـــتم الحجـــز بموجبـــه، مـــع ی. 2

وعلــى المصــرف بمجــرد . تكلیفــه بــالتقریر عمــا إذا كــان یــؤجر خزانــة للمحجــوز علیــه
تســلمه هــذا التبلیــغ أن یخطــر المســتأجر فــورًا بتوقیــع الحجــز وأن یمنعــه مــن اســتعمال 

  .الخزانة
ـــــًا جـــــاز للمســـــتأجر أ. 3 ـــــدم بطلـــــب لقاضـــــي المحكمـــــة إذا كـــــان الحجـــــز تحفظی ن یتق

المختصـة لـإلذن لــه بسـحب بعـض محتویــات الخزانـة فـي حضــور مـن یندبـه القاضــي 
  .لذلك

فــــراغ محتویاتهــــا فــــي . 4 ــــة وإ ــــذیًا التــــزم المصــــرف بفــــتح الخزان ذا كــــان الحجــــز تنفی وإ
حضور الحاجز أو من ینتدبه القاضي لـذلك، بعـد إخطـار المسـتأجر بالمیعـاد المحـدد 
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لخزانــة، وتُســلم المحتویــات للمصــرف أو ألمــین یعینــه القاضــي حتــى یــتم لفــتح وجــرد ا
ـــــع وفقـــــًا لألحكـــــام المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي قـــــانون أصـــــول المحاكمـــــات المدنیـــــة  البی

  .والتجاریة
ذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق ال یشملها البیـع، فیجـب تسـلیمها إلـى المسـتأجر . 5 وإ

ب تســلیمها إلــى المصــرف لحفظهــا حتــى فــإذا لــم یكــن حاضــرًا وقــت فــتح الخزانــة فیجــ
ذا لـــم یتقـــدم المســـتأجر أو ورثتـــه الســــتالم األوراق أو . یطلبهـــا المســـتأجر أو ورثتـــه وإ

الوثـــائق المشـــار إلیهـــا لمـــدة خمـــس ســـنوات مـــن تـــاریخ فـــتح الخزانـــة یكـــون للمصـــرف 
  .الحق في عرضها على القاضي لألمر بما یراه بشأنها

  )351(مادة 
ــــى آخــــر مــــوطن عینــــه یكــــون إخطــــار مســــتأجر ا لخزانــــة صــــحیحًا إذا وجــــه إلیــــه عل

  .للمصرف
  )352(مادة 

فیمـــا عــــدا الحــــاالت المنصــــوص علیهــــا فــــي هــــذا القــــانون، ال یجــــوز للمصــــرف فــــتح 
الخزانة أو إفراغ محتویاتها إال بإذن المستأجر أو بحضوره، أو تنفیـذًا لحكـم نهـائي أو 

  .أمر من القاضي
  الفصل الرابع

  یةرهن األوراق المال
  )353(مادة 

  .تسري على رهن األوراق المالیة قواعد الرهن التجاري الحیازي، واألحكام التالیة
  )354(مادة 

إذا كان الدائن المرتهن حائزًا لألوراق المرهونة لسبب آخر سـابق علـى الـرهن، فإنـه . 1
  .یعتبر حائزًا لها بوصفه دائنًا مرتهنًا بمجرد إنشاء الرهن
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ي عینه المتعاقدان لحیـازة األوراق المرهونـة أنـه تنـازل عـن كـل حـق یعتبر الغیر الذ. 2
لــه فــي حبســها لســبب ســابق علــى الــرهن، مــا لــم یكــن قــد احــتفظ بهــذا الحــق عنــد قبولــه 

  .حیازة األوراق المرهونة لحساب الدائن المرتهن
  )355(مادة 

ـــدین إذا كانـــت األوراق المرهونـــة مقدمـــة مـــن غیـــر المـــدین فـــال یلتـــزم مالكهـــا بوفـــا ء ال
  .المضمون بالرهن إال بوصفه كفیال عینیاً 
  )356(مادة 

إذا لـــم تكـــن القیمـــة الكاملـــة للورقـــة المالیـــة المرهونـــة قـــد دفعـــت وقـــت تقـــدیمها للـــرهن، 
أن یقــدم إلــى الــدائن المــرتهن  -إذا طولــب بــالجزء غیــر المــدفوع-وجــب علــى المــدین

ال جــاز النقـود الالزمــة للوفــاء بهـذا الجــزء قبــل میعـاد اســتحقاق ه بیــومین علـى األقــل، وإ
للـدائن المـرتهن أن یطلـب بیـع الورقـة بإتبــاع اإلجـراءات المنصـوص علیهـا فـي المــادة 

من هـذا القـانون ثـم یـدفع مـن الـثمن النـاتج مـن البیـع الجـزء غیـر المـدفوع مـن ) 157(
  .قیمة الورقة، وینتقل الرهن إلى الباقي من الثمن

)357(  
  .هن قائمًا بمرتبته فیما بین المتعاقدینیبقى امتیاز الدائن المرت

  
  الفصل الخامس

  التحویل المصرفي
  )358(مادة 

التحویل المصرفي عملیه یقید المصرف بمقتضاها مبلغًا معینًا فـي الجانـب المـدین .1
وفــي الجانــب الــدائن مــن  -بنــاء علــى أمــر كتــابي منــه-مــن حســاب اآلمــر بالتحویــل 

  :ء ما یأتيراویجوز بهذه العملیة إج. حساب آخر
خـر، لكـل منهمـا حسـاب لـدى المصـرف ذاتـه، آتحویل مبلغ معین من شخص إلى . أ

  .أو لدى مصرفین مختلفین



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

تحویــل مبلــغ معــین مــن حســاب إلـــى آخــر كالهمــا مفتــوح باســم اآلمــر بالتحویـــل . ب
  .لدى المصرف  ذاته، أو لدى مصرفین مختلفین

روط إصـدار األمـر، ومـع ذلـك ال ینظم االتفاق بین المصرف واآلمـر بالتحویـل شـ. 2
  .یجوز أن یكون أمر التحویل لحامله

یجــوز االتفــاق علــى أن یتقــدم المســتفید بنفســه بــأمر التحویــل إلــى المصــرف، بــدًال . 3
  .من تبلیغه إلیه من اآلمر بالتحویل

  )359(مادة 
إذا تــم التحویــل المصــرفي بـــین فــرعین للمصــرف أو بـــین مصــرفین مختلفــین، فیجـــب 

ي اعتراض صادر من الغیر بشأن هذا التحویـل إلـى الفـرع أو المصـرف الـذي تقدیم أ
  .یوجد به حساب المستفید

  )360(مادة 
یجــوز أن یــرد أمــر التحویــل علــى مبــالغ مقیــدة فعــًال فــي حســاب اآلمــر بالتحویــل، أو 

  .على مبالغ یتفق مع المصرف على قیدها في حسابه خالل مدة معینة
  )361(مادة 

تفید القیمة محل التحویل المصرفي من وقت قیدها فـي الجانـب الـدائن یتملك المس. 1
  .من حسابه، ویجوز لآلمر الرجوع في أمر التحویل إلى أن یتم هذا القید

ذا اتفق على أن یتقـدم المسـتفید بنفسـه بـأمر التحویـل إلـى المصـرف، فـال یجـوز . 2 وإ
  .من هذا القانون) 366(الرجوع في األمر، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 

  )362(مادة 
بتأمیناتــه وملحقاتــه إلــى أن تقیــد  یبقــى الــدین الــذي صــدر أمــر التحویــل وفــاًء لــه قائمــاً 

  .القیمة فعًال في الجانب الدائن من حساب المستفید
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  )363(مادة 
یجوز االتفاق على إرجاء أوامر التحویل الصادرة من اآلمر أو المقدمـة مـن المسـتفید 

لـى آخـر الیـوم لتنفیـذها مـع غیرهـا مـن األوامـر التـي مـن نوعهـا والصـادرة فـي مباشرة إ
  .ذات الیوم

  )364(مادة 
إذا كان مقابل الوفاء بأمر التحویل أقـل مـن القیمـة المـذكورة فـي هـذا األمـر وكـان . 1

األمــر موجهــًا مــن اآلمــر بالتحویــل، جــاز للمصــرف أن یــرفض تنفیــذ األمــر علــى أن 
  .ن إبطاءیخطر اآلمر بذلك دو 

ذا كان أمر التحویل مقدمًا مـن المسـتفید مباشـرة، قیـد المصـرف لحسـابه المقابـل . 2 وإ
وعلـى المصــرف أن یؤشـر علــى أمـر التحویــل . النـاقص، مـا لــم یـرفض المســتفید ذلـك

  .بقید المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفید
، إذا رفــض المصــرف ویبقــى لآلمــر بالتحویــل حــق التصــرف فــي المقابــل النــاقص. 3

  .تنفیذ األمر أو رفض المستفید قید المقابل الناقص لحسابه
  )365(مادة 

إذا لم ینفذ المصـرف أمـر التحویـل فـي أول یـوم عمـل تـال لیـوم تقدیمـه، اعتبـر األمـر 
ذا اتفـق علــى . الـذي لـم ینفــذ كـأن لـم یكــن، ویجـب رده إلـى مــن قدمـه مقابـل إیصــال وإ

نفـذ إلـى األوامـر التـي مدة أطول مـن ذلـك، فیجـب أن  ُ یضـاف أمـر التحویـل الـذي لـم ی
  .تقدم في األیام التالیة خالل تلك المدة

  
  )366(مادة 

إذا أشــهر إفــالس المســتفید جــاز لآلمــر أن یعتــرض علــى تنفیــذ أمــر التحویــل ولــو . 1
  .تسلمه المستفید بنفسه

، إذا قـدمت وال یحول شـهر إفـالس اآلمـر دون تنفیـذ أوامـر التحویـل التـي أصـدرها. 2
  .إلى المصرف قبل تاریخ صدور الحكم بشهر اإلفالس
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  )367(مادة 
فــي حالــة وفــاة اآلمــر بالتحویـــل یتوقــف المصــرف عــن تنفیـــذ األمــر مــن تــاریخ العلـــم 

  .بالوفاة، أما في حالة وفاة المستفید فیستمر المصرف في تنفیذ أمر التحویل
  الفصل السادس

  "غیر المستندي"االعتماد العادي 
  )368(دة ما

االعتمــاد العــادي عقــد یضــع المصــرف بمقتضــاه تحــت تصــرف المســتفید وســائل . 1
  .دفع في حدود مبلغ معین

  .أو غیر معینة ةمعین ةیفتح االعتماد لمد. 2
  )369(مادة 

إذا فــتح االعتمــاد لمــدة غیــر معینــة جــاز للمصــرف إلغــاؤه فــي كــل وقــت، بشـــرط . 1
ه المصــرف لإللغــاء بعشــرة أیــام علــى األقــل، إخطــار المســتفید قبــل المیعــاد الــذي یعینــ

  .ما لم یتفق على غیر ذلك
وفي جمیع األحوال یعتبر االعتمـاد المفتـوح لمـدة غیـر معینـة ملغیـًا بانقضـاء سـتة . 2

  .أشهر من تاریخ إخطار المستفید بفتحه دون أن یستعمله
  )370(مادة 

انقضـاء هـذه المـدة، إال  إذا فتح االعتمـاد لمـدة معینـة فـال یجـوز للمصـرف إلغـاؤه قبـل
فــي حالــة وفــاة المســتفید، أو الحجــر علیــه، أو توقفــه عــن الــدفع ولــو لــم یصــدر حكــم 

  .بشهر إفالسه، أو صدور خطأ جسیم منه في استعمال االعتماد
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  الفصل السابع
  االعتماد المستندي

  )371(مادة 
ناءً على طلب أحـد االعتماد المستندي عقد یتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد ب. 1

عمالئــه ویســمى اآلمــر لصــالح شــخص آخــر یســمى المســتفید بضــمان مســتندات تمثــل 
  .بضاعة منقولة أو معدة للنقل

ــــتح االعتمــــاد بســــببه ویبقــــى . 2 ــــذي ف عقــــد االعتمــــاد المســــتندي مســــتقل عــــن العقــــد ال
  .المصرف أجنبیًا عن هذا العقد

قواعـد األعـراف الموحــدة  لالفصـتسـري فیمـا لـم یـرد فــي شـأنه نـص خـاص فـي هــذا . 3
  . الساریة لالعتمادات المستندیة الصادرة من غرفة التجارة الدولیة

  )372(مادة 
یلتـــزم المصـــرف الـــذي فـــتح االعتمـــاد بتنفیـــذ شـــروط الوفـــاء والقبـــول والخصـــم المتفـــق 

  .علیها في عقد فتح االعتماد، إذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح االعتماد
  )373(مادة 

  .یجوز أن یكون االعتماد المستندي قابًال لإللغاء، أو باتًا غیر قابل لإللغاء .1
  .یكون االعتماد غیر قابل لإللغاء، إال إذا أتفق صراحة على قابلیته لإللغاء. 2
یجــــوز أن یكــــون االعتمــــاد المســــتندي قــــابًال للتجزئــــة أو التحویــــل، أو غیــــر قابــــل . 3

  .للتجزئة أو التحویل
  )374(مادة 

یترتـــب علــــى االعتمــــاد المســــتندي القابــــل لإللغــــاء أي التــــزام علــــى المصــــرف قبــــل  ال
ویجــوز للمصــرف فــي كــل وقــت تعدیلــه أو إلغــاؤه مــن تلقــاء نفســه أو بنــاًء . المســتفید

على طلب اآلمـر دون حاجـة إلـى إخطـار المسـتفید بشـرط أن یقـع التعـدیل أو اإللغـاء 
الشـــحن مطابقـــة لبیانـــات عقـــد  بحســـن نیـــة وفـــي وقـــت مناســـب، واذا قـــدمت مســـتندات
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االعتمــاد المســتندي وشــروطه خــالل مدتــه وقبــل إلغائــه كــان المصــرف واآلمــر بفــتح 
  .ئولین بالتضامن من قبل المستفیداالعتماد مس

  )375(مادة 
قطعیــًا ومباشــرًا  -فــي حالــة االعتمــاد المســتندي البــات  -یكــون التــزام المصــرف . 1
ـــقِ  ـــتح المســـتفید وكـــل حامـــل حســـن الن لَ بَ یـــة للصـــك الـــذي ُســـحب تنفیـــذًا للعقـــد الـــذي فُ

  .االعتماد بسببه
وال یجوز إلغاء االعتماد المستندي البات أو تعدیله، إال باتفـاق جمیـع ذوي الشـأن . 2

  .فیه
  )376(مادة 

یجوز تأیید االعتماد المسـتندي البـات مـن مصـرف آخـر یلتـزم بـدوره بصـورة قطعیـة . 1
  .المستفید لَ بَ ومباشرة قِ 

 یعتبر مجرد اإلخطار بفتح االعتماد المستندي البـات المرسـل إلـى المسـتفید عـن ال. 2
  .طریق مصرف آخر تأییدًا من هذا المصرف لالعتماد

  )377(مادة 
ــــدیم . 1 یجــــب أن یتضــــمن كــــل اعتمــــاد مســــتندي بــــات تاریخــــًا أقصــــى لصــــالحیته وتق

  .المستندات
لة للمصارف امتدت الصالحیة إذا وقع تاریخ انتهاء صالحیة االعتماد في یوم عط. 2

  .إلى أول یوم عمل تال للعطلة
  )378(مادة 

على المصرف أن یتحقق من مطابقـة المسـتندات لبعضـها ولتعلیمـات اآلمـر بفـتح . 1
  .االعتماد

ذا رفـــض المصــــرف المســــتندات، وجــــب أن یخطـــر اآلمــــر فــــورًا بــــالرفض مبینــــًا . 2 وإ
  .أسبابه
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  )379(مادة 
رف إذا كانــت المســتندات فــي ظاهرهــا مطابقــة للتعلیمــات ال مســئولیة علــى المصــ. 1

  .التي تلقاها من اآلمر
  .وال یتحمل المصرف أي التزام یتعلق بالبضاعة التي فُتح االعتماد بسببها. 2

  )380(مادة 
ال یجـــوز تحویـــل االعتمـــاد المســـتندي وال تجزئتـــه إال إذا كـــان المصـــرف الـــذي فتحـــه 

أو بعضــه، إلـــى شــخص أو إلــى جملــة أشـــخاص  مأذونــًا مــن اآلمــر فـــي تحویلــه كلــه
وال یــتم التحویــل . غیــر المســتفید األول، بنــاء علــى تعلیمــات صــادرة مــن هــذا المســتفید

إال إذا وافق علیه المصرف، وال یجوز التحویل إال مرة واحدة، ما لـم یتفـق علـى غیـر 
  .ذلك

  )381(مادة 
ابقـة لشـروط فـتح االعتمـاد إذا لم یدفع اآلمر إلـى المصـرف قیمـة المسـتندات المط. 1

خــالل ســتة أشــهر مــن تــاریخ تبلیغــه بوصــول تلــك المســتندات، جــاز للمصــرف التنفیــذ 
  .على البضاعة بإتباع إجراءات التنفیذ على األشیاء المرهونة رهنًا تجاریًا حیازیا

وال تســـري أحكـــام الفقـــرة األولـــى مـــن هـــذه المـــادة علـــى االعتمـــادات المفتوحـــة مـــن . 2
  .میةالجهات الرس

  الفصل الثامن
  الخصم

  )382(مادة 
الخصــم اتفــاق یتعهــد المصــرف بمقتضــاه بــأن یــدفع مقــدمًا قیمــة صــك قابــل للتــداول إلــى . 1

ـــرد القیمـــة  ـــزام المســـتفید ب ـــه إلـــى المصـــرف، مـــع الت ـــل نقـــل ملكیت المســـتفید فـــي الصـــك، مقاب
  .االسمیة إلى المصرف إذا لم یدفعها المدین األصلي

یدفعــه للمســتفید مــن الخصــم نســبة مــن مبلــغ الصــك فضــالً عــن یخصــم المصــرف ممــا . 2
  .العمولة إن كانت مشروطة
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  )383(مادة 
تحسب النسبة على أساس المـدة مـن تـاریخ الخصـم حتـى تـاریخ اسـتحقاق الصـك، أو 
على أساس مدة أكثر من ذلك بالنسبة إلى عملیات الرهن وغیرهـا مـن العملیـات التـي 

  .قبضه قبل حلول أجل الصكتتضمن تعهد المستفید برد ما 
  )384(مادة 

  .یلتزم المستفید بأن یرد إلى المصرف القیمة االسمیة للصك الذي لم یدفع
  )385(مادة 

للمصـــرف ِقبـــل المــــدین األصـــلي فــــي الصـــك والمســـتفید وغیرهمــــا مـــن الملتــــزمین . 1
  .اآلخرین جمیع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه

المســتفید حــق مســتقل فــي اســترداد المبــالغ التــي  وللمصــرف فضــًال عــن ذلــك قبــل. 2
دفعهـا، دون اســتنزال مــا خصـمه المصــرف مــن نسـبة ومــا قبضــه مـن عمولــة، ویكــون 
للمصـــرف اســـتعمال هـــذا الحـــق فـــي حـــدود الصـــكوك غیـــر المدفوعـــة أیـــا كـــان ســـبب 

  .االمتناع عن دفعها
  الفصل التاسع
  خطاب الضمان

  )386(مادة 
صـــدر مـــن المصـــرف بنـــاًء علـــى طلـــب شـــخص خطـــاب الضـــمان تعهـــد مكتـــوب ی. 1

یســمى اآلمــر، بــدفع مبلــغ معــین أو قابــل للتعیــین لشــخص آخــر یســمى المســتفید، إذا 
  .طلب منه ذلك خالل المدة المعینة في الخطاب، دون اعتداد بأیة معارضة

القواعـد والعـادات السـائدة  الفصـلتسري فیما لم یرد بشأنه نص أو عرف فـي هـذا . 2
  .الدولیة بشأن خطاب الضمانفي المعامالت 

  )387(مادة 
ویكـون هـذا التـأمین . یجوز للمصرف أن یطلب تأمینًا مقابل إصدار خطـاب الضـمان

  .نقدًا أو صكوكًا أو بضائع أو تنازًال من اآلمر عن حقه قبل المستفید
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  )388(مادة 
. ال یجــوز للمســتفید التنــازل عــن حقــه الــوارد بخطــاب الضــمان، إال بموافقــة المصــرف

  .وبشرط أن یكون المصرف مأذونًا من قبل اآلمر بإعطاء هذه الموافقة
  )389(مادة 

ال یجـوز للمصـرف أن یمتنـع عـن الوفـاء للمسـتفید لسـبب یرجـع إلـى عالقـة المصـرف 
  .باآلمر أو إلى عالقة اآلمر بالمستفید

  )390(مادة 
خطـاب الضـمان المسـتفید إذا لـم یصـله خـالل مـدة سـریان  لَ بَ تبرأ ذمة المصرف قِ . 1

، أو اطلــب مــن المســـتفید بالــدفع، إال إذا  تفــق صـــراحة علــى تجدیــد تلـــك المــدة تلقائیـــًا
  .وافق المصرف على مدها

یلتــزم المصــرف بــأن یــرد لآلمــر فــي نهایــة مــدة ســریان خطــاب الضــمان مــا قدمــه . 2
  .من تأمین للحصول على هذا الخطاب

  )391(مادة 
تفـق علیـه فـي خطـاب الضـمان جـاز لـه الرجـوع إذا دفع المصـرف للمسـتفید المبلـغ الم

  .على اآلمر بمقدار المبلغ المدفوع من تاریخ دفعه
  الفصل العاشر
  الحساب الجاري

  )392(مادة 
قیـــدا فـــي حســـاب عـــن طریـــق . 1 ُ ـــى أن ی ـــان عل ـــد یتفـــق بمقتضـــاه طرف الحســـاب الجـــاري عق

بینهمــــا، بحیــــث مــــدفوعات متبادلــــة ومتداخلــــة الــــدیون التــــي تنشــــأ عــــن العملیــــات التــــي تــــتم 
  .یستعیضان عن تسویة هذه الدیون تباعًا بتسویة واحدة تقع على الحساب عند قفله

ال یعتبـــر حســـابًا جاریـــًا االتفـــاق علـــى أال تبـــدأ مـــدفوعات أحـــد الطـــرفین إال حـــین تنتهـــي . 2
  .مدفوعات الطرف اآلخر

  .فاً على كل حساب جار، ولو لم یكن أحد الطرفین مصر  الفصلتسري أحكام هذا . 3
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مـــن هـــذا القـــانون علـــى الحســـاب ) 337(تســـري األحكـــام المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة . 4
  .الجاري المشترك المفتوح لدى مصرف

  )393(مادة 
ال تقبـــــل المفـــــردات المقیـــــدة فـــــي الحســـــاب الجـــــاري التجزئـــــة قبـــــل قفـــــل الحســـــاب . 1

  .واستخراج الرصید
  .ي نفس الحسابوال تجوز المقاصة بین مفرد في الحساب ومفرد آخر ف. 2

  )394(مادة 
ـــدین فـــي الحســـاب الجـــاري ال یحـــول دون اســـتعمال الحقـــوق المتعلقـــة بالعملیـــة  قیـــد ال

  .المنشئة لهذا الدین
  )395(مادة 

إذا انقضى القید في الحساب الجاري أو خفض مقداره بسـبب الحـق لدخولـه الحسـاب 
  .وجب إلغاء قیده أو تخفیضه وتعدیل الحساب تبعًا لذلك

  )396(مادة 
ـــًا أثنـــاء ســـیره لبیـــان مركـــز كـــل مـــن الطـــرفین، وذلـــك فـــي  یجـــوز وقـــف الحســـاب مؤقت

ویكــــون لكــــل طــــرف أن . المواعیــــد التــــي یتفــــق علیهــــا الطرفــــان، أو یحــــددها القــــانون
یتصرف فـي رصـیده الـدائن الـذي قـد یظهـر عـن الوقـف المؤقـت فـي أي وقـت، مـا لـم 

  .یتفق على غیر ذلك
  )397(مادة 

  .ت في الحساب الجاري عائداً ال تنتج المدفوعا
  )398(مادة 

تقیــد فــي الحســاب الجــاري جمیــع الــدیون الناشــئة عــن عالقــات األعمــال التــي تــتم . 1
، ةبــین طرفــي الحســاب، مــا لــم تكــن هــذه الــدیون مصــحوبة بتأمینــات قانونیــة أو اتفاقیــ

  .أو اتفق على استبعادها من الحساب
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، ســــواء أكانــــت تلــــك ةمینــــات اتفاقیــــومــــع ذلــــك یجــــوز قیــــد الــــدیون المصــــحوبة بتأ. 2
التأمینـات مقــررة مــن المــدین أم مــن الغیـر، فــي الحســاب الجــاري إذا أتفــق جمیــع ذوي 

ـــة ینتقـــل التـــأمین لضـــمان رصـــید الحســـاب . الشـــأن كتابـــة علـــى ذلـــك وفـــي هـــذه الحال
الجاري عند قفله بمقدار الدین المضـمون، دون اعتبـار لمـا یطـرأ علـى الحسـاب أثنـاء 

وال یحـــتج علـــى الغیـــر بانتقـــال . تغییـــرات، إال إذا اتفـــق علـــى غیـــر ذلـــك تشـــغیله مـــن
  .التأمین إلى رصید الحساب إال من تاریخ شهره إذا كان القانون یستلزم هذا الشهر

  )399(مادة 
بعمــــالت مختلفــــة، أو أشــــیاء  ةإذا تضـــمنت مفــــردات الحســــاب دیونــــًا نقدیــــة مقومــــ. 1

هـــا فــي الحســـاب بشـــرط أن تقیـــد فـــي أقســـام جـــاز للطـــرفین أن یتفقـــا علـــى إدخال ةقیمیــ
مســـتقلة یراعــــى التماثــــل فـــي المــــدفوعات التــــي تتضـــمنها وأن یصــــرح الطرفــــان ببقــــاء 

  .الحساب رغم تعدد أقسامه محتفظًا بوحدته
ویجب أن تكـون أرصـدة األقسـام المسـتقلة قابلـة للتحویـل فیمـا بینهـا، بحیـث یمكـن . 2

ل الحســاب علـى األكثــر، إجـراء المقاصــة فـي الوقـت الــذي حـدده الطرفــان، أو عنـد قفـ
  .بینها الستخراج رصید واحد

  )400(مادة 
ویجــوز قفلــه قبــل انتهــاء . إذا حــددت مــدة للحســاب الجــاري، فیجــب قفلــه بانتهائهــا. 1

  .المدة باتفاق الطرفین
ذا لــــم تحــــدد مــــدة للحســــاب الجــــاري، جــــاز قفلــــه فــــي كــــل وقــــت بــــإرادة أي مــــن . 2 وإ

  .اعید اإلخطار المتفق علیها، أو التي یجري علیها العرفالطرفین، مع مراعاة مو 
وفــي جمیــع األحــوال یقفــل الحســاب الجــاري بوفــاة أحــد طرفیــه أو شــهر إفالســه أو . 3

  . إعساره أو الحجر علیه
  )401(مادة 

ویكــون دیــن الرصــید حــاال، مــا لــم یتفــق . یســتخرج رصــید الحســاب الجــاري عنــد قفلــه
عملیـات الواجـب قیـدها فـي الحسـاب ال یـزال جاریـًا على غیـر ذلـك، أو كانـت بعـض ال
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وفي هذه الحالة یكـون دیـن الرصـید حـاًال . وكان من شأن قیدها تعدیل مقدار الرصید
  .من الیوم التالي آلخر قید تستلزمه تلك العملیات

  )402(مادة 
إذا كـان الحسـاب الجـاري مفتوحـًا بـین مصــرف وطـرف آخـر اعتبـر الحسـاب مقطوعــًا 

نمــا یظــل فــي نهایــة  الســنة المالیــة للمصــرف، وال یعتبــر هــذا القطــع قفــال للحســاب، وإ
ُرحـــل رصـــیده إلـــى نفـــس الحســـاب الـــذي یســـتأنف حركتـــه فـــي الیـــوم التـــالي  مفتوحـــًا وی

  .لقطعه
  )403(مادة 

  .اعد العامة على تقادم دین الرصیدتسري القو 
  )404(مادة 

ء ســـیر الحســـاب علـــى یجـــوز لـــدائن أحـــد طرفـــي الحســـاب الجـــاري توقیـــع الحجـــز أثنـــا
ُجــري الطــرف المفتــوح  الرصــید الــدائن لمدینــه وقــت توقیــع الحجــز، وفــي هــذه الحالــة ی
لدیــه الحســاب میزانــًا مؤقتــًا للحســاب للكشــف عــن مركــز المحجــوز علیــه وقــت توقیــع 

  .الحجز
  )405(مادة 

إذا أفلس أحد طرفي الحساب الجاري فـال یجـوز االحتجـاج علـى جماعـة الـدائنین فـي 
ته بــأي رهــن تقــرر علــى أموالــه بعــد التــاریخ الــذي عینتــه المحكمــة للتوقــف عــن تفلیســ

الــدفع لضــمان دیــن الرصــید المحتمــل، وذلــك فــي حــدود الرصــید المــدین وقــت تقریــر 
بـــین مقـــدار هـــذا  -إن وجـــد-ویجـــوز االحتجـــاج بـــالرهن فیمـــا یتعلـــق بـــالفرق . الـــرهن

 إذا ثبـــت علـــم الـــدائن الرصـــید ومقـــدار الرصـــید الـــذي یظهـــر وقـــت قفـــل الحســـاب، إال
  .وقت تقریر الرهن بتوقف المدین عن الدفع
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  )406(مادة 
إذا قیــدت حصــیلة خصــم ورقــة تجاریــة فــي الحســاب الجــاري ولــم تــدفع قیمتهــا فــي . 1

میعـاد اسـتحقاقها جـاز لمــن خصـم الورقـة، ولــو بعـد شـهر إفــالس مـن قـدمها للخصــم، 
  .إلغاء القید بإجراء قید عكسي

ـــم تـــدفع ال یجـــوز إجـــ. 2 راء القیـــد العكســـي إال فیمـــا یتعلـــق بـــاألوراق التجاریـــة التـــي ل
  .قیمتها في مواعید استحقاقها، ویقع باطًال كل اتفاق على غیر ذلك

  )407(مادة 
ــًا علــى غلــط أو ســهو . 1 ال تقبــل الــدعوى بتصــحیح الحســاب الجــاري ولــو كــان الطلــب مبنی

ــالقیود التــي مضــى علیهــا أكثــر مــن ثــالث ســنوات، إال  أو تكــرار القیــود، وذلــك فیمــا یتعلــق ب
إذا حصـل خـالل هـذه المــدة إخطـار مـن أحــد طرفـي الحسـاب إلــى اآلخـر بتمسـكه بتصــحیح 
الحســــاب، أو إذا لــــم یثبــــت فــــي حالــــه الحســــاب مــــع المصــــرف أن العمیــــل لــــم یتلــــق مــــن 

  .المصرف خالل المدة المذكورة أي بیان بحسابه
اء خمـــس ســنوات مــن الیــوم الــذي ینشــأ فیـــه وفــي جمیــع األحــوال تســقط الــدعوى بانقضــ. 2

  .الحق في تصحیح الحساب
  )408(مادة 

إذا كـان الحسـاب الجـاري مفتوحـًا لـدى مصــرف فـال یجـوز للمصـرف إعطـاء بیانــات أو 
رقـــم الحســاب، أو حركتــه، أو رصـــیده إال لصــاحب الحســاب أو وكیلـــه : معلومــات عــن

  .حكمةأو للم. الخاص أو لورثته أو الموصى لهم بعد وفاته
  الباب الرابع

  األوراق التجاریة
  )409(مادة 

تســـري أحكـــام هـــذا البـــاب علـــى الكمبیـــاالت والســـندات ألمـــر، والشـــیكات وغیرهـــا مـــن 
األوراق التجاریــة، أیــًا كانــت صــفة ذوي الشــأن فیهــا، أو طبیعــة األعمــال التــي أنشــئت 

  .من أجلها
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  الفصل األول
  الكمبیالة

  الفرع األول
  إنشاء الكمبیالة

  )410(ة ماد
  :یشتمل صك الكمبیالة على البیانات اآلتیة 

  .مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها" كمبیالة"كلمة . 1
  .أمر غیر معلق على شرط بوفاء مبلغ معین من النقود. 2
  ".المسحوب علیه"اسم من یلزمه الوفاء . 3
  .میعاد االستحقاق. 4
  .مكان الوفاء. 5
  ".المستفید"ه أو ألمره اسم من یجب الوفاء ل. 6
  .تاریخ ومكان إنشاء الكمبیالة. 7
  .على نحو مقروء "الساحب"توقیع من أنشأ الكمبیالة . 8

  )411(مادة 
الصــك الخــالي مــن أحــد البیانــات المــذكورة فــي المــادة الســابقة ال یعتبــر كمبیالــة إال فــي 

  :الحاالت اآلتیة 
  .ستحقة الوفاء لدى االطالع علیهاإذا خلت من بیان میعاد االستحقاق اعتبرت م. 1
ذا خلت من بیان مكان الوفـاء اعتبـر المكـان المبـین بجانـب اسـم المسـحوب علیـه . 2 وإ

  .مكانًا للوفاء، وموطنًا للمسحوب علیه في نفس الوقت
إذا خلت الكمبیالة من بیان مكان اإلنشاء اعتبرت منشأه في المكان المبـین بجانـب . 3

  .اسم الساحب وتوقیعه
  )412(ادة م

  .یجوز سحب الكمبیالة ألمر الساحب. 1
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  .ویجوز سحبها على الساحب. 2
  .ویجوز سحبها لحساب شخص آخر. 3

  )413(مادة 
یجــوز أن تكــون الكمبیالــة مســتحقة الوفــاء فــي مــوطن شــخص مــن الغیــر، ســواء فــي 

  .الجهة التي بها موطن المسحوب علیه، أو في أي جهة أخرى
  )414(مادة 

، فـــــالعبرة عنـــــد االخــــــتالف  إذا كتـــــب مبلـــــغ .1 الكمبیالـــــة بـــــالحروف وباألرقــــــام معـــــًا
  .بالمكتوب بالحروف

ذا كتــب المبلــغ عــدة مــرات بــالحروف وباألرقــام، فــالعبرة عنــد االخــتالف بأقلهــا  .2 وإ
  .مبلغاً 

  )415(مادة 
، وعـــدیمي األهلیـــة، الناشـــئة عـــن  تكـــون التزامـــات ناقصـــي األهلیـــة الـــذین لیســـو تجـــارًا

مبیالــة كســاحبین أو مظهــرین، أو قــابلین، أو ضــامنین احتیــاطیین توقیعــاتهم علــى الك
ـأخرى باطلة بالنسبة إلیهم فقـط، ویجـوز لهـم التمسـك بهـذا الـبطالن قِ  ةأو بأیة صف  لَ بَ

  .كل حامل للكمبیالة ولو كان حسن النیة
  )416(مادة 

 إذا حملـــت الكمبیالـــة توقیعـــات أشـــخاص لیســـت لهـــم أهلیـــة االلتـــزام بهـــا، أو توقیعـــات
مـزورة، أو ألشـخاص وهمیـین، أو توقیعـات غیـر ملزمـة ألسـباب أخـرى ألصــحابها أو 
لمــن وقعــت الكمبیالــة بأســمائهم، فــإن التزامــات غیــرهم مــن المــوقعین علیهــا تبقــى مــع 

  .ذلك صحیحة
  )417(مادة 

  .یخضع شكل االلتزامات بموجب الكمبیالة لقانون الدولة التي صدرت فیها. 1
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اللتــزام غیــر صــحیح شــكًال بموجــب القــانون المشــار إلیــه فــي ومــع ذلــك إذا كــان ا. 2
الفقرة السابقة، ولكنه صـحیح شـكًال وفقـًا ألحكـام القـانون الفلسـطیني، فـال یكـون لعیبـه 

  .الشكلي أثر في صحة االلتزامات الالحقة التي تنشأ بموجب الكمبیالة في فلسطین
  )418(مادة 

كمبیالــة إلــى قــانون الدولــة التــي ینتمــي یرجــع فــي تحدیــد أهلیــة الملتــزم بموجــب ال. 1
  .إلیها بجنسیته

ومع ذلك إذا كان القانون الواجب التطبیق یعتبر الملتـزم بموجـب الكمبیالـة نـاقص . 2
األهلیــة، فــإن التزامــه یبقــى صــحیحًا إذا وضــع توقیعــه علــى الكمبیالــة فــي دولــة یعتبــره 

  .قانونها كامل األهلیة
  )419(مادة 

نیابـــة عــــن شـــخص آخـــر بغیــــر تفـــویض منــــه، یلتـــزم شخصــــیًا مـــن وقـــع كمبیالــــة . 1
بموجــب الكمبیالـــة، فــإذا أوفاهـــا آلـــت إلیــه الحقـــوق التــي كانـــت تـــؤول إلــى مـــن ادعـــى 

  .النیابة عنه
  .ویسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود نیابته. 2

  )420(مادة 
  .یضمن ساحب الكمبیالة قبولها ووفاءها. 1
فــاءه مــن ضــمان القبــول، وكــل شــرط بإعفائــه مــن ضــمان ویجــوز لــه أن یشــترط إع. 2

  .الوفاء، یعتبر كأن لم یكن
  الفرع الثاني

  التظهیر
  )421(مادة 

  .كل كمبیالة ولو لم یصرح فیها أنها مسحوبة لألمر، تتداول بالتظهیر. 1
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أو أیــة " لیســت لألمــر" ال یجــوز تــداول الكمبیالــة التــي یضــع فیهــا الســاحب عبــارة . 2
تفیـد هـذا المعنـى، إال باتبـاع إجـراءات حوالـة الحـق المنصـوص علیهـا فــي عبـارة أخـرى 

  .القانون المدني، مع ما یترتب علیها من آثار
یجــوز التظهیــر إلــى المســحوب علیــه، ســواء قبــل الكمبیالــة أو لــم یقبلهــا، كمــا یجــوز . 3

من  التظهیر إلى الساحب، أو إلى أي ملتزم آخر ویجوز لجمیع هؤالء تظهیر الكمبیالة
  .جدید

  )422(مادة 
یجـب أن یكــون التظهیـر غیــر معلـق علــى شـرط، وكــل شـرط یعلــق علیـه التظهیــر . 1

  .یعتبر كأن لم یكن
  .یكون التظهیر الجزئي باطالً . 2
  .تظهیرًا على بیاض" لحامله"یعد التظهیر . 3

  )423(مادة 
ویوقعـه " وصـلة " یكتب التظهیر على الكمبیالة نفسها، أو على ورقة متصـلة بهـا . 1

  .المظهر
یجوز أال یذكر في التظهیر اسم المظهر إلیه، كمـا یجـوز أن یقتصـر علـى توقیـع . 2

ویشترط لصـحة التظهیـر فـي هـذه الحالـة األخیـرة أن ) التظهیر على بیاض(المظهر، 
  ".الوصلة " یكتب على ظهر الكمبیالة، أو على الورقة المتصلة بها 

  )424(مادة 
  .الحقوق الناشئة عن الكمبیالةینقل التظهیر جمیع . 1
ذا كان التظهیر على بیاض جاز للحامل . 2   :وإ

  .أن یمًال البیاض بكتابة اسمه، أو اسم شخص آخر . أ
ُظهر الكمبیالة من جدید على بیاض أو إلى شخص آخر  . ب   .أن ی
أن یســـلم الكمبیالـــة إلـــى شـــخص آخـــر دون أن یمـــأل البیـــاض، ولـــم لـــم   . ج

  .یظهرها



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )425(مادة 
  .مظهر قبول الكمبیالة ووفاءها، ما لم یشترط غیر ذلكیضمن ال. 1
ویجــوز لــه حظــر تظهیرهــا مــن جدیــد، وفــي هــذه الحالــة ال یكــون ملزمــًا بالضــمان . 2

  .قبل من تؤول إلیه الكمبیالة بتظهیر الحق
  )426(مادة 

یعتبـر حــائز الكمبیالـة حاملهــا الشـرعي، إذا أثبــت أنـه صــاحب الحـق فیهــا بسلســلة . 1
غیر منقطعـة، ولـو كـان آخرهـا تظهیـرًا علـى بیـاض، وتعتبـر التظهیـرات  من تظهیرات

ذا أعقـب التظهیـر علـى بیـاض تظهیـر آخـر  المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، وإ
أعتبـر الموقـع علـى هـذا التظهیـر أنـه هــو الـذي آل إلیـه الحـق فـي الكمبیالـة بــالتظهیر 

  .على بیاض
زم الحامـــل بــالتخلي عنهـــا، إذا أثبـــت حقـــه إذا فقــد شـــخص حیـــازة الكمبیالــة فـــال یلـــ. 2

فیها طبقًا للفقرة السابقة، إال إذا كان قد حصل علیهـا بسـوء نیـة، أو ارتكـب فـي سـبیل 
  . الحصول علیها خطأ جسیماً 

  )427(مادة 
مـــن هـــذا القـــانون، لـــیس لمـــن أقیمـــت علیـــه ) 415(مــع عـــدم اإلخـــالل بأحكـــام المـــادة 

بالــــدفوع المبنیــــة علــــى عالقاتــــه الشخصــــیة دعــــوى بكمبیالــــة أن یحــــتج علــــى حاملهــــا 
ــــم یكــــن قصــــد الحامــــل وقــــت حصــــوله علیهــــا  بســــاحبها أو بحاملیهــــا الســــابقین، مــــا ل

  .اإلضرار بالمدین
  )428(مادة 

أو " للتوكیـــل"أو " القیمــة للقـــبض"أو " القیمـــة للتحصـــیل"إذا اشــتمل التظهیـــر علـــى عبــارة . 1
ل جمیــع الحقــوق الناشــئة عــن الكمبیالــة، أي بیــان آخــر یفیــد التوكیــل، جــاز للحامــل اســتعما
  .ولكن ال یجوز له تظهیرها إال على سبیل التوكیل

ــــدفوع التــــي یجــــوز . 2 ــــي هــــذه الحالــــة االحتجــــاج علــــى الحامــــل، إال بال ولــــیس للملتــــزمین ف
  .االحتجاج بها على المظهر
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  .لیهوال تنقضي الوكالة التي یتضمنها التظهیر التوكیلي بوفاة الموكل أو الحجر ع. 3
  )429(مادة 

أو أي بیـــان " القیمــة للــرهن"أو " القیمـــة للضــمان"إذا اشــتمل التظهیــر علــى عبــارة . 1
آخــر یفیــد الــرهن جــاز للحامــل اســتعمال جمیــع الحقــوق الناشــئة عــن الكمبیالــة، ومــع 

ر الكمبیالة اعتبر التظهیر حاصًال على سبیل التوكیل َ ه   .ذلك إذا َظ
االحتجاج علـى الحامـل بالـدفوع المبنیـة علـى عالقـاتهم ولیس للملتزمین بالكمبیالة . 2

الشخصیة بالمظهر، ما لم یكن قصـد الحامـل وقـت حصـوله علـى الكمبیالـة اإلضـرار 
  .بالمدین، وتكون حمایة الحامل في هذا الشأن في حدود دینه المضمون بالرهن

  )430(مادة 
ابق علیـه، أمـا التظهیـر التظهیر الالحـق لمیعـاد االسـتحقاق ینـتج آثـار التظهیـر السـ. 1

الالحق الحتجاج عدم الوفاء، أو الحاصـل بعـد انقضـاء المیعـاد القـانوني المحـدد لعمـل 
  .هذا االحتجاج فال ینتج إال آثار حوالة الحق المقررة في القانون المدني

یعتبــر التظهیــر الخــالي مــن التــاریخ أنــه حصــل قبــل انقضــاء المیعــاد المحــدد لعمــل . 2
 .م یثبت غیر ذلكاالحتجاج، ما ل

  الفرع الثالث
  مقابل الوفاء

  )431(مادة 
علــى ســاحب الكمبیالــة أو مــن ســحبت لحســابه أن یوجــد لــدى المســحوب علیــه مقابــل 

ــوفائهــا، ویســأل الســاحب لحســاب غیــره، قِ  مظهــري الكمبیالــة وحاملهــا دون غیــرهم  لَ بَ
  .عن إیجاد مقابل الوفاء

  )432(مادة 
ا كـان المسـحوب علیـه مـدینًا للسـاحب أو لآلمـر بالسـحب یعد مقابل الوفاء موجـودًا إذ

باألقــل لمبلــغ  فــي میعــاد اســتحقاق الكمبیالــة بمبلــغ مــن النقــود مســتحق األداء ومســاوٍ 
  .الكمبیالة
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  )433(مادة 
علــى وجــود مقابــل الوفــاء لــدى القابــل، وال یجــوز نقــض  ةیعــد قبــول الكمبیالــة قرینــ. 1

  .بالحاملهذه القرینة في عالقة المسحوب علیه 
وعلــى الســاحب وحــده أن یثبــت فــي حالــة اإلخطــار، ســواء حصــل قبــول الكمبیالــة . 2

فـإذا . أو لم یحصل، أن المسحوب علیه كان لدیه مقابل الوفاء فـي میعـاد االسـتحقاق
. لــم یثبــت ذلــك كــان ضــامنًا للوفــاء، ولــو عمــل االحتجــاج بعــد المیعــاد المحــدد قانونــاً 

بل، واستمرار وجوده حتـى المیعـاد الـذي كـان یجـب فیـه فإذا أثبت الساحب وجود المقا
ــــم یكــــن قــــد اســــتعمل فــــي  ــــه بمقــــدار هــــذا المقابــــل، مــــا ل عمــــل االحتجــــاج برئــــت ذمت

  .مصلحته
  )434(مادة 

  .تنتقل ملكیة مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبیالة المتعاقبین. 1
ذا كـــان مقابـــل الوفـــاء أقـــل مـــن قیمـــة الكمبیالـــة كـــان . 2 للحامـــل علـــى هـــذا المقابـــل وإ

النــاقص جمیــع الحقــوق المقــررة لــه علــى المقابــل الكامــل، ویســري هــذا الحكــم إذا كــان 
  .مقابل الوفاء دینًا متنازعًا علیه أو غیر حال عند استحقاق الكمبیالة

  )435(مادة 
، أن یســلم حامــل  علــى الســاحب، ولــو عمــل االحتجــاج بعــد المیعــاد المحــدد لــه قانونــًا

ة المســتندات الالزمــة للحصــول علــى مقابــل الوفــاء، فــإذا أفلــس الســاحب التــزم الكمبیالــ
  .بذلك أمین التفلیسة

  )436(مادة 
إذا أفلس الساحب، ولو قبل حلـول میعـاد اسـتحقاق الكمبیالـة، فللحامـل دون غیـره مـن 
دائنـــي الســـاحب اســـتیفاء حقـــه مـــن مقابـــل الوفـــاء الموجـــود علـــى وجـــه صـــحیح لـــدى 

  .المسحوب علیه
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  )437(مادة 
إذا أفلـس المســحوب علیــه، وكــان مقابــل الوفــاء دینــًا فــي ذمتــه للســاحب دخــل هــذا . 1

  .الدین في موجودات التفلیسة
أمـــا إذا كــــان للســــاحب لــــدى المســــحوب علیــــه بضــــائع أو أوراق تجاریــــة أو أوراق . 2

 مالیة أو غیر ذلك من األمـوال التـي یجـوز اسـتردادها طبقـًا ألحكـام اإلفـالس، وكانـت
ـــة، فللحامـــل األولویـــة فـــي  هـــذه األمـــوال مخصصـــة صـــراحة أو ضـــمنًا لوفـــاء الكمبیال

  .استیفاء حقه من قیمتها
  )438(مادة 

إذا ســـحبت عــــدة كمبیــــاالت علــــى مقابــــل واحـــد، ال یكفــــي لوفائهــــا كلهــــا، فیراعــــى . 1
ترتیب تواریخ سحبها فیما یتعلق بحقوق حاملیها في استیفاء دیونهم مـن مقابـل الوفـاء 

ویكــون حامــل الكمبیالـــة الســابق تاریخهــا علـــى تــواریخ الكمبیــاالت األخـــرى . ذكورالمــ
  .مقدمًا على غیره

ــــة التــــي تحمــــل قبــــول . 2 ــــاریخ واحــــد قــــدمت الكمبیال فــــإذا ســــحبت الكمبیــــاالت فــــي ت
  .المسحوب علیه

ذا لــم تحمــل أیــة كمبیالــة قبــول المســحوب علیــه قــدمت الكمبیالــة التــي خصــص . 3 وإ
  .لها مقابل الوفاء

  .أما الكمبیاالت التي تشتمل على شرط عدم القبول، فتأتي في المرتبة األخیرة. 4
  الفرع الرابع

  القبول
  )439(مادة 

یجوز لحامل الكمبیالة، ولكل حائز لهـا حتـى میعـاد االسـتحقاق تقـدیمها إلـى المسـحوب 
  .علیه في موطنه لقبولها
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  )440(مادة 
یمها للقبـول فـي میعـاد یحـدده أو بغیـر تحدیـد یجوز لساحب الكمبیالة أن یشترط تقـد. 1

  .میعاد
وللســاحب أن یشــترط عــدم تقــدیم الكمبیالــة للقبــول، ومــع ذلــك ال یجــوز وضــع هــذا . 2

الشـرط إذا كانــت الكمبیالـة مســتحقة الــدفع عنـد شــخص آخــر غیـر المســحوب علیــه، أو 
ب كانــت مســتحقة الوفــاء فــي محــل آخــر غیــر المحــل الــذي یوجــد فیــه مــوطن المســحو 

  .علیه، أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معینة من االطالع علیها
  .وللساحب أن یشترط أیضًا عدم تقدیم الكمبیالة للقبول قبل میعاد معین. 3
ولكــل مظهـــر أن یشـــترط تقـــدیم الكمبیالـــة للقبـــول فـــي میعـــاد یحـــدده أو بغیـــر تحدیـــد . 4

  .میعاد، ما لم یكن الساحب قد اشترط عدم تقدیمها للقبول
  )441(مادة 

الكمبیالــة المســـتحقة الوفــاء بعـــد مضــي مـــدة معینـــه مــن االطـــالع علیهــا، یجـــب تقـــدیمها . 1
  .للقبول خالل سنة من تاریخها

  .وللساحب تقصیر هذا المیعاد أو إطالته. 2
  .ولكل مظهر تقصیر هذا المیعاد. 3

  )442(مادة 
ثانیـة فـي الیـوم التـالي یجوز للمسحوب علیه أن یطلب تقـدیم الكمبیالـة للقبـول مـرة . 1

وال یقبل مـن ذوي المصـلحة االدعـاء بـأن هـذا الطلـب قـد رفـض إال إذا . للتقدیم األول
  .ذكر في االحتجاج

  .وال یلزم حامل الكمبیالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب علیه. 2
  )443(مادة 

أیـة عبـارة أخـرى تفیـد أو ب" مقبول " یكتب القبول على الكمبیالة ذاتها، ویؤدى بلفظ . 1
  .معناه، ویوقعه المسحوب علیه

  .ویعتبر قبوًال مجرد وضع المسحوب علیه توقیعه على صدر الكمبیالة. 2
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فــإذا كانــت الكمبیالــة مســتحقة الوفــاء بعــد مــدة معینــه مــن االطــالع علیهــا أو كانــت . 3
القبــول واجبـة التقـدیم للقبــول فـي مــدة معینـة بنــاء علـى شـرط خــاص، وجـب بیــان تـاریخ 

بالیوم الذي وقع فیه، إال إذا أوجب الحامل بیان تاریخ القبول بیوم تقدیم الكمبیالة، فإذا 
حفاظًا على حقوقه في الرجوع على المظهـرین  –خال القبول من التاریخ، جاز للحامل 

  .إثبات عدم وجود التاریخ باحتجاج یعمل في وقت یكون فیه مجدیاً  –وعلى الساحب 
  )444(مادة 

یجــب أن یكــون القبــول غیــر معلــق علــى شــرط، ومــع ذلــك یجــوز للمســحوب علیــه  .1
  .قصره على جزء من مبلغ الكمبیالة

وكــل تعــدیل آخــر لبیانــات الكمبیالــة یقــع فــي صــیغة القبــول یعتبــر رفضــًا للقبــول، . 2
  .ومع ذلك یبقى القابل ملزمًا بما تضمنته صیغة قبوله

  )445(مادة 
بیالة محًال للوفاء غیـر مـوطن المسـحوب علیـه دون أن إذا عین الساحب في الكم. 1

یعـــین اســـم الشـــخص الـــذي یجـــب الوفـــاء عنـــده، جـــاز للمســـحوب علیـــه تعیینـــه عنـــد 
  .القبول، فإذا لم یعینه اعتبر المسحوب علیه القابل ملزمًا بالدفع في مكان الوفاء

عنـــد إذا كانـــت الكمبیالـــة مســـتحقة الوفـــاء فـــي مـــوطن المســـحوب علیـــه، جـــاز لـــه . 2
  .القبول أن یعین عنوانًا في نفس الجهة التي بها موطنه لیقع فیه الوفاء

  )446(مادة 
ال یلتزم المسحوب علیه بقبول الكمبیالة إال إذا تعهد به بمقتضى اتفاق سـابق بینـه  .1

  .وبین الساحب
  .إذا قبل المسحوب علیه الكمبیالة، صار ملزمًا بوفاء قیمتها في میعاد استحقاقها .2
ة عــــدم الوفــــاء یكــــون للحامــــل، ولــــو كــــان هــــو الســــاحب نفســــه، مطالبــــة وفــــي حالــــ .3

المسحوب علیه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبیالة، بكل مـا تجـوز المطالبـة 
  .من هذا القانون) 475، 474(به بموجب المادتین 
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  )447(مادة 
القبــول عتبـر اإذا شـطب المسـحوب علیـه قبولـه المكتـوب علـى الكمبیالـة قبـل ردهـا، . 1

، ویعتبر الشطب حاصًال قبل رد الكمبیالة، ما لم یثبت العكس   .مرفوضًا
قـع آخـر كتابـة بقبولـه، التـزم . 2 وَ ومع ذلك إذا أخطـر المسـحوب علیـه الحامـل أو أي مُ
  .هم في حدود هذا القبوللَ بَ قِ 

  الفرع الخامس
  الضمان االحتیاطي

  )448(مادة 
  .أو بعضه من ضامن احتیاطيیجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبیالة كله . 1
ویكــون هــذا الضــمان مــن أي شــخص ولــو كــان ممــن وقعــوا الكمبیالــة شــریطة أن . 2

  .یضیف توقیعه ضمانًا إضافیًا للكمبیالة
  )449(مادة 

  .یكتب الضمان االحتیاطي على الكمبیالة أو على الورقة المتصلة بها. 1
أو " ول كضـــامن احتیـــاطيأو مقبـــ" "للضـــمان االحتیـــاطي"ویــؤدى الضـــمان بعبـــارة . 2

  .أیة عبارة أخرى تفید هذا المعنى ویوقعه الضامن
ویسـتفاد هـذا الضــمان مـن مجـرد توقیــع الضـامن علــى وجـه الكمبیالـة، مــا لـم یكــن . 3

  .هذا التوقیع صادرًا من المسحوب علیه أو من الساحب
ال اعتبر الضمان حاصًال للساحب. 4   .یذكر في الضمان اسم المضمون، وإ

  )450( مادة
  .یلتزم الضامن االحتیاطي بالكیفیة التي التزم بها المضمون. 1
، ولـو كـان االلتـزام الـذي ضـمنه بـاطًال . 2 ویكون التـزام الضـامن االحتیـاطي صـحیحًا

  .ألي سبب آخر غیر عیب في الشكل
ذا أوفى الضامن االحتیاطي الكمبیالة، آلـت إلیـه الحقـوق الناشـئة عنهـا قبـل كـل . 3 وإ

  .قتضى الكمبیالة تجاه المضمونملتزم بم
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  )451(مادة 
یجــوز إعطــاء الضــمان االحتیــاطي بورقــة مســتقلة یبــین فیهــا الجهــة التــي تــم فیهــا . 1

  .الضمان
  .والضامن االحتیاطي بورقة مستقلة ال یلزم إال تجاه من أعطى له الضمان. 2

  الفرع السادس
  االستحقاق

  )452(مادة 
  :وفاء على أحد الوجوه اآلتیة یجوز سحب الكمبیالة مستحقة ال. 1

  .لدى االطالع .أ 
  .بعد مدة معینة من االطالع .ب 
  .بعد مدة معینة من تاریخ إنشائها .ج 
  .في یوم معین .د 

الكمبیـاالت المشــتملة علـى مواعیــد اسـتحقاق غیــر المـذكورة فــي الفقـرة الســابقة، أو . 2
  .على مواعید استحقاق متعاقبة تكون باطلة
  )453(مادة 

ـــة الم. 1 ســـتحقة الوفـــاء لـــدى االطـــالع تكـــون واجبـــه الوفـــاء بمجـــرد تقـــدیمها، الكمبیال
ویجـب أن تقــدم للوفـاء خــالل سـنة مــن تــاریخ إنشـائها، وللســاحب تقصـیر هــذا المیعــاد 

  .أو إطالته، وللمظهرین تقصیره
وللســـاحب أن یشـــترط عـــدم تقـــدیم الكمبیالـــة المســـتحقة الوفـــاء لـــدى االطـــالع قبـــل . 2

الحالـــة یحســب میعـــاد التقــدیم ابتـــداء مــن حلـــول هـــذا  انقضــاء أجـــل معــین، وفـــي هــذه
  .األجل

  )454(مادة 
یبــدأ میعــاد اســتحقاق الكمبیالــة الواجبــة الوفــاء بعــد مــدة معینــة مــن االطــالع مــن . 1

  .تاریخ القبول، أو من تاریخ االحتجاج
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عتبر القبول غیر المؤرخ حاصًال بالنسـبة إلـى القابـل فـي افإذا لم یعمل االحتجاج . 2
  .وم األخیر من المیعاد المقرر لتقدیم الكمبیالة للقبولالی

  )455(مادة 
ــــاریخ . 1 الكمبیالــــة المســــحوبة لشــــهر أو لعــــدة شــــهور مــــن تــــاریخ إنشــــائها، أو مــــن ت

االطـــالع علیهـــا، یكـــون اســـتحقاقها فـــي التـــاریخ المقابـــل مـــن الشـــهر الـــذي یجـــب فیـــه 
االسـتحقاق فـي الیـوم األخیـر  الوفاء، فإذا لم یوجـد للتـاریخ مقابـل فـي هـذا الشـهر كـان

  .منه
ذا ســحبت الكمبیالــة لشــهر ونصــف، أو لعــدة شــهور ونصــف شــهر، مــن تــاریخ . 2 وإ

  .إنشائها أو من تاریخ االطالع علیها، وجب البدء بحساب الشهور كاملة
ذا كــان االســتحقاق فــي أول الشــهر أو فــي منتصــفه أو فــي آخــره كــان المقصــود . 3 وإ

  .عشر، أو األخیر منهالیوم األول أو الخامس 
  .وتعنى عبارة نصف شهر، خمسة عشر یوماً . 4

  )456(مادة 
ـــة مســـتحقة الوفـــاء فـــي . 1 وفـــي مكـــان یختلـــف فیـــه " تـــاریخ معـــین " إذا كانـــت الكمبیال

عتبـــر تـــاریخ االســـتحقاق محـــددًا وفقـــًا لتقـــویم مكـــان االتقــویم عـــن تقـــویم مكـــان إنشـــائها، 
  .الوفاء

ذا سحبت الكمبیالـة بـین. 2 مكـانین مختلفـي التقـویم، وكانـت مسـتحقة الوفـاء بعـد مـدة  وإ
معینة من تاریخ إنشائها، وجب إرجاع تاریخ إنشائها إلى الیوم المقابـل فـي تقـویم مكـان 

  .الوفاء، ویحدد میعاد االستحقاق وفقًا لذلك
  .یحسب میعاد تقدیم الكمبیاالت وفقًا لألحكام المقررة في الفقرة السابقة. 3
ي هذه األحكام إذا اتضح من شـروط الكمبیالـة أو مـن بیاناتهـا اتجـاه القصـد وال تسر . 4

  .إلى إتباع أحكام أخرى
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  الفرع السابع
  الوفاء

  )457(مادة 
علــى حامــل الكمبیالــة المســتحقة الوفــاء فــي تــاریخ معــین، أو بعــد مــدة معینــة مــن . 1

یــوم اســتحقاقها أو تــاریخ إنشــائها أو مــن تــاریخ االطــالع علیهــا أن یقــدمها للوفــاء فــي 
  .في أحد یومي العمل التالیین لهذا الیوم

ویعتبــر تقــدیم الكمبیالــة إلــى إحــدى غــرف المقاصــة المعتــرف بهــا قانونــًا فــي حكــم . 2
  .تقدیمها للوفاء

  )458(مادة 
إذا أوفــى المســحوب علیــه الكمبیالــة، جــاز لــه اســتردادها مــن حاملهــا موقعــًا علیهــا . 1

  .بما یفید الوفاء
  .یجوز لحامل الكمبیالة أن یمتنع عن قبول الوفاء الجزئيال . 2
، جـــاز للمســـحوب علیـــه أن یطلـــب إثباتـــه علـــى الكمبیالـــة . 3 ذا كـــان الوفـــاء جزئیـــًا وإ

عطاءه مخالصة به   .وإ
وتبرأ ذمة السـاحب والمظهـرین وغیـرهم مـن الملتـزمین فـي الكمبیالـة بقـدر مـا یـدفع . 4

  .عن القدر غیر المدفوع من قیمتها، وعلى حاملها عمل االحتجاج
  )459(مادة 

  .ال یجبر حامل الكمبیالة على قبض قیمتها قبل میعاد االستحقاق. 1
ذا أوفى المسحوب علیه قیمة الكمبیالة قبل میعاد االستحقاق تحمل تبعة ذلك. 2   .وإ
ومـن أوفــى الكمبیالـة فــي میعــاد االسـتحقاق برئــت ذمتــه، إال إذا وقـع منــه غــش أو . 3

وعلیـــه أن یســـتوثق مـــن انتظـــام تسلســـل التظهیـــرات، ولكنـــه غیـــر ملـــزم خطـــأ جســـیم، 
  .بالتحقق من صحة توقیعات المظهرین
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  )460(مادة 
إذا اشــترط وفــاء الكمبیالــة بعملــة غیــر متداولــة فــي بلــد الوفــاء، جــاز وفــاء قیمتهــا . 1

مقومــة بعملــة البلــد حســب قیمتهــا یــوم االســتحقاق بســعر الصــرف الــذي تحــدده ســلطة 
ذا تراخــى المـــدین فـــي الوفــاء كـــان للحامـــل الخیــار بـــین المطالبـــة  النقــد الفلســـطینیة، وإ

  .بمبلغ الكمبیالة مقومًا بعملة البلد یوم الوفاء
ومــع ذلـــك یجـــوز للســاحب أن یشـــترط حســـاب المبلـــغ الواجــب وفـــاؤه طبقـــًا للســـعر . 2

  .المعین في الكمبیالة
ــــة تحمــــل اســــمًا مشــــت. 3 ــــغ الكمبیالــــة بعمل ذا عــــین مبل ــــد وإ ــــف قیمتهــــا فــــي بل ركًا تختل

  .إصدارها عن قیمتها في بلد وفائها، افترض أن الوفاء یكون بعملة بلد الوفاء
  )461(مادة 

إذا لم تقدم الكمبیالة للوفـاء فـي یـوم االسـتحقاق جـاز لكـل مـدین بهـا إیـداع مبلغهـا . 1
  .خزانة المحكمة المختصة، ویكون اإلیداع على نفقة الحامل وتحت مسئولیته

یسلم قلم كتاب المحكمة المودع لدیها، وثیقة یذكر فیها إیداع المبلغ، ومقداره، . 2
  .وتاریخ إنشاء الكمبیالة، وتاریخ االستحقاق، واسم من حررت في األصل لمصلحته

فإذا طالب الحامل المدین بالوفاء، وجب على المدین تسلیم وثیقة اإلیداع إلیه . 3
علیها بوقوع الوفاء بموجب وثیقة اإلیداع، وللحامل  مقابل تسلم الكمبیالة منه مؤشراً 

قبض المبلغ من قلم كتاب المحكمة بموجب هذه الوثیقة، فإذا لم یسلم المدین وثیقة 
  .اإلیداع إلى الحامل، وجب علیه وفاء قیمة الكمبیالة له

  )462(مادة 
ملهــا أو ال یقبــل االعتــراض عــن وفــاء الكمبیالــة إال فــي حالــة ضــیاعها، أو إفــالس حا

  .الحجر علیه
  )463(مادة 

إذا ضــاعت كمبیالــة غیــر مقبولــة، وكانــت محــررة مــن عــدة نســخ، جــاز لمســتحق . 1
  .قیمتها أن یطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ األخرى
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ذا كانـت الكمبیالــة محــرر . 2 مـن عــدة نســخ، وضــاعت النسـخة التــي تحمــل صــیغة  ةوإ
إحـــــدى النســـــخ األخـــــرى، إال بطلـــــب القبـــــول، فـــــال تجـــــوز المطالبـــــة بوفائهـــــا بموجـــــب 

  .مستعجل یقدم لقاضي المحكمة المختصة، وبشرط تقدیم كفیل
  )464(مادة 

یجوز لمن ضاعت منـه كمبیالـة مقبولـة أو غیـر مقبولـة، ولـم یـتمكن مـن تقـدیم إحـدى 
النسخ األخرى، أن یتقدم بطلب مسـتعجل لقاضـي المحكمـة المختصـة لوفائهـا، بشـرط 

  .بشرط تقدیم كفیلأن یثبت ملكیته لها، و 
  )465(مادة 

ـــة الضـــائعة بعـــد المطالبـــة بهـــا وفقـــًا . 1 فـــي حالـــة االمتنـــاع عـــن وفـــاء قیمـــة الكمبیال
ألحكـام المــادتین السـابقتین، یجــب علـى مالكهــا للمحافظـة علــى حقوقـه أن یثبــت ذلــك 
فــي احتجــاج یحــرره فــي الیــوم التــالي لمیعــاد االســتحقاق، ویعلنــه للســاحب والمظهــرین 

  .من هذا القانون) 471(ة وفي المواعید المقررة في المادة بالطریق
ویجــــب تحریــــر االحتجــــاج فــــي المیعــــاد المــــذكور فــــي الفقــــرة الســــابقة، ولــــو تعــــذر . 2

 .استصدار قرار من القاضي في الوقت المناسب

  )466(مادة 
یجوز لمالك الكمبیالـة الضـائعة الحصـول علـى نسـخة منهـا، ویكـون ذلـك بـالرجوع . 1

ظهـــر إلیـــه الكمبیالـــة، ویلتـــزم هـــذا المظهـــر بمعاونتـــه، واإلذن لـــه باســـتعمال إلـــى مـــن 
اســمه فــي مطالبــة المظهــر الســابق، ویرقــى المالــك فــي هــذه المطالبــة مــن مظهــر إلــى 

  .مظهر حتى یصل إلى الساحب
ویلتزم كـل مظهـر بكتابـة تظهیـره علـى نسـخة الكمبیالـة المسـلمة مـن السـاحب بعـد . 2

  .ید أنها بدل فاقدالتأشیر علیها بما یف
وال یجـــوز طلـــب الوفـــاء بموجـــب هـــذه النســـخة إال بطلـــب مســـتعجل یقـــدم لقاضـــي . 3

  .المحكمة المختصة، وبشرط تقدیم كفیل
  .وتكون جمیع المصروفات على مالك الكمبیالة الضائعة. 4
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  )467(مادة 
المــواد  الوفــاء فــي میعــاد االســتحقاق بنــاء علــى قــرار القاضــي فــي األحــوال المشــار إلیهــا فــي

  .السابقة یبرئ ذمة المدین
  )468(مادة 

ینقضــي التــزام الكفیــل المنصــوص علیــه فــي المــواد الســابقة مــن هــذا القــانون بمضــي 
  .ثالث سنوات إذا لم تحصل خاللها مطالبة أو دعوى

  الفرع الثامن
  الرجوع

  )469(مادة 
المظهــرین لحامــل الكمبیالــة عنــد عــدم وفائهــا فــي میعــاد االســتحقاق الرجــوع علــى . 1

  .والساحب وغیرهم من الملتزمین بها
  :ویجوز للحامل الرجوع قبل میعاد االستحقاق في األحوال اآلتیة . 2

  .االمتناع الكلي أو الجزئي عن القبول .أ 
إفـــالس المســـحوب علیـــه، قـــابًال كـــان للكمبیالـــة أو غیـــر قابـــل، أو توقفـــه عـــن  .ب 

  .غیر مجد الدفع ولو لم یثبت بحكم، أو الحجز على أمواله حجزاً 
  .إفالس ساحب الكمبیالة المشروط فیها عدم تقدیمها للقبول .ج 
ویجوز لكل ضامن عند الرجـوع علیـه قبـل میعـاد االسـتحقاق فـي الحـاالت المبینـة . 3

من الفقرة السابقة أن یتقـدم بطلـب مسـتعجل إلـى قاضـي المحكمـة ) ب،ج(في البندین 
للوفــاء، فــإذا  ةیطلــب منحــه مهلــالمختصــة خــالل ثالثــة أیــام مــن تــاریخ الرجــوع علیــه، 

رأى القاضي مبررًا لمنحه المهلة، حدد في قراره المیعاد الـذي یجـب فیـه الوفـاء بشـرط 
  .أال یجاوز التاریخ المعین لالستحقاق، ویكون هذا القرار نهائیاً 

  )470(مادة 
 یكون إثبات االمتناع عن قبول الكمبیالة، أو عن وفائهـا باحتجـاج عـدم القبـول أو. 1

  .احتجاج عدم الوفاء
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یجــب عمــل احتجــاج عــدم القبــول فــي المواعیــد المحــددة لتقــدیم الكمبیالــة للقبــول، . 2
مــن هــذا القــانون ) 442(فــإذا وقــع التقــدیم األول للقبــول وفقــًا للفقــرة األولــى مــن المــادة 

  .في الیوم األخیر من المیعاد المحدد للتقدیم، جاز عمل االحتجاج في الیوم التالي
جب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبیالة المستحقة الوفـاء فـي تـاریخ معـین، وی. 3

أو بعـــد مـــدة معینـــة مـــن تـــاریخ إصـــدارها أو مـــن تـــاریخ االطـــالع علیهـــا، خـــالل أیـــام 
ذا كانـــت الكمبیالـــة مســـتحقة الوفـــاء لــــدى  العمـــل األربعـــة التالیـــة لیـــوم االســــتحقاق، وإ

للشـروط المبینـة أعـاله بـالفقرة السـابقة االطـالع وجـب عمـل احتجـاج عـدم الوفـاء وفقـًا 
  .بشأن احتجاج عدم القبول

یغنـي احتجــاج عــدم القبــول عــن تقــدیم الكمبیالــة للوفــاء، وعــن عمــل احتجــاج عــدم . 4
  .الوفاء

وفــي حالــة توقــف المســحوب علیــه عــن الــدفع، ســواء كــان قــابًال للكمبیالــة أو غیــر . 5
یجـوز لحامـل الكمبیالـة الرجـوع علـى قابل، أو توقیع حجز غیر مجـد علـى أموالـه، ال 

الضـامنین إال بعـد تقـدیم الكمبیالــة للمسـحوب علیـه لوفائهـا، وبعــد عمـل احتجـاج عــدم 
  .الوفاء

وفي حالة شهر إفالس المسحوب علیه، سواء كـان قـابًال للكمبیالـة أو غیـر قابـل، . 6
یكـون  وكذلك في حالة شـهر إفـالس سـاحب الكمبیالـة المشـروط عـدم تقـدیمها للقبـول،

تقدیم حكم شهر اإلفالس كافیًا لتمكین الحامل مـن اسـتعمال حقوقـه فـي الرجـوع علـى 
  .الضامنین

  )471(مادة 
علــى حامــل الكمبیالــة أن یخطــر مــن ظهرهــا لــه والســاحب بعــدم قبولهــا، أو بعــدم . 1

وفائها خالل أیام العمل األربعة التالیة، لیوم عمل االحتجاج، أو لیـوم تقـدیم الكمبیالـة 
لقبــول، أو للوفــاء إذا اشــتملت علــى شــرط الرجــوع بــال مصــاریف، وعلــى كــل مظهــر ل

خـــالل یـــومي العمـــل التـــالیین لیـــوم تســـلمه اإلخطـــار أن یخطـــر بـــدوره مـــن ظهـــر لـــه 
الكمبیالــــة، بتســــلمه هــــذا اإلخطــــار مبینــــًا لــــه أســــماء مــــن قــــاموا باإلخطــــارات الســــابقة 
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ویبــدأ المیعــاد بالنســبة إلــى وعنــاوینهم، وهكــذا مــن مظهــر إلــى مظهــر حتــى الســاحب، 
  .كل مظهر من التاریخ الذي تسلم فیه اإلخطار من المظهر السابق له

ومتـــى أخطـــر أحـــد المـــوقعین علـــى الكمبیالــــة طبقـــًا للفقـــرة الســـابقة، وجـــب أیضــــًا . 2
  .إخطار ضامنه االحتیاطي في المیعاد ذاته

3 . ُ لـة، اكتفـي بإخطـار المظهـر نه بطریقـة مجهیَّ ن أحد المظهرین عنوانه أو بَ بِ إذا لم ی
  .السابق علیه

ولمـــن وجـــب علیـــه اإلخطـــار أن یقـــوم بـــه بأیـــة صـــورة، ولـــو بـــرد الكمبیالـــة ذاتهـــا، . 4
وعلیــه إثبــات قیامــه باإلخطــار فــي المیعــاد المقــرر لــه، ویعتبــر المیعــاد مرعیــًا إذا ســلم 

المیعـاد  الخطاب المسجل أو البرقیة إلـى وزارة االتصـاالت وتكنولوجیـا المعلومـات فـي
  .المذكور

وال تســقط حقــوق مــن وجــب علیــه اإلخطــار إذا لــم یقــم بــه فــي المیعــاد المقــرر لــه، . 5
نمـا یلزمــه عنــد االقتضــاء تعــویض الضـرر المترتــب علــى إهمالــه، بشــرط أال یجــاوز  وإ

  .التعویض مبلغ الكمبیالة
  )472(مادة 

عمــــل  یجـــوز للســــاحب وألي مظهـــر أو ضــــامن احتیـــاطي أن یعفــــي الحامـــل مــــن. 1
احتجـــاج عـــدم القبـــول، أو احتجـــاج عـــدم الوفـــاء عنـــد اســـتعمال حقـــه فـــي الرجـــوع، إذا 
كتـــب علـــى الكمبیالـــة، شـــرط الرجـــوع بـــال مصـــاریف، أو بـــدون احتجـــاج أو أي شـــرط 

  .آخر یفید هذا المعنى، مذیلة بتوقیعه
وال یعفــي هــذا الشــرط الحامــل مــن تقـــدیم الكمبیالــة فــي المواعیــد المقــررة، وال مـــن . 2
مل اإلخطارات الالزمة، وعلى من یتمسـك تجـاه الحامـل بعـدم مراعـاة هـذه المواعیـد ع

  .إثبات ذلك
ثــاره علــى كــل المــوقعین، آإذا كتــب الســاحب شــرط الرجــوع بــال مصــاریف، ســرت . 3

  .ثاره علیه وحدهآأما إذا كتبه أحد المظهرین أو الضامنین االحتیاطیین، سرت 
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ذا كـــان الســـاحب هـــو الـــذي وضـــع ا. 4 لشـــرط، وعمـــل الحامـــل احتجاجـــًا رغـــم ذلـــك وإ
تحمـــل وحــــده المصــــاریف، أمــــا إذا كــــان الشــــرط صــــادرًا مــــن مظهــــر أو مــــن ضــــامن 

  .احتیاطي جاز الرجوع على جمیع الموقعین اآلخرین بمصاریف االحتجاج إن عمل
  )473(مادة 

ســـــاحب الكمبیالـــــة وقابلهـــــا ومظهرهـــــا، (األشـــــخاص الملتزمـــــون بموجـــــب كمبیالـــــة . 1
  .حاملها لَ بَ مسئولون بالتضامن قِ ) االحتیاطيوضامنها 

ولحامــل الكمبیالــة الرجــوع علــى هــؤالء الملتــزمین منفــردین أو مجتمعــین، دون أن . 2
  .یلزم بمراعاة ترتیب التزاماتهم

  .ویثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبیالة إذا دفع قیمتها. 3
جـــوع علـــى البـــاقین، ولـــو الـــدعوى المقامـــة علـــى أحـــد الملتـــزمین ال تحـــول دون الر . 4

  .كانوا الحقین للملتزم الذي وجهت إلیه الدعوى ابتداًء 
  )474(مادة 

  :لحامل الكمبیالة مطالبة من له حق الرجوع علیه بما یأتي 
  .أصل مبلغ الكمبیالة غیر المقبولة أو غیر المدفوعة. 1
  .مصاریف االحتجاج واإلخطارات والدمغة وغیرها. 2
قبــل میعــاد اســتحقاق الكمبیالــة، یجــب أن یســتنزل مــن قیمتهــا  وفــي أحــوال الرجــوع. 3

مــا یســاوي ســـعر الخصــم الرســمي فـــي تــاریخ الرجـــوع بالمكــان الــذي یقـــع فیــه مـــوطن 
  .الحامل

  )475(مادة 
  :بما یأتي  ةیجوز لمن أوفى الكمبیالة مطالبة ضامنی

  .المبلغ الذي أوفاه. 1
  .المصاریف القانونیة التي تحملها. 2
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  )476(مادة 
لكل ملتزم طولب بكمبیالـة علـى وجـه الرجـوع، أو كـان مسـتهدفًا للمطالبـة بهـا، أن . 1

یطلـب فــي حالــة قیامـه بالوفــاء تســلیم الكمبیالـة إلیــه ومعهــا االحتجـاج، ومخالصــة بمــا 
  .أوفاه

  .ولكل مظهر أوفى الكمبیالة أن یشطب تظهیره، والتظهیرات الالحقة له. 2
  )477(مادة 

بعــد قبــول جزئــي، یجــوز لمــن أوفــى القــدر غیــر المقبــول مــن قیمــة فــي حالــة الرجــوع 
الكمبیالــة أن یطلــب إثبــات هــذا الوفــاء علــى الكمبیالــة وتســلیمه مخالصــة بــه، ویجــب 
علــى الحامـــل فضــًال عـــن ذلــك أن یســـلمه صـــورة طبــق األصـــل مــن الكمبیالـــة موقعـــا 

جـوع علـى غیــره علیهـا منـه وأن یسـلمه االحتجـاج تمكینــًا لـه مـن اسـتعمال حقــه فـي الر 
  .بما أوفاه

  )478(مادة 
تســقط حقــوق حامــل الكمبیالــة قبــل المظهــرین والســاحب وغیــرهم مــن الملتــزمین مــا عــدا . 1

  :القابل بمضي المواعید المعینة إلجراء ما یلي 
  .تقدیم الكمبیالة المستحقة الوفاء لدى االطالع، أو بعد مدة معینة من االطالع .أ 
  .دم الوفاءعمل احتجاج عدم القبول أو ع .ب 
  .تقدیم الكمبیالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بال مصاریف .ج 
ومــع ذلــك ال یفیــد الســاحب مــن هــذا الســقوط، إال إذا أثبــت أنــه أوجــد مقابــل الوفــاء فــي . 2

  .میعاد االستحقاق، وفي هذه الحالة ال یبقى للحامل إال الرجوع على المسحوب علیه
ــــدم الكمبیا. 3 ــــم تق ذا ل ــــذي اشــــترطه الســــاحب، ســــقطت حقــــوق وإ ــــي المیعــــاد ال ــــول ف ــــة للقب ل

الحامــل فــي الرجــوع بســبب عــدم القبــول وعــدم الوفــاء علــى الســواء، إال إذا تبــین مــن عبــارة 
  .الشرط أن الساحب لم یقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده

ذا كـــان المظهـــر هـــو الـــذي اشـــترط فـــي التظهیـــر میعـــادًا لتقـــدیم الك. 4 مبیالـــة للقبـــول، فلـــه وإ
  .وحده اإلفادة من هذا الشرط
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  )479(مادة 
إذا حالــــت قــــوة قــــاهرة دون تقــــدیم الكمبیالــــة، أو عــــدم االحتجــــاج، فــــي المواعیــــد المقــــررة . 1

  .لذلك، امتدت هذه المواعید
وعلـــى الحامـــل أن یخطـــر دون إبطـــاء مـــن ظهـــر لـــه الكمبیالـــة بـــالقوة القـــاهرة، وأن یثبـــت . 2

ــــة المتصــــلة بهــــا، وتسلســــل هــــذا اإلخطــــار مؤر  ــــي الورق ــــة أو ف ــــه فــــي الكمبیال خــــًا موقعــــًا من
  .من هذا القانون) 471(اإلخطارات وفقًا للمادة 

وعلــى الحامــل بعــد زوال القــوة القــاهرة، تقــدیم الكمبیالــة للقبــول أو للوفــاء دون إبطــاء، ثــم . 3
  .عمل االحتجاج عند االقتضاء

ثالثـــین یومـــًا محســـوبة مــن یـــوم االســـتحقاق، جـــاز إذا اســتمرت القـــوة القـــاهرة ألكثـــر مــن . 4
  .الرجوع على الملتزمین دون حاجة إلى تقدیم الكمبیالة أو عمل االحتجاج

ـــة مـــن االطـــالع، . 5 إذا كانـــت الكمبیالـــة مســـتحقة الوفـــاء لـــدى االطـــالع، أو بعـــد مـــدة معین
ـــه الحامـــل مـــن ظهـــر لـــه ال ـــاریخ الـــذي أخطـــر فی ـــین یومـــًا مـــن الت ـــة ســـرى میعـــاد الثالث كمبیال

بـالقوة القــاهرة، ولـو وقــع هـذا التــاریخ قبــل انتهـاء مواعیــد تقـدیم الكمبیالــة، وتـزاد مــدة االطــالع 
علــى میعــاد الثالثــین یومــا إذا كانــت الكمبیالــة مســتحقة الوفــاء بعــد مــدة معینــة مــن االطــالع 

  .علیها
ن كلفـــه وال یعتبـــر مـــن القـــوة القـــاهرة األمـــور المتصـــلة بشـــخص حامـــل الكمبیالـــة أو بمـــ. 6

  .بتقدیمها أو بعمل االحتجاج
  )480(مادة 

یجــوز لحامــل الكمبیالــة المعمــول عنهــا احتجــاج عــدم الوفــاء، أن یوقــع حجــزًا تحفظیــًا 
بغیــــــر كفالــــــة علــــــى أمــــــوال كــــــل مــــــن الســــــاحب أو القابــــــل أو المظهــــــر أو الضــــــامن 

قـانون االحتیاطي أو غیـرهم مـن الملتـزمین بالكمبیالـة مـع مراعـاة األحكـام المقـررة فـي 
  .أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة
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  الفرع التاسع
  كمبیالة الرجوع

  )481(مادة 
لكــل مــن لــه حــق الرجــوع علــى غیــره مــن الملتــزمین بالكمبیالــة أن یســتوفي حقــه  .1

بســحب كمبیالـــة جدیـــدة علـــى أحـــد ضـــامنیه تكـــون مســـتحقة الوفـــاء لـــدى االطـــالع 
  .وواجبة الدفع في موطن الضامن

ــــــى المبــــــالغ الــــــوارد بیانهــــــا فــــــي المــــــادتین وتشــــــتمل قیمــــــة كم .2 ــــــة الرجــــــوع عل بیال
  .من هذا القانون مضافًا إلیها ما دفع من رسوم مقررة قانوناً ) 475،474(

ذا كـان سـاحب كمبیالــة الرجـوع هــو الحامـل، ُحــدد مبلغهـا علــى األسـاس الــذي  .3 وإ
تحــدد بمقتضــاه قیمــة كمبیالــة مســتحقة الوفــاء لــدى االطــالع مســحوبة مــن المكــان 
الــذي اســتحق فیـــه وفــاء الكمبیالــة األصـــلیة علــى المكــان الـــذي یوجــد فیــه مـــوطن 

  .الضامن
ذا كــان ســـاحب كمبیالـــة الرجـــوع أحـــد المظهـــرین، حـــدد مبلغهـــا علـــى األســـاس  .4 وإ

الــذي تحــدد بمقتضــاه قیمــة كمبیالــة مســتحقة الوفــاء لــدى االطــالع، مســحوبة مــن 
لمكــان الــذي یوجــد فیـــه المكــان الــذي فیــه مــوطن ســاحب كمبیالـــة الرجــوع، علــى ا

  .موطن الضامن
ذا تعــددت كمبیــاالت الرجــوع فــال تجــوز مطالبــة ســاحب الكمبیالــة األصــلیة أو  .5 وإ

  .أي مظهر لها إال نفقات كمبیالة رجوع واحدة
  الفرع العاشر

  التدخل
  أوًال أحكام عامة

  )482(مادة 
لیقبلهــا  لســاحب الكمبیالــة أو مظهرهــا، أو ضــامنها االحتیــاطي، أن یعــین شخصــاً . 1

  . أو لوفاء قیمتها عند االقتضاء
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ویجـــوز قبـــول الكمبیالـــة أو وفاؤهـــا مـــن شـــخص یتـــدخل لمصـــلحة أي مـــدین بهـــا، . 2
یكون مستهدفًا للرجوع علیه، وذلـك مـع مراعـاة الشـروط المنصـوص علیهـا فـي المـواد 

  .التالیة
ا لـم ویجوز أن یكون المتدخل من الغیـر، كمـا یجـوز أن یكـون المسـحوب علیـه إذ. 3

ـــة مـــا عـــدا المســـحوب علیـــه  ـــة، أو أي شـــخص ملتـــزم بمقتضـــى الكمبیال یقبـــل الكمبیال
  .القابل

ویجــب علــى المتــدخل أن یخطــر مــن وقــع التــدخل لمصــلحته خــالل یــومي العمــل . 4
ال كــان مســئوًال عنــد االقتضــاء عــن تعــویض مــا یترتــب علــى إهمالــه مــن  التــالیین، وإ

  .مبیالةضرر، بشرط أال یجاوز التعویض مبلغ الك
  القبول بالتدخل: ثانیًا 

  )483(مادة 
یقـــع القبـــول بالتـــدخل فـــي جمیـــع األحـــوال التـــي یكـــون فیهـــا لحامـــل كمبیالـــة جـــائزة . 1

  .القبول، حق الرجوع قبل میعاد استحقاقها
ـــة مـــن یقبلهـــا، أو یـــوفي قیمتهـــا، عنـــد االقتضـــاء فـــي مكـــان . 2 إذا عـــین فـــي الكمبیال

بـــل میعـــاد اســـتحقاقها علـــى مـــن صـــدر عنـــه هـــذا وفائهـــا، فلـــیس للحامـــل أن یرجـــع ق
التعیــین، وال علــى المــوقعین الالحقــین لــه، إال إذا قــدم الكمبیالــة إلــى مــن عــین لقبولهــا 

  .أو لوفائها، وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا االمتناع باحتجاج
قوقــه فــي وللحامــل فــي األحــوال األخــرى رفــض القبــول بالتــدخل، فــإذا قبلــه فقــد ح. 3

الرجــوع قبــل میعـــاد االســتحقاق علــى مـــن حصــل التــدخل لمصـــلحته وعلــى المـــوقعین 
  .الالحقین له

  )484(مادة 
یــذكر القبــول بالتــدخل علــى الكمبیالــة، ویوقعــه المتــدخل، ویبــین فیــه اســم مــن حصــل 
التــدخل لمصــلحته، فــإذا خــال القبــول بالتــدخل مــن هــذا البیــان األخیــر أعتبــر حاصــًال 

  .حبلمصلحة السا
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  )485(مادة 
ــــیلتــــزم القابــــل بالتــــدخل قِ . 1 حامــــل الكمبیالــــة والمظهــــرین الالحقــــین لمــــن حصــــل  لَ بَ

  . التدخل لمصلحته، باألوجه التي یلتزم بها هذا األخیر
یجــوز لمــن حصــل التــدخل لمصــلحته ولضــامنیه، علــى الــرغم مــن حصــول القبــول . 2

نصـــوص علیهـــا فـــي المــــادة بالتـــدخل أن یلزمـــوا الحامـــل فـــي مقابـــل وفــــاء المبـــالغ الم
مــــن هــــذا القــــانون، بتســــلیم الكمبیالــــة، واالحتجــــاج، وتقــــدیم مخالصــــة بقــــبض ) 474(

  .المبالغ المذكورة
  الوفاء بالتدخل: ثالثًا 

  )486(مادة 
یجــوز وفــاء الكمبیالــة بالتــدخل فــي جمیــع األحــوال التــي یكــون فیهــا، لحاملهــا عنــد . 1

  .الرجوع على الملتزمین بها حلول میعاد االستحقاق أو قبل حلوله، حق
ویكــون هـــذا الوفـــاء بـــأداء كـــل المبلـــغ الــذي كـــان یجـــب علـــى مـــن حصـــل التـــدخل . 2

  .لمصلحته أداؤه
ویجــب أن یقــع الوفــاء علــى األكثــر فــي الیــوم التــالي آلخــر یــوم یجــوز فیــه عمــل . 3

  .احتجاج عدم الوفاء
  )487(مادة 

عینـوا لوفائهـا عنـد االقتضـاء مـوطن إذا كـان لمـن قبلـوا الكمبیالـة بالتـدخل أو لمـن . 1
فــــي مكــــان الوفــــاء، وجــــب علــــى الحامــــل تقــــدیم الكمبیالــــة لهــــؤالء األشــــخاص جمیعــــًا 
لوفائها، وعلیه أن یقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم األمر في الیـوم التـالي علـى 

  .األكثر آلخر یوم یجوز فیه عمل هذا االحتجاج
ذا لــــم یعمــــل االحتجــــاج فــــي هــــذا . 2 المیعــــاد، برئــــت ذمــــة مــــن عــــین لوفائهــــا عنــــد وإ

االقتضـــاء، أو مــــن حصــــل قبـــول الكمبیالــــة لمصــــلحته، وكـــذلك تبــــرأ ذمــــة المظهــــرین 
  .الالحقین لهذا الشخص
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  )488(مادة 
إذا رفض حامل الكمبیالة الوفاء بالتـدخل، فقـد حقـه فـي الرجـوع علـى مـن كانـت ذمتـه 

  .تبرأ بهذا الوفاء
  )489(مادة 

فاء بالتدخل بكتابـة مخالصـة علـى الكمبیالـة، یعـین فیهـا مـن حصـل یجب بیان الو . 1
فــــإذا خلــــت المخالصــــة مــــن هــــذا البیــــان، اعتبــــر الوفــــاء بالتــــدخل . الوفــــاء لمصــــلحته

  .حاصًال لمصلحة الساحب
  .للموفي بالتدخل –إن عمل–یجب تسلیم الكمبیالة واالحتجاج . 2

  )490(مادة 
جمیـع الحقـوق الناشــئة عنهـا تجـاه مـن حصــل  یكتسـب مـن أوفـى كمبیالـة بطریــق التـدخل. 1

ــلحته والملتــــزمین نحــــو هــــذا األخیــــر بمقتضــــى الكمبیالــــة، ومــــع ذلــــك ال یجــــوز  الوفــــاء لمصــ
  .للموفي بالتدخل تظهیر الكمبیالة من جدید

  .وتبرأ ذمة المظهرین الالحقین لمن حصل الوفاء لمصلحته. 2
ن ترتــب علــى الوفــاء فیــه إبــراء إذا تــزاحم عــدة أشــخاص علــى الوفــاء بالتــدخل، فضــل مــ. 3

أكبــر عــدد مــن الملتــزمین، ومــن تــدخل للوفــاء بالمخالفــة لهــذه القاعــدة مــع علمــه بــذلك یفقــد 
  .حقه في الرجوع على من تبرأ ذمته لو روعیت القاعدة

  الفرع الحادي عشر
  تعدد النسخ

  )491(مادة 
  .یجوز سحب الكمبیالة من نسخ متعددة یطابق بعضها بعضاً . 1
ال وی. 2 جب أن یوضع في متن كل نسخة رقمهـا، وعـدد النسـخ التـي حـررت منهـا، وإ

  .اعتبرت كل نسخة كمبیالة قائمة بذاتها
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لكل حامل كمبیالة لم یذكر فیها، أنهـا سـحبت مـن نسـخة واحـدة، أن یطلـب نسـخًا . 3
منهــا علــى نفقتــه، ویجــب علیــه تحقیقــًا لــذلك أن یلجــأ إلــى مــن ظهرهــا لــه، الــذي یلتــزم 

  .اونه لدى المظهر السابق، حتى یرقى إلى الساحببأن یع
  .وعلى كل مظهر كتابة تظهیره على النسخ الجدیدة. 4

  )492(مادة 
وفاء الكمبیالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لـم یكـن مشـروطًا فیهـا أن . 1

هذا الوفاء یبطـل أثـر النسـخ األخـرى، ومـع ذلـك یبقـى المسـحوب علیـه ملتزمـًا بالوفـاء 
  .مقتضى كل نسخة وقع علیها بالقبول ولم یستردهاب

المظهــــر الــــذي ظهــــر نســــخ الكمبیالــــة ألشــــخاص مختلفــــین، وكــــذلك المظهــــرون . 2
  .الالحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقیعاتهم ولم یستردوها

  )493(مادة 
مــن  علـى مــن یرســل إحــدى نســخ الكمبیالــة لقبولهـا أن یبــین علــى النســخ األخــرى اســم

تكون تلك النسخة فـي حیازتـه، وعلـى هـذا الشـخص أن یسـلمها للحامـل الشـرعي ألیـة 
نســــخة أخــــرى، فــــإذا رفــــض تســــلیمها، فــــال یكــــون للحامــــل حــــق الرجــــوع إال إذا عمــــل 

  :احتجاجًا یذكر فیه 
  .أن النسخة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه إیاها .1
 .ة أخرىوأن القبول أو الوفاء لم یحصل بمقتضى نسخ .2

  الفرع الثاني عشر
  الصور

  )494(مادة 
  .لحامل الكمبیالة أن یحرر صورًا منها. 1
یجــب أن تكــون الصــور مطابقــة تمامــًا ألصــل الكمبیالــة، ومــا تحمــل مــن تظهیــرات . 2

  .وبیانات أخرى، كما یجب أن یبین فیها الحد الذي ینتهي عنده النقل من األصل
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تیاطیًا بالكیفیة التي یجري بها تظهیر أو ضمان ویجوز تظهیر الصورة وضمانها اح. 3
  .األصل وباآلثار نفسها

  )495(مادة 
یجب أن یبین في صورة الكمبیالة اسم حائز األصل، وعلى هـذا األخیـر أن یسـلم . 1

  .األصل للحامل الشرعي للصورة
ذا امتنع حائز األصل عن تسلیمه، فال یكـون لحامـل الصـورة حـق الرجـوع علـى . 2 وإ

هــا أو ضــامنیها االحتیــاطیین، إال إذا عمــل احتجاجــًا یــذكر فیــه أن األصــل لــم مظهری
  .یسلم إلیه بناء على طلبه

ذا كتـب علــى األصــل بعــد آخــر تظهیــر حصـل قبــل عمــل الصــورة، عبــارة . 3 منــذ " وإ
، أو أیـــة عبـــارة أخـــرى تفیـــد هـــذا المعنـــى، "اآلن ال یصـــح التظهیـــر إال علـــى الصـــورة 

  .صل بعد ذلك، یعتبر كأن لم یكنفكل تظهیر یكتب على األ
  الفرع الثالث عشر

  التحریف
  )496(مادة 

إذا وقـع تحریـف فـي مــتن الكمبیالـة، التـزم الموقعـون الالحقــون لهـذا التحریـف بمــا ورد 
  .في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فیلتزمون بما ورد في المتن األصلي

  الفرع الرابع العاشر
  التقادم

  )497(مادة 
ـــة تجـــاه قابلهـــا، بمضـــي ثـــالث ســـنوات مـــن . 1 تتقـــادم الـــدعاوى الناشـــئة عـــن الكمبیال

  .تاریخ االستحقاق
ـــوتتقـــادم دعـــاوى الحامـــل قِ . 2 ـــالمظهـــرین وقِ  لَ بَ الســـاحب بمضـــي ســـنة مـــن تـــاریخ  لَ بَ

االحتجـــــاج المحـــــرر فـــــي المیعـــــاد القـــــانوني، أو مـــــن تـــــاریخ االســـــتحقاق إذا اشـــــتملت 
  .بال مصاریفالكمبیالة على شرط الرجوع 
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ـبعضـهم الـبعض وقِ  لَ بَ وتتقادم دعاوى المظهرین قِ . 3 السـاحب بمضـي سـتة أشـهر  لَ بَ
  .من الیوم الذي أوفى فیه المظهر الكمبیالة أو من یوم إقامة الدعوى علیه

  )498(مادة 
ال تســـري مواعیـــد التقـــادم المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة الســـابقة فـــي حالـــة إقامـــة . 1

  .خ آخر إجراء صحیح فیهاالدعوى إال من تاری
كمــا ال یســري التقــادم المــذكور إذا صــدر حكــم بالــدین أو أقــر بــه المــدین فــي ســند . 2

  .مستقل، إقرارًا یترتب علیه تجدید الدین
  )499(مادة 

ـــبَ ال یكـــون النقطـــاع التقـــادم مـــن أثـــر إال بالنســـبة إلـــى مـــن اتخـــذ قِ  ه اإلجـــراء القـــاطع َل
  .لسریانه

  )500(مادة 
المدعى علیه بالدین رغم انقضاء مدة التقادم أن یقرر بالیمین براءة ذمته یجب على . 1

من الدین إذا طلب إلیه خلفه، وعلى ورثته اآلخرین أو خلفائهم أن یحلفوا الیمین، على 
  .أنهم ال یعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدین

ة مـن یـوم فقـد الحـق تسقط دعوى اإلثراء بال سبب الناشئة عن الكمبیالة بمضي سـن. 2
  .في المطالبة بقیمتها

  الفصل الثاني
  السند ألمر

  )501(مادة 
  :یشتمل صك السند ألمر على البیانات التالیة 

أو أي عبــارة أخــرى تفیــد هــذا المعنــى مكتوبــة ) ســند ألمــر(شــرط األمــر، أو عبــارة . 1
  .في متن السند باللغة التي كتب بها

  .مبلغ معین من النقودتعهد غیر معلق على شرط بوفاء . 2
  .تاریخ االستحقاق. 3
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  .مكان الوفاء. 4
  ).المستفید(اسم من یجب الوفاء له أو ألمره . 5
  .تاریخ ومكان إنشاء السند. 6
  .توقیع من أنشأ السند. 7

  )502(مادة 
الصـك الخـالي مـن أحـد البیانـات المـذكورة فـي المـادة السـابقة ال یعتبـر سـندًا ألمـر إال 

  :لتالیة في األحوال ا
  .عتبر واجب الوفاء لدى االطالعاإذا خال السند من بیان میعاد االستحقاق . 1
ذا خـــال مـــن بیـــان مكـــان الوفـــاء أو مـــوطن المحـــرر اعتبـــر محـــل إنشـــائه مكانـــًا . 2 وإ

  .للوفاء به وموطنًا لمحرره
ذا خـــال مـــن بیـــان مكـــان إنشـــائه اعتبـــر مُ . 3 فـــي المكـــان المبـــین بجانـــب اســـم  ًأنَشـــوإ

  .رالمحر 
  )503(مادة 

تســري علــى الســند ألمــر، أحكــام الكمبیالــة بالقــدر الــذي ال تتعــارض فیــه مــع ماهیتــه، 
  :وبوجه خاص األحكام المتعلقة بالمسائل التالیة 

  .األهلیة .1
  .التظهیر .2
الضمان االحتیاطي، مع مراعاة أنه إذا لم یذكر في صیغة الضـمان اسـم الملتـزم  .3

  .حة محرر السندالمضمون، اعتبر الضمان حاصًال لمصل
  .االستحقاق .4
  .الوفاء .5
  .الوفاء بالتدخل .6
  .االعتراض على الوفاء .7
  .الرجوع .8
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 .االحتجاج .9

 .تعدد النسخ .10

 .الصور .11

 .التحریف .12

  .التقادم .13
  )504(مادة 

  .یلتزم محرر السند ألمر على الوجه الذي یلتزم به قابل الكمبیالة .1
الع إلــــى یجـــب تقــــدیم الســـند ألمــــر المســـتحق الوفــــاء بعـــد مــــدة معینـــة مــــن االطـــ .2

مـن هـذا القـانون للتأشـیر ) 443(المحرر في المیعاد المنصوص علیه في المـادة 
علیــــه بمــــا یفیــــد االطــــالع علیــــه، ویجــــب أن یكــــون التأشــــیر مؤرخــــًا وموقعــــًا مــــن 

  .المحرر
ذا أمتنــع المحــرر عــن وضــع  .3 وتبــدأ مــدة االطــالع مــن تــاریخ التأشــیر المــذكور، وإ

، ویعتبـــر تـــاریخ هـــذا االحتجـــاج بدایـــة التأشـــیر، وجـــب إثبـــات امتناعـــه باحتجـــاج
  .لسریان مدة االطالع

  الفصل الثالث
  الشیك

  الفرع األول
  إنشاء الشیك

  )505(مادة 
في المسائل التي لم ترد بشأنها نصوص خاصة في هـذا الفصـل، تسـري علـى الشـیك 

  .أحكام الكمبیالة بالقدر الذي ال تتعارض فیه مع طبیعته
  )506(مادة 

  :على البیانات التالیة یشتمل صك الشیك 
  .كلمة شیك مكتوبة في متن الصك، وباللغة التي كتب بها. 1
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أمـــر غیـــر معلــــق علـــى شــــرط بوفـــاء مبلـــغ معــــین مـــن النقــــود، مكتوبـــًا بــــالحروف . 2
  .وباألرقام

  .اسم المصرف المسحوب علیه. 3
  .مكان الوفاء. 4
  .تاریخ ومكان إنشاء الشیك. 5
  .اسم وتوقیع من أصدر الشیك. 6

  )507(مادة 
الصك الخالي من أحد البیانات المذكورة في المادة السـابقة مـن هـذا القـانون ال یعتبـر 

، إال في الحالتین اآلتیتین    :شیكًا
عتبــر مســـتحق الوفــاء فــي المكـــان اإذا كــان الشــیك خالیـــًا مــن بیــان مكـــان الوفــاء، . أ

  .الذي یوجد به المركز الرئیس للمصرف المسحوب علیه
  .في موطن الساحب ئعتبر أنه أنشاالشیك من بیان مكان إنشائه،  إذا خال. ب

  )508(مادة 
ــــى  الشــــیك الصــــادر فــــي فلســــطین، والمســــتحق الوفــــاء فیهــــا، ال یجــــوز ســــحبه إال عل
مصــرف، والصــك المســحوب فــي صــورة شــیك علــى غیــر مصــرف، أو المحــرر علــى 

  .غیر نماذج المصرف المسحوب علیه، ال یعتبر شیكاً 
  )509(مادة 

، فـــالعبرة عنـــد االخـــتالف تكـــون إ ذا اختلـــف مبلـــغ الشـــیك المكتـــوب بـــالحروف وباألرقـــام معـــًا
  .بالمبلغ المكتوب بالحروف

  )510(مادة 
  :یجوز اشتراط وفاء الشیك إلى . 1

شــخص مســمى، مــع الــنص صــراحة علــى شــرط األمــر، أو بــدون الــنص  .أ 
  .على هذا الشرط

  .حامل الشیك .ب 
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أو (ى، ومنصــــوص فیــــه علــــى عبــــارة الشــــیك المســــحوب لمصــــلحة شــــخص مســــم. 2
  .، أو أي عبارة أخرى تفید هذا المعنى، یعتبر شیكًا لحامله)لحامله

  .الشیك الذي ال یذكر فیه اسم المستفید یعتبر شیكًا لحامله. 3
الشیك المسـتحق الوفـاء فـي فلسـطین، والمشـتمل علـى شـرط غیـر قابـل للتـداول ال . 4

دفع إال للمستفید الذي تسلمه مقتر  ُ   .نًا بهذا الشرطی
  )511(مادة 

  .یجوز سحب الشیك ألمر الساحب. 1
  .كما یجوز سحبه لحساب شخص آخر. 2
وال یجوز سحبه على ساحبه، إال في حالة سحبه مـن مصـرف علـى أحـد فروعـه، . 3

  .أو من فرع على فرع آخر، بشرط أال یكون الشیك مستحق الوفاء لحامله
  )512(مادة 

، وعـــدیمي األهلیـــة، الناشـــئة عـــن تكـــون التزامـــات ناقصـــي األ هلیـــة الـــذین لیســـوا تجـــارًا
توقیعاتهم علـى الشـیك كسـاحبین أو مظهـرین، أو ضـامنین احتیـاطیین، أو بأیـة صـفة 

  .أخرى باطلة بالنسبة إلیهم فقط
  )513(مادة 

إذا حمــل الشــیك توقیعــات أشــخاص لیســت لهــم أهلیــة االلتــزام بــه، أو توقیعــات غیــر 
ب أخرى، أو لمن وقـع الشـیك بأسـمائهم، فـإن التزامـات غیـرهم ملزمة ألصحابها ألسبا

  .من الموقعین تبقى مع ذلك صحیحة
  )514(مادة 

  .یخضع شكل االلتزام بموجب الشیك لقانون الدولة التي صدر فیها. 1
ومــع ذلــك إذا كــان االلتــزام غیــر صــحیح شــكًال بموجــب القــانون المشــار إلیــه فــي . 2

شــكًال وفقــًا ألحكـام القــانون الفلســطیني فــال یكــون لعیبــه  الفقـرة الســابقة، ولكنــه صــحیح
  .الشكلي أثر في صحة االلتزامات الالحقة التي تنشأ بموجب الشیك في فلسطین
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  )515(مادة 
  .ال قبول في الشیك، فإذا كتبت علیه صیغة القبول، اعتبرت كأن لم تكن. 1
باالعتمـــاد، ویفیـــد هــــذا  ومـــع ذلـــك یجــــوز تقـــدیم الشـــیك للمســــحوب علیـــه للتأشـــیر علیــــه. 2

ــــر توقیــــع  ــــاریخ التأشــــیر، ویعتب ــــه مــــن ت ــــدى المســــحوب علی ــــاء ل ــــل الوف التأشــــیر وجــــود مقاب
  .المسحوب علیه على صدر الشیك اعتمادًا له

ال یجــوز للمســحوب علیــه رفــض اعتمــاد الشــیك، إذا كــان لدیــه مقابــل وفــاء یكفــي لــدفع . 3
  .قیمته

باالعتمــاد مجمــدًا لــدى المســحوب علیــه  ویبقــى مقابــل وفــاء الشــیك المؤشــر علیــه. 4
  .وتحت مسئولیته لمصلحة الحامل، إلى حین انتهاء مواعید تقدیم الشیك للوفاء

  )516(مادة 
یجــوز بموجــب اتفــاق خــاص بــین الســاحب والمســحوب علیــه الــنص فــي الشــیك علــى 

  .الوفاء به في مقر مصرف آخر
  )517(مادة 

یعفـــى بـــه الســـاحب نفســـه مـــن هـــذا یضـــمن الســـاحب وفـــاء قیمـــة الشـــیك، وكـــل شـــرط 
  .الضمان یعتبر كأن لم یكن

  الفرع الثاني
  تداول الشیك

  )518(مادة 
  .یتداول الشیك لحامله بمجرد التسلیم. 1
الشــیك المشــروط دفعــه لشــخص مســمى، ســواء نــص فیــه علــى شــرط األمــر أو لــم . 2

  .ینص، یكون قابًال للتداول بالتظهیر
ى، والمكتــوب فیــه عبــارة لــیس األمــر أو أیــة الشــیك المشــروط دفعــه لشــخص مســم. 3

تبـاع أحكـام حوالـة الحـق المنصـوص اعبارة أخرى بهـذا المعنـى، ال یجـوز تداولـه إال ب
  .علیها في القانون المدني، مع ما یترتب على هذه الحوالة من آثار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

یجـوز تظهیـر الشـیك للسـاحب، أو ألي ملتـزم آخـر، ویجـوز لهـؤالء تظهیـر الشـیك . 4
  .من جدید

  )519(مادة 
یكــون التظهیــر غیــر معلــق علــى شــرط، وكــل شــرط یعلــق علیــه التظهیــر، یعتبــر . 1

  .كأن لم یكن، ویبقى التظهیر صحیحاً 
  .یكون التظهیر الجزئي باطالً . 2
  .ویعتبر التظهیر لحامله في حكم التظهیر على بیاض. 3

  )520(مادة 
التظهیــر (ع المظهـر یكتـب التظهیـر علــى الشـیك نفسـه، ویجــوز أن یقتصـر علـى توقیــ

  .ویشترط لصحة هذا التظهیر أن یتم على ظهر الشیك) على بیاض
  )521(مادة 

  .ینقل التظهیر جمیع الحقوق الناشئة عن الشیك إلى المظهر إلیه. 1
  :إذا كان التظهیر على بیاض جاز للحامل . 2

  .أن یمأل البیاض بكتابة اسمه، أو اسم شخص آخر .أ 
  .ى بیاض، أو إلى شخص آخرأن یظهر الشیك من جدید عل .ب 
 .أن یسلم الشیك إلى شخص آخر دون أن یمأل البیاض ولو لم یظهره .ج 

  )522(مادة 
  .یضمن المظهر الوفاء بقیمة الشیك ما لم یتفق على غیر ذلك. 1
یجــوز للمظهــر حظــر تظهیــر الشــیك مــن جدیــد، وفــي هــذه الحالــة ال یكــون ملزمــًا . 2

  .ظهیر الحقبالضمان قبل من یؤول إلیهم الشیك بت
  )523(مادة 

یعتبر حـائز الشـیك القابـل للتظهیـر أنـه حاملـه الشـرعي متـى كانـت التظهیـرات الـواردة 
بالشــیك غیــر منقطعــة، ولــو كــان آخرهــا تظهیــرًا علــى بیــاض، والتظهیــرات المشــطوبة 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

ذا أعقــب التظهیــر علــى بیــاض تظهیــر آخــر،  تعتبــر فــي هــذا الشــأن كــأن لــم تكــن، وإ
  .ذا التظهیر أنه هو الذي آل إلیه الشیك بالتظهیر على بیاضعتبر الموقع على ها

  )524(مادة 
التظهیــر المكتــوب علــى شــیك لحاملــه، یجعــل المظهــر مســئوًال طبقــًا ألحكــام الرجــوع، 

  .ولكن ال یترتب على هذا التظهیر أن یصیر الصك شیكًا ألمر
  )525(مادة 

یلـــزم مـــن آل إلیـــه هـــذا  إذا فقـــد شـــخص حیـــازة شـــیك لحاملـــه، أو قابـــل للتظهیـــر، فـــال
الشــیك بــالتخلي عنـــه، إال إذا كــان قـــد حصــل علیــه بســـوء نیــة، أو ارتكـــب فــي ســـبیل 

، وبشـرط  أن یثبــت  –فـي حالـة الشــیك القابـل للتظهیـر  –الحصـول علیـه خطـأ جســیمًا
  .من هذا القانون) 523(حقه فیه طبقًا ألحكام المادة 

  )526(مادة 
مـــن هـــذا القـــانون، لـــیس لمـــن أقیمـــت علیـــه ) 512(مــع عـــدم اإلخـــالل بأحكـــام المـــادة 

دعوى بموجـب شـیك، أن یحـتج علـى حاملـه بالـدفوع المبنیـة علـى عالقاتـه الشخصـیة 
بســاحب الشــیك، أو بحاملیــه الســابقین، مــا لــم یكــن قصــد الحامــل وقــت حصــوله علــى 

  .الشیك اإلضرار بالمدین
  )527(مادة 

ـــارة . 1 ـــى عب ـــر عل ـــل، أو ) القیمـــة للتحصـــیل(إذا اشـــتمل التظهی أو القیمـــة للقـــبض أو للتوكی
ـــع الحقـــوق الناشـــئة عـــن الشـــیك،  ـــل، جـــاز للحامـــل اســـتعمال جمی أي بیـــان آخـــر یفیـــد التوكی

  .ولكن ال یجوز له تظهیره إال على سبیل التوكیل
ولــیس للملتــزمین فــي هــذه الحالــة االحتجــاج علــى حامــل الشــیك إال بالــدفوع التــي یجــوز . 2

  .االحتجاج بها على المظهر
  .ال تنقضي الوكالة التي یتضمنها التظهیر بوفاة الموكل أو الحجر علیه. 3
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  )528(مادة 
التظهیـــر الالحـــق لالحتجـــاج أو مـــا یقـــوم مقامـــه، وكـــذلك التظهیـــر الحاصـــل بعـــد . 1

انقضاء میعاد تقدیم الشیك، ال یترتب علیهما إال آثار حوالة الحـق المنصـوص علیهـا 
  .في القانون المدني

التظهیــر الخــالي مــن التــاریخ أنــه حصــل قبــل عمــل االحتجــاج أو مــا یقــوم یعتبــر . 2
  .مقامه أو قبل انقضاء میعاد تقدیم الشیك ما لم یثبت غیر ذلك

  .ال یجوز تقدیم تاریخ التظهیر، فإذا حصل ُعد تزویراً . 3
  الفرع الثالث
  مقابل الوفاء

  )529(مادة 
ن یوجـــد لـــدى المســـحوب علـــى ســـاحب الشـــیك، أو مـــن ُســـحب الشـــیك لحســـابه، أ. 1

ـعلیه مقابل وفاء للشیك، ویسأل الساحب لحساب غیـره قِ  المظهـرین، والحامـل دون  لَ بَ
  .غیرهم عن إیجاد مقابل للوفاء

مـن هـذا القـانون، یكـون مقابـل الوفـاء موجـودًا إذا ) 535(ومع مراعاة حكـم المـادة . 2
لشـیك، مبلـغ مـن كان للسـاحب أو لآلمـر بالسـحب لـدى المسـحوب علیـه وقـت إنشـاء ا

علــى األقــل لمبلــغ الشــیك، وجــائز التصــرف فیــه بموجــب  النقــود مســتحق األداء مســاوٍ 
شــیك، طبقــًا التفــاق صــریح أو ضــمني بــین الســاحب أو اآلمــر بالســحب والمســحوب 

  .علیه
  )530(مادة 

على الساحب دون غیره أن یثبت عند اإلخطـار أن المسـحوب علیـه كـان لدیـه مقابـل 
نشاء الشیك، فإذا لم یثبـت ذلـك كـان ضـامنًا وفـاء الشـیك، ولـو عمـل الوفاء في وقت إ

ذا أثبــت الســاحب وجــود  ، وإ االحتجــاج، أو مــا یقــوم مقامــه بعــد المیعــاد المحــدد قانونــًا
مقابل الوفاء، واستمرار وجـوده حتـى المیعـاد الـذي كـان یجـب فیـه عمـل االحتجـاج أو 

  .ا لم یكن قد استعمل في مصلحتهما یقوم مقامه، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل م
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  )531(مادة 
  .تنتقل ملكیة مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشیك المتعاقبین. 1
إذا كــان مقابــل الوفـــاء أقــل مـــن قیمــة الشــیك كـــان للحامــل علـــى المقابــل النـــاقص . 2

  .جمیع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل
عرضـــه علیـــه المســـحوب علیـــه، وللحامـــل أن  للحامـــل رفـــض المقابـــل النـــاقص إذا. 3

یقبضه، وفي هذه الحالة یؤشر المسحوب علیه على الشـیك بـالمبلغ المـدفوع، ویطلـب 
مــن الحامــل تســلمیه مخالصــة بــه، ویقــوم الحامــل بعمــل االحتجــاج أو مــا یقــوم مقامــه 

  .عن الجزء الباقي
المقابــل النــاقص  تبــرأ ذمــة الســاحب أو المظهــرین، والضــامنین االحتیــاطیین بقــدر. 4

  .في حالة الوفاء به، والتأشیر بذلك على الشیك
  الفرع الرابع

  الضمان االحتیاطي
  )532(مادة 

  .یجوز ضمان الوفاء بقیمة الشیك كلها، أو بعضها من ضامن احتیاطي. 1
ویجـوز أن یقـدم هـذا الضـمان مـن الغیـر عـدا المسـحوب علیـه، كمـا یجـوز تقدیمــه . 2

  .الشیك شریطة أن یضیف توقیعه ضمانة إضافیة للشیكمن أحد الموقعین على 
  )533(مادة 

  .یكتب الضمان االحتیاطي على الشیك. 1
أو بـــأي عبـــارة تفیـــد هـــذا المعنـــى ) للضـــمان االحتیـــاطي(ویـــؤدى الضـــمان بعبـــارة . 2

  .ویوقعه الضامن
  .ویستفاد الضمان االحتیاطي من مجرد توقیع الضامن على صدر الشیك. 3
ال اعتبـــر الضـــمان حاصـــًال ویـــذكر فـــي . 4 الضـــمان االحتیـــاطي اســـم المضـــمون، وإ

  .للساحب
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  )534(مادة 
  .یلتزم الضامن االحتیاطي بالكیفیة التي التزم بها المضمون. 1
یكتســب الضــامن االحتیــاطي عنــد وفائــه للشــیك، الحقــوق الناشــئة تجــاه المضــمون . 2

  .واألشخاص الملزمین نحو هذا األخیر بموجب الشیك
  الخامس الفرع

  الوفاء
  )535(مادة 

یكون الشیك مستحق الوفاء بمجرد االطالع، وكل بیـان یخـالف ذلـك یعتبـر كـأن لـم . 1
  .یكن

وٕاذا قــدم الشــیك للوفــاء قبــل الیــوم المبــین فیــه كتــاریخ إلنشــائه، وجــب وفــاؤه فــي یــوم . 2
تــدفع  تقدیمــه، وذلــك باســتثناء الشــیكات الحكومیــة المتعلقــة بالمرتبــات والمعاشــات، فــال

  .قیمتها إال في التاریخ المبین بها كتاریخ إلنشائها
  )536(مادة 

الشیك المسحوب في فلسطین، والمستحق الوفاء فیها، یجـب تقدیمـه للوفـاء خـالل . 1
  .ثالثة أشهر

والشـیك المسـحوب فـي أي بلـد آخـر خـارج فلسـطین، والمسـتحق الوفـاء فیهـا یجــب . 2
  .تقدیمه للوفاء خالل أربعة أشهر

یبدأ سریان المیعاد المذكور في كل من الفقرتین السابقتین مـن التـاریخ المبـین فـي . 3
  .الشیك

ـــًا فـــي حكـــم . 4 یعتبـــر تقـــدیم الشـــیك إلـــى إحـــدى غـــرف المقاصـــة المعتـــرف بهـــا قانون
  .تقدیمه للوفاء

  )537(مادة 
إذا سـحب الشـیك بــین مكـانین مختلفـي التقــویم، أرجـع تـاریخ إنشــائه إلـى الیـوم المقابــل 

  .ي تقویم مكان الوفاءف
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  )538(مادة 
إذا كــان الشــیك مســتحق الوفــاء فــي فلســطین، فــال یجــوز للمصــرف المســحوب علیــه 

  .االمتناع عن الوفاء به متى كان لدیه مقابل وفاء ولو انقضى میعاد تقدیمه
  )539(مادة 

ال یقبـــل االعتـــراض فـــي وفـــاء الشـــیك إال فـــي حالـــة ضـــیاعه أو إفـــالس حاملـــه أو . 1
  .علیهالحجر 

ذا حصــل االعتــراض علــى الــرغم مــن هــذا الحظــر ألســباب أخــرى یتعــین علــى . 2 وإ
المحكمــة المختصــة بنــاء علــى طلــب الحامــل أن تقضــي بشــطب االعتــراض ولــو فــي 

  .ةحالة قیام دعوى أصلی
  )540(مادة 

وفــاة الســاحب أو فقدانــه األهلیــة أو إفالســه بعــد إصــدار الشــیك ال یــؤثر فــي األحكــام 
  .ى الشیكالمترتبة عل

  )541(مادة 
إذا قــدمت عــدة شـــیكات فــي وقـــت واحــد، وكــان مقابـــل الوفــاء غیـــر كــاف لوفائهـــا . 1

  .ترتیب تواریخ صدورها  وجب مراعاة
ذا كانت هـذه الشـیكات مفصـولة مـن دفتـر شـیكات واحـد، وتحمـل تـاریخ إصـدار . 2 وإ

ذا كانـت الشـیكا ت مفصـولة مـن واحد، اعتبر الشیك األسبق رقمًا صادرًا قبل غیـره، وإ
  . دفاتر مختلفة وجب الوفاء أوًال بالشیك األقل مبلغاً 

  )542(مادة 
إذا اشترط الوفاء بمبلـغ الشـیك فـي فلسـطین بنقـد أجنبـي معـین، وجـب الوفـاء بهـذا . 1

  .النقد إذا كان للساحب لدى المسحوب علیه مقابل وفاء به
ذا اشـــترط الوفـــاء بمبلـــغ الشـــیك فـــي فلســـطین بنقـــد أجنبـــي. 2 معـــین دون أن یكـــون  وإ

للساحب لدى المسـحوب علیـه مقابـل الوفـاء بهـذا النقـد، جـاز الوفـاء بالعملـة المتداولـة 
وفقــًا لســعر الصــرف المعلــن مــن ســلطة النقــد الفلســطینیة لــدى المســحوب علیــه، وقــت 
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تقـــدیم الشـــیك للوفـــاء إذا وجـــد عنـــد المســـحوب علیـــه مقابـــل وفـــاء بهـــذه العملـــة مـــا لـــم 
  .الوفاءیرفض الحامل هذا 

ســعر الصــرف الســاري ب تحصــیلهللحامــل ف –إذا لــم یــتم الوفــاء وقــت تقــدیم الشــیك . 3
فإنـــه إذا لــم یوجـــد ســعر معلـــن  2،3وفـــي مجــال تطبیـــق حكمــي البنــدین  الوفــاء وقــت

  .للتحویالت فیتم تطبیق سعر البنكنوت
الصـرف إذا قدم الشیك للمرة األولى بعد انقضاء میعاد التقدیم كانت العبـرة بسـعر . 4

  .الساري في الیوم الذي انتهى فیه میعاد التقدیم
إذا عین مبلغ الشیك بنقد یحمل تسمیة مشتركة، وتختلف قیمتـه فـي بلـد اإلصـدار . 5

  .عن قیمته في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقد بلد الوفاء
مشتركة، من عمالت أجنبیـة مختلفـة لـیس  ةإذا عین مبلغ الشیك بنقد یحمل تسمی. 6

مــن بینهــا نقــد بلــد الوفــاء، كانــت العبــرة بنــوع العملــة الموجــودة بحســاب الســاحب لــدى 
المصرف المسحوب علیه أو علـى أسـاس عملـة البلـد الـذي صـدر فیـه الشـیك، إذا لـم 

تحمـــــل االســـــم المشـــــترك، فـــــإذا تعـــــددت العمـــــالت  ةیوجـــــد بحســـــابات الســـــاحب عملـــــ
تحدیــد العملــة المقصــودة  الموجــودة بحســابات الســاحب لــدى المســحوب علیــه، وتعــذر

، وذلـــك مـــا لـــم یـــرفض ةفـــي الشـــیك، یـــتم الوفـــاء بقیمـــة الشـــیك مـــن العملـــة األقـــل قیمـــ
  .الحامل سداد قیمة الشیك وفقًا لتلك األسس
  )543(مادة 

تســري فــي حالــة ضــیاع الشــیك ألمــر، األحكــام المنصــوص علیهــا فــي المــواد مــن . 1
  .من هذا القانون) 466إلى  463(
زام الكفیل الذي یقدم في حالة ضیاع الشیك ألمـر، بمضـي سـتة أشـهر ینقضي الت. 2

  .من تاریخ الصرف، إذا لم تحصل خاللها مطالبة أو دعوى
  )544(مادة 

إذا ضــاع شــیك لحاملــه، أو هلــك، جــاز لمالكــه أن یعتــرض لــدى المســحوب علیــه . 1
م علـــى الوفـــاء بقیمتـــه، ویجـــب أن یشـــتمل االعتـــراض علـــى رقـــم الشـــیك ومبلغـــه واســـ
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سـاحبه وكـل بیـان آخـر یسـاعد علــى التعـرف علیـه، والظـروف التـي أحاطـت بفقــده أو 
ذا لــم یكــن  ذا تعــذر تقــدیم بعــض هــذه البیانــات وجــب ذكــر أســباب ذلــك، وإ هالكــه، وإ

  .للمعترض موطن في فلسطین وجب أن یعین له موطنًا مختارًا بها
الوفــاء بقیمـــة  ومتــى تلقــى المســحوب علیــه االعتــراض وجـــب علیــه االمتنــاع عــن. 2

  .الشیك لحائزه، وتجنیب مقابل الشیك إلى أن یفصل في أمره
ویقوم المعترض بنشر رقم الشیك المقصود أو الهالك ومبلغه واسم السـاحب واسـم . 3

المســـحوب علیـــه، واســـم المعتــــرض وعنوانـــه فـــي إحــــدى الصـــحف المحلیـــة الیومیــــة، 
  .النشر ویكون باطًال كل تصرف یقع على الشیك بعد تاریخ هذا

  )545(مادة 
ــوز لحــــائز الشــــیك فــــي حالــــة ضــــیاعه، أن ینــــازع لــــدى المســــحوب علیــــه فــــي . 1 یجــ

االعتــراض الــذي قــدم لمنــع الوفــاء بــه، وعلــى المســحوب علیــه أن یؤشــر علــى الشــیك 
منــه، ثــم یخطــر المعتـرض باســم حــائز الشــیك  ةبحصـول االعتــراض واالحتفــاظ بصـور 

  .وعنوانه
لمعتـرض، بكتـاب مسـجل بعلـم الوصـول بوجـوب رفـع وعلى حائز الشـیك إخطـار ا. 2

دعــوى اســتحقاق الشــیك خــالل ثالثــین یومــًا مــن تــاریخ تســلمه اإلخطــار علــى أســباب 
  .حیازة الشیك وتاریخها

ذا لــم یرفـــع المعتـــرض دعـــوى االســـتحقاق خـــالل المیعـــاد المنصـــوص علیـــه فـــي . 3 وإ
أن  ،ائز الشـــیكالفقـــرة الســـابقة، تعـــین علـــى القاضـــي المخـــتص، بنـــاًء علـــى طلـــب حـــ

وفـــــي هـــــذه الحالــــة یعتبـــــر حـــــائز الشــــیك بالنســـــبة إلـــــى . یقضــــي بشـــــطب االعتــــراض
  .المسحوب علیه مالكه الشرعي

ذا رفــع المعتــرض دعــوى اســتحقاق الشــیك، فــال یجــوز للمســحوب علیــه أن یــدفع . 4 وإ
قیمتـه إال لمـن یتقـدم لـه مـن الخصـمین، بحكـم نهـائي، بملكیـة الشـیك أو بتسـویة ودیـة 

  .لیها من الطرفین تقر له بالملكیةمصدق ع
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  )546(مادة 
) 544(إذا انقضت ستة أشهر من تاریخ االعتـراض المنصـوص علیـه فـي المـادة . 1

مـــن هـــذا القـــانون دون أن یتقـــدم حـــائز الشـــیك للمطالبـــة بالوفـــاء، جـــاز للمعتـــرض أن 
 یطلب من المحكمة خالل الشهر التـالي، اإلذن لـه بقـبض مبلـغ الشـیك، ویصـدر هـذا
الحكــم فــي مواجهــة المســحوب علیــه، بعــد أن تتحقــق المحكمــة مــن ملكیــة المعتــرض 

  .على الشیك
ـــع المعتـــــرض الـــــدعوى المشـــــار إلیهـــــا فـــــي الفقـــــرة الســـــابقة، أو رفعهـــــا . 2 ذا لـــــم یرفــ وإ

ورفضتها المحكمة، وجب على المسحوب علیه، أن یعید قید مقابل الوفـاء فـي جانـب 
  .األصول من حساب الساحب

  ادسالفرع الس
  الشیك المسطر

  والشیك المقید في الحساب
  )547(مادة 

  .لساحب الشیك أو حامله أن یسطره بوضع خطین متوازیین على صدر الشیك. 1
  .یكون التسطیر عامًا أو خاصاً . 2
أو أي ) مصــرف(إذا خـال مـا بـین الخطـین مـن أي بیـان أو إذا كتـب بینهمـا كلمـة . 3

، أمــا إذا كتــب اســم عبــارة أخــرى بهــذا المعنــى، كــان التســط معــین ) مصــرف(یر عامــًا
  .بین الخطین كان التسطیر خاصاً 

ویجـــوز تحویـــل التســـطیر العـــام إلـــى تســـطیر خـــاص، أمـــا التســـطیر الخـــاص فـــال . 4
  .یجوز تحویله إلى تسطیر عام

المكتـوب بـین الخطـین كـأن لـم ) المصرف(یعتبر شطب التسطیر، أو شطب اسم . 5
  .یكن
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  )548(مادة 
ز للمســحوب علیــه فــي حالــة التســطیر العــام أن یــدفع قیمــة الشــیك إال إلــى ال یجــو . 1

  .أحد عمالئه أو إلى مصرف
وال یجــوز للمســحوب علیــه فــي حالــة التســطیر الخــاص أن یــدفع قیمــة الشــیك إال . 2

ــى المصـــرف المكتــــوب اســـمه بـــین الخطــــین، فـــإذا كـــان هــــذا المصـــرف هـــو نفســــه  إلـ
یـل لـه بطریـق قیـد قیمـة الشـیك فـي حسـاب المصرف المسحوب علیـه جـاز الوفـاء لعم

العمیــل، ویجــوز للمصــرف المكتــوب اســمه بــین الخطــین أن یعهــد إلــى مصــرف آخــر 
  .بقبض قیمة الشیك بموجب تظهیر توكیلي

وال یجــوز لمصــرف أن یتســلم شــیكًا مســطرًا لوفــاء قیمتــه إال مــن أحــد عمالئــه أو . 3
لشــیك لحســاب أشــخاص مــن مصــرف آخــر، كمــا ال یجــوز لــه أن یقــبض قیمــة هــذا ا

  .آخرین غیرهما
إذا حمل الشیك أكثـر مـن تسـطیر خـاص واحـد، فـال یجـوز للمسـحوب علیـه وفـاؤه . 4

  .إال إذا كان یحمل تسطیرین وكان أحدهما لتحصیل قیمته في غرفه مقاصة
إذا خالف المسحوب علیه األحكام المنصوص علیها فـي هـذه المـادة كـان مسـئوًال . 5

  .ال یجاوز مبلغ الشیك عن تعویض الضرر بما
في حكم هذه المـادة كـل شـخص لـه حسـاب لـدى المسـحوب ) عمیل(یقصد بكلمة . 6

  .علیه، وحصل منه على دفتر شیكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر
  )549(مادة 

یجوز لساحب الشیك أو حامله أن یشترط عـدم وفائـه نقـدًا بـأن یضـع علـى صـدره . 1
أو أیة عبارة أخرى بهذا المعنى، وفـي هـذه الحالـة ال یكـون ) سابللقید في الح(عبارة 

للمســحوب علیــه إال تســویة قیمــة الشــیك بطریــق قیــود كتابیــة كالقیــد فــي الحســاب، أو 
  .النقل المصرفي، أو المقاصة، وتقوم التسویة بطریق هذه القیود مقابل الوفاء

  ).للقید في الحساب(ال یعتد بشطب عبارة . 2
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ذا خــــال. 3 ف المســــحوب علیــــه األحكــــام المنصــــوص علیهــــا فــــي هــــذه المــــادة كــــان وإ
  .مسئوًال عن تعویض الضرر بما ال یجاوز مبلغ الشیك

  الفرع السابع
  الرجوع

  )550(مادة 
لحامــل الشــیك الرجــوع علــى الســـاحب والمظهــرین وغیــرهم مــن الملتــزمین بـــه، إذا . 1

تنـــاع عـــن الـــدفع باحتجـــاج، قدمــه خـــالل میعـــاد التقـــدیم، ولـــم تـــدفع قیمتـــه، وأثبـــت االم
ویجــوز عوضــًا عــن االحتجــاج إثبــات االمتنــاع عــن الــدفع، وســببه ببیــان یصــدر مــن 
المســـحوب علیـــه مـــع ذكـــر وقـــت تقـــدیم الشـــیك، ویكـــون البیـــان مؤرخـــًا ومكتوبـــًا علـــى 
الشــیك نفســه ومــذیًال بتوقیــع مــن أصــدره، ویجــوز أن یصــدر هــذا البیــان علــى نمــوذج 

ى أن یـذكر فیــه أن الشـیك قـدم فـي المیعـاد ولـم تــدفع خـاص أو مـن غرفـة مقاصـة علـ
  .قیمته

ال یجـــوز االمتنـــاع عـــن إصـــدار البیـــان المشـــار إلیـــه فـــي الفقـــرة الســـابقة إذا طلبـــه . 2
الحامـل، ولــو كـان الشــیك یشـتمل علــى شـرط الرجــوع بـال مصــاریف، ومـع ذلــك یجــوز 

لتقــدیم الشــیك ولــو ال تتجــاوز یــوم العمــل التــالي  ةللملتــزم بإصــدار البیــان، طلــب مهلــ
  .قدم في الیوم األخیر من میعاد التقدیم

ویجب إثبات االمتناع عن الدفع بالكیفیة المنصوص علیهـا فـي الفقـرة األولـى مـن . 3
هذه المادة قبل انقضاء میعـاد التقـدیم، فـإذا قـدم الشـیك فـي آخـر یـوم مـن هـذا المیعـاد 

  .لهجاز إثبات االمتناع عن الدفع في یوم العمل التالي 
  )551(مادة 

علــى حامـــل الشـــیك إخطـــار مـــن ظهـــره إلیــه والســـاحب بعـــدم وفـــاء قیمتـــه، وعلـــى كـــل 
مظهر أن یخطر بدوره من ظهر إلیه الشیك، وتسري على هـذه اإلخطـارات، األحكـام 

  .من هذا القانون) 471(المنصوص علیها في المادة 
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  )552(مادة 
وتســـري عندئـــذ األحكـــام  )الرجـــوع بـــال مصـــاریف(یجـــوز أن یكتـــب فـــي الشـــیك شـــرط 

  .من هذا القانون) 472(المنصوص علیها في المادة 
  )553(مادة 

  .األشخاص الملزمون بموجب شیك مسئولون بالتضامن قبل حامله. 1
ـــــزم . 2 وللحامـــــل الرجـــــوع علـــــى هـــــؤالء الملتـــــزمین منفـــــردین أو مجتمعـــــین دون أن یل

  .بمراعاة ترتیب التزاماتهم
  .زم في الشیك إذا دفع قیمتهویثبت هذا الحق لكل ملت. 3
والــدعوى المقامــة علــى أحــد الملتــزمین، ال تحــول دون الرجــوع علــى البــاقي، ولــو . 4

  .كانوا الحقین للملتزم الذي وجهت إلیه الدعوى ابتداء
  )554(مادة 

  :لحامل الشیك مطالبة من له حق الرجوع علیه بما یأتي 
  .أصل مبلغ الشیك غیر المدفوع. 1
حتجــــاج، أو مــــا یقــــوم مقامــــه، ومصــــاریف اإلخطــــارات والدمغــــة مصــــاریف اال. 2

  .وغیرها
  )555(مادة 

  :لمن أوفى قیمة الشیك، مطالبة ضامنیه بما یأتي 
  .المبلغ الذي أوفاه. 1
  .المصاریف التي تحملها. 2

  )556(مادة 
لكــل ملتــزم طولــب بوفــاء الشــیك أو كــان مســتهدفًا للمطالبــة بهــا أن یطلــب، حالــة . 1

لوفـاء، تسـلیم الشـیك إلیـه ومعـه االحتجـاج، أو مـا یقـوم مقامـه، ومخالصـة بمـا قیامه با
  .أوفاه

  .ولكل مظهر أوفى قیمة الشیك أن یشطب تظهیره، والتظهیرات الالحقة له. 2
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  )557(مادة 
لحامل الشـیك المعمـول عنـه احتجـاج عـدم الوفـاء، أو مـا یقـوم مقامـه، أن یوقـع حجـزًا 

ــــــى أمــــــ ــــــر كفالــــــة عل ، بغی وال كــــــل مــــــن الســــــاحب أو المظهــــــر أو الضــــــامن تحفظیــــــًا
االحتیـــاطي، وذلـــك بمراعـــاة األحكـــام المقـــررة بشـــأن هـــذا الحجـــز فـــي قـــانون أصـــول 

  .المحاكمات المدنیة والتجاریة
  )558(مادة 

دون تقدیم الشیك للوفاء أو عمل االحتجاج أو مـا یقـوم مقامـه  ةقاهر  ةإذا حالت قو . 1
  .هذه المواعید في المواعید المقررة، لذلك، امتدت

وعلى الحامل أن یخطر دون إبطاء من ظهر لـه الشـیك بـالقوة القـاهرة، وأن یثبـت . 2
) 471(هذا اإلخطار مؤرخًا وموقعًا منه في الشیك، وتسلسـل اإلخطـارات وفقـًا للمـادة 

  .من هذا القانون
وعلـــى الحامـــل بعـــد زوال القـــوه القـــاهرة، تقـــدیم الشـــیك للوفـــاء دون إبطـــاء، وعمـــل . 3

  . االحتجاج، أو ما یقوم مقامه عند االقتضاء
إذا استمرت القوه القاهرة أكثر من ثالثین یومًا محسوبة مـن التـاریخ الـذي قـام فیـه . 4

القــاهرة، ولــو وقــع هــذا التــاریخ قبــل  ةالحامــل بإخطــار مــن ظهــر لــه الشــیك بقیــام القــو 
إلـــى تقـــدیم  انقضـــاء میعـــاد تقـــدیم الشـــیك، جـــاز الرجـــوع علـــى الملتـــزمین دون حاجـــة

الشیك أو عمل االحتجاج أو ما یقوم مقامه، إال إذا كان حـق الرجـوع موقوفـًا بموجـب 
  .القانون لمدة أطول

وال یعتبــر مــن القــوة القــاهرة األمــور المتصــلة بشــخص حامــل الشــیك أو بمــن كلفــه . 5
  .بتقدیمه، أو بعمل االحتجاج أو ما یقوم مقامه

  )559(مادة 
فـــي الرجــــوع علـــى الســــاحب، ولـــو لـــم یقــــدم الشـــیك إلــــى یحـــتفظ حامـــل الشــــیك بحقـــه 

المسـحوب علیــه، أو لـم یقــم بعمـل االحتجــاج أو مـا یقــوم مقامـه فــي المیعـاد القــانوني، 
إال إذا كــان الســاحب قــدم مقابــل الوفــاء، وظـــل هــذا المقابــل موجــودًا عنــد المســـحوب 
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ب إلـــى علیـــه حتـــى انقضـــاء میعـــاد تقـــدیم الشـــیك، ثـــم زال المقابـــل بفعـــل غیـــر منســـو 
  .الساحب

  الفرع الثامن
  التحریف

  )560(مادة 
إذا وقــــع تحریــــف فــــي مــــتن الشــــیك التـــــزم الموقعــــون الالحقــــون بمــــا ورد فــــي المـــــتن 

  .المحرف، أما الموقعون السابقون فیلتزمون بما ورد في المتن األصلي
  )561(مادة 

یتحمـــل المســـحوب علیـــه وحـــده الضـــرر الـــذي یترتـــب علـــى وفـــاء شـــیك ُزور فیـــه . 1
وقیــع الســـاحب، أو حرفـــت فیـــه بیاناتـــه، إذا لــم یمكـــن نســـبة أي خطـــأ إلـــى الســـاحب، ت

  .وكل شرط على خالف ذلك یعتبر كأن لم یكن
ویعتبــر الســاحب مخطئــًا علــى وجــه الخصــوص، إذا لــم یبــذل فــي المحافظــة علــى . 2

  .دفتر الشیكات المسلم إلیه عنایة الشخص العادي
مــن صــحة توقیعــات المظهــرین أو الضــامنین، وال یلتــزم المســحوب علیــه بــالتحقق . 3

  .وال یسأل عن تزویرها
  الفرع التاسع

  دفاتر الشیكات وكشوف الحساب
  )562(مادة 

علـــى كـــل مصـــرف یســـلم عمیلـــه دفتـــرًا یشـــتمل علـــى نمـــاذج شـــیكات علـــى بیـــاض . 1
للدفع بموجبها من خزائنه أن یكتب على كل نمـوذج منهـا رقـم الشـیك واسـم المصـرف 

  .ه واسم العمیل الذي تسلم الدفتر ورقم حسابهأو أحد فروع
یعتبـــر القبـــول الصـــریح أو الضـــمني مـــن العمیـــل لكشـــف الحســـاب الـــدوري الـــذي . 2

یرســله إلیــه المصــرف إبــراء لذمــة المصــرف ممــا قیــده فــي هــذا الحســاب بالخصــم أو 
باإلضـــافة مـــن مبـــالغ الشـــیكات، ویكـــون قبـــوًال ضـــمنیًا علـــى وجـــه الخصـــوص، عـــدم 
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میــل علــى كشــف الحســاب خــالل ثالثــین یومــًا مــن تــاریخ تســلمه، ویجــوز اعتــراض الع
للمصرف بعد قبول كشـف الحسـاب أن یـرد إلـى العمیـل الشـیكات التـي دفعهـا خصـمًا 
على الحساب، وأن یحـتفظ بتسـجیالت مصـورة لهـذه الشـیكات تكـون لهـا حجیـة كاملـة 

  .لصالحه
  الفرع العاشر

  التقادم
  )563(مادة 

ـــزمین تتقـــادم دعـــاوى ر . 1 ـــرهم مـــن الملت جـــوع حامـــل الشـــیك علـــى الســـاحب والمظهـــرین وغی
بـدفع قیمــة الشــیك بمضــي سـتة أشــهر مــن تــاریخ تقدیمــه للوفـاء أو مــن تــاریخ انقضــاء میعــاد 

  .تقدیمه
ـــاریخ . 2 وتتقـــادم دعـــوى حامـــل الشـــیك علـــى المســـحوب علیـــه بمضـــي ثـــالث ســـنوات مـــن ت

  .تقدیمه للوفاء أو من تاریخ انقضاء میعاد تقدیمه
وتتقــادم دعــاوى رجــوع الملتــزمین بعضــهم علــى الــبعض اآلخــر بمضــي ســتة أشــهر مــن . 3

  .الیوم الذي أوفى فیه الملتزم قیمة الشیك أو من یوم مطالبته قضائیًا بالوفاء
ـــادم المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذه المـــادة إال مـــن . 4 إذا أقیمـــت الـــدعوى فـــال تســـري مـــدة التق

  .تاریخ آخر إجراء في الدعوى
تســري مــدة هــذا التقــادم إذا صــدر حكــم بالــدین أو أقــر بــه المــدین بســند مســتقل إقــرارًا  وال. 5

  .تجدیده یترتب علیه
تســري علــى انقطــاع هــذا التقــادم أو وقفــه األحكــام المنصــوص علیهــا فــي القــانون . 6

  .المدني
  )564(مادة 

ذي یجـوز لحامـل الشــیك رغـم تقـادم دعــوى المطالبـة بقیمتـه أن یطالــب السـاحب الــ. 1
لــم یقــدم مقابــل الوفــاء أو قدمــه ثــم اســترده كلــه أو بعضــه بــرد مــا أثــري بــه بغیــر وجــه 
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حق وكذلك یجوز للحامل توجیه هذه المطالبة إلى كل مظهـر یحقـق إثـراء بغیـر وجـه 
  .حق

ویجـب علـى المــدعي علـیهم رغـم انقضــاء مـدد التقـادم المنصــوص علیهـا فـي هــذا . 2
تهم مـن الـدین إذا طلـب مـنهم حلفهـا، وعلـى ورثـتهم الفرع، أن یؤیدوا بـالیمین بـراءة ذمـ

وخلفـــائهم اآلخـــرین أن یحلفـــوا الیمـــین علـــى أنهـــم ال یعلمـــون أن مـــورثهم مـــات وذمتـــه 
  .مشغولة بالدین

  الفرع الحادي عشر
  العقوبات

  )565(مادة 
أردنــــي أو مــــا یعادلهــــا بالعملــــة  یعاقــــب بالغرامــــة التــــي ال تقــــل عــــن ألــــف دینــــار. 1

أردنـي أو مـا یعادلهـا بالعملـة المتداولـة  آالف دینـار ة، وال تتجاوز ثالثـاً المتداولة قانون
  :كل موظف بالبنك ارتكب عمدًا أحد األفعال اآلتیة  قانوناً 

التصریح على خالف الحقیقة بعدم وجود مقابـل وفـاء للشـیك أو بوجـود مقابـل  .أ 
  .وفاء أقل من قیمته

و جزئـي، ولـم یقـدم بشـأنه الرفض بسـوء نیـة وفـاء شـیك لـه مقابـل وفـاء كامـل أ .ب 
  .اعتراض صریح

االمتنـــاع عـــن وضـــع أو تســـلیم البیانـــات المشـــار إلیهـــا فـــي الفقـــرة األولـــى مـــن  .ج 
  .من هذا القانون"  549" المادة 

تسـلیم أحــد العمــالء دفتــر شــیكات ال یشــتمل علــى البیانــات المنصــوص علیهــا  .د 
  .من هذا القانون" 506"في المادة 

التضــامن مـــع موظفیـــه المحكـــوم علــیهم عـــن ســـداد العقوبـــات ویكــون المصـــرف مســـئوًال ب. 2
  .المالیة المحكوم بها
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  )566(مادة 
أردنـي أو مـا یعادلهـا بالعملـة  یعاقب بالحبس وبغرامة ال تجاوز عشرة آالف دینار. 1

  :ارتكب عمدًا أحد األفعال اآلتیة أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من المتداولة قانوناً 
  .ه مقابل وفاء قابل للصرفإصدار شیك لیس ل .أ 
اســترداد كــل الرصـــید أو بعضــه أو التصـــرف فیــه بعــد إصـــدار الشــیك بحیـــث  .ب 

  .یصبح الباقي ال یفي بقیمة الشیك
إصــدار أمــر للمســحوب علیــه بعــدم صــرف الشــیك فــي غیــر الحــاالت المقــررة  .ج 

  .قانوناً 
  .تحریر شیك أو التوقیع علیه بسوء نیة على نحو یحول دون صرفه .د 
العقوبــة المنصــوص علیهــا فــي الفقــرة الســابقة كــل مــن ظهــر لغیــره شــیكًا یعاقــب ب. 2

تظهیــرًا نــاقًال للملكیــة، أو ســلمه شــیكًا مســتحقًا الــدفع لحاملــه مــع علمــه بأنــه لــیس لــه 
  .مقابل یفي بكامل قیمته أو أنه غیر قابل للصرف

ذا عـاد الجــاني إلـى ارتكــاب إحـدى هــذه الجـرائم خــالل خمـس ســنوات مـن تــاریخ. 3  وإ
الحكــــم علیــــه نهائیــــًا فــــي أي منهــــا، تكــــون العقوبــــة الحــــبس والغرامــــة التــــي ال تجــــاوز 

  .أردني أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً  عشرین ألف دینار
وللمجني علیه ولوكیلـه الخـاص فـي الجـرائم المنصـوص علیهـا فـي هـذه المـادة أن . 4

وفــي أیــة حالــة كانــت علیهـــا یطلــب مــن النیابــة العامــة أو المحكمــة بحســب األحــوال 
ویترتب علـى الصـلح انقضـاء الـدعوى الجنائیـة ولـو . الدعوى إثبات صلحه مع المتهم

كانـت مرفوعــة بطریـق االدعــاء المباشــر وتـأمر النیابــة العامــة بوقـف تنفیــذ العقوبــة إذا 
  .تم الصلح أثناء تنفیذها ولو بعد صدور الحكم
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  )567(مادة 
أردنــــي أو مــــا یعادلهــــا بالعملــــة المتداولــــة  مســــمائة دینــــاریعاقــــب بغرامــــة ال تجــــاوز خ

، المســتفید الــذي یحصــل بســوء نیــة علــى شــیك لــیس لــه مقابــل وفــاء، ســواء فــي قانونــاً 
  .ذلك أكان شخصًا طبیعیًا أم اعتباریاً 

  )568(مادة 
یعاقب بالحبس وبغرامة ال تجاوز نصف قیمة الشیك أو بإحـدى هـاتین العقـوبتین كـل 

  . نیة تزویر شیك، وحكم نهائیًا بعدم صحة هذا االدعاء من ادعى بسوء
  )569(مادة 

إذا قضت المحكمة باإلدانة في إحدى جرائم الشـیك المنصـوص علیهـا فـي المـادة . 1
من هذا القانون، جاز لها أن تأمر بنشر الحكـم علـى نفقـة المحكـوم علیـه فـي ) 596(

علیـــه وموطنــة ومهنتـــه  صــحیفة یومیــة ویجـــب أن یتضــمن هـــذا النشــر اســـم المحكــوم
  .والعقوبة المحكوم علیه بها

ویجــوز للمحكمــة فــي حالـــة العــود أن تــأمر بســحب دفتـــر الشــیكات مــن المحكـــوم . 2
علیه ومنع إعطائه دفاتر شـیكات جدیـدة لمـدة تعینهـا وتتـولى النیابـة العامـة تبلیـغ هـذا 

  .األمر إلى جمیع المصارف
  )570(مادة 

)  567، 566، 565 (ئم المنصــوص علیهــا فــي المــوادتوقــع الجــزاءات المقــررة للجــرا
من هذا القانون على كل من یرتكب خارج فلسـطین فعـًال یجعلـه فـاعًال أو شـریكًا فـي 
جریمة مـن هـذه الجـرائم تتعلـق بشـیك مسـحوب علـى مصـرف فـي فلسـطین، ولـو كـان 

  .هذا الفعل غیر معاقب علیه في الدولة التي وقع فیها
  )571(مادة 

الشـــــیك الـــــذي ادعـــــى مـــــدنیًا فـــــي الـــــدعوى الجنائیـــــة والمقامـــــة تطبیقـــــًا  یجـــــوز لحامـــــل
مـــن هـــذا القـــانون أن یطلـــب الحكـــم لـــه بالقـــدر غیـــر المـــدفوع مـــن قیمـــة ) 543(للمـــادة

  .الشیك، وتسري على هذا الطلب والطعن فیه أحكام الدعوى المدنیة التبعیة
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  الفصل الرابع
  أحكام مشتركة

  )572(مادة 
ول أو عـــدم الوفـــاء وفقـــًا للقواعـــد المقـــررة فـــي قـــانون أصـــول یحــرر احتجـــاج عـــدم القبـــ

المحاكمات المدنیة والتجاریة لتبلیغ األوراق القضائیة في مـوطن الملتـزم بقبـول الورقـة 
  .التجاریة أو بوفائها في آخر موطن معروف له

  )573(مادة 
رة یشــتمل االحتجــاج فضــًال عــن البیانــات الواجــب ذكرهــا فــي أوراق التبلیــغ علــى صــو 

حرفیـــــة للورقـــــة التجاریـــــة، ولكـــــل مـــــا ورد بهـــــا خاصـــــًا بقبولهـــــا وتظهیرهـــــا، وضـــــمانها 
احتیاطیًا ووفاء قیمتهـا عنـد االقتضـاء وغیـر ذلـك مـن البیانـات، كمـا یجـب أن یشـتمل 
االحتجــاج علــى التنبیــه بقبــول الورقــة أو وفائهــا واثبــات حضــور أو غیــاب مــن علیـــه 

همــا والعجــز عــن وضــع اإلمضــاء أو االمتنــاع القبــول أو الوفــاء وأســباب االمتنــاع عن
  .عنه ومقدار ما دفع من قیمة الورقة في حالة الوفاء الجزئي

  )574(مادة 
ال تقــــوم أیــــة ورقــــة أخــــرى مقــــام االحتجــــاج إال فــــي األحــــوال المنصــــوص علیهــــا فــــي 

  .القانون
  )575(مادة 

فـــي علـــى مـــأمور التبلیـــغ المكلـــف بعمـــل االحتجـــاج تـــرك صـــورة منـــه لمـــن حـــرر . 1
  .مواجهته

وعلــى مــأموري التبلیــغ قیــد أوراق االحتجــاج تمامــًا یومــا فیومــًا مــع مراعــاة ترتیــب . 2
 .تواریخها في سجل خاص یصدر بتنظیمه قرار من وزیر العدل

  )576(مادة 
على المحكمة التابع لهـا مـأمور التبلیـغ خـالل األیـام العشـرة األولـى مـن كـل شـهر . 1

اري الكــــائن فــــي دائرتــــه مكــــان االحتجــــاج قائمــــة أن یرســــل إلــــى مكتــــب الســــجل التجــــ
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احتجاجــات عــدم الوفــاء التــي حررهــا خــالل الشــهر الســابق عــن الكمبیــاالت المقبولــة 
  .والسندات ألمر

  :ویجب أن تشمل هذه القائمة على البیانات اآلتیة . 2
  .تاریخ االحتجاج .أ 
ســـم اســـم ســـاحب الكمبیالـــة ومهنتـــه وموطنـــه واســـم قابلهـــا ومهنتـــه وموطنـــه، وا .ب 

  .محرر السند ألمر
  .تاریخ االستحقاق .ج 
  .مبلغ الكمبیالة أو السند ألمر .د 
ـــــر  .ه  ـــــي ذكرهـــــا المـــــدین وقـــــت تحری ـــــاع عـــــن الوفـــــاء الت ملخـــــص أســـــباب االمتن

  .االحتجاج
یمســك مكتــب الســجل التجــاري دفتــرًا لقیــد البیانــات المــذكورة فــي الفقــرة الســابقة،  .3

، ویقــوم مكتــب الســجل ویجــوز لكــل شــخص االطــالع علیهــا مقابــل الرســوم المقــررة
  .التجاري بعمل نشرة تتضمن تلك البیانات

  )577(مادة 
إذا وافــق اســتحقاق الورقــة التجاریــة یــوم عطلــة رســمیة أو یــوم العطلــة األســبوعیة . 1

  .في منشأة المدین فال یجوز المطالبة بوفائها إال في یوم العمل التالي
اریــة كتقــدیمها للقبــول أو الوفــاء أو ال یجــوز القیــام بــأي إجــراء یتعلــق بالورقــة التج. 2

  .عمل االحتجاج أو ما یقوم مقامه إال في یوم عمل وفي ساعة مناسبة
ذا حدد لعمل أي إجراء یتعلق بالورقة التجاریة میعاد معـین ووافـق یومـه األخیـر . 3 وإ

یـوم عطلـة رسـمیة أو یـوم العطلـة األسـبوعیة فــي منشـأة المـدین امتـد المیعـاد إلـى یــوم 
  .التاليالعمل 

  .تحسب في كل میعاد أیام العطل التي تتخلله. 4
علـى كــل تــاجر أن یعلـن فــي مكــان بـارز فــي منشــأته عـن یــوم العطلــة األســبوعیة . 5

ال افترض أنه یوم الجمعة من كل أسبوع   .في المنشأة وإ
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  )578(مادة 
ة الیــوم ال یــدخل فــي حســاب المواعیــد القانونیــة أو االتفاقیــة المتعلقــة بــاألوراق التجاریــ

  .األول منها، ویكمل المیعاد بانقضاء آخر یوم منه
  )579(مادة 

للوفــاء بقیمــة الورقــة التجاریــة أو للقیــام بــأي إجــراء  ةال یجــوز للمحــاكم أن تمــنح مهلــ
  .متعلق بها إال في األحوال وفي الحدود التي ینص علیها القانون

  )580(مادة 
وقیـــع علــى الورقـــة التجاریــة باإلمضـــاء فــي األحــوال التـــي یتطلــب فیهـــا القــانون الت. 1

  . اإلصبع مقام هذا اإلمضاء ةیجوز أن یقوم الختم أو بصم
وفــي جمیــع األحــوال یجــب أن یكــون التوقیــع مقــروءًا أو یســهل معــه التعــرف علــى . 2

ال جاز للمحكمة أن تعتبر التوقیع كأن لم یكن   .اسم الموقع ولقبه، وإ
ریـة أو علـى الوصـلة الملحقـة بهـا بـأن صـاحب إذا شهد شاهدان على الورقة التجا. 3

الختم أو البصمة وضع خاتمه أو بصمته أمامهما وهـو علـى علـم بمضـمون االلتـزام، 
امتنــــع علــــى الموقــــع االدعــــاء بعــــدم علمــــه بهــــذا المضــــمون، وذلــــك باســــتثناء حــــالتي 

  .التدلیس واإلكراه
  )581(مادة 

لدینــه تجدیــد هــذا الــدین إال إذا ال یترتــب علــى قبــول الــدائن تســلم ورقــة تجاریــة وفــاء 
  .أثبت بوضوح اتجاه قصد المتعاقدین إلى إحداث التجدید

  الباب الخامس
  اإلفالس والصلح الواقي منه

  الفصل األول
  شهر اإلفالس

  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )582(مادة 
یعــد فــي حالــة إفــالس كــل تــاجر تجــاوز رأســماله المســتثمر فــي التجــارة مبلــغ عشــرة  .1

إذا توقـــف عـــن دفـــع دیونـــه ا بالعملـــة المتداولـــة قانونـــًا أردنـــي أو مـــا یعادلهـــآالف دینـــار 
  .التجاریة إثر اضطراب أعماله المالیة

وال یترتـــب علـــى التوقـــف عـــن الـــدفع أثـــر قبـــل صـــدور حكـــم شـــهر اإلفـــالس، مـــا لـــم  .2
  .ینص القانون على غیر ذلك

  )583(مادة 
 یجــوز شـــهر إفــالس التـــاجر بعــد وفاتـــه أو اعتزالــه التجـــارة إذا تــوفي أو أعتـــزل .1

ویجــب تقـدیم طلــب شــهر اإلفــالس خــالل . التجـارة وهــو فــي حالــة توقـف عــن الــدفع
وال یســـري هـــذا المیعـــاد فـــي حالـــة اعتـــزال . الســـنة التالیـــة للوفـــاة أو اعتـــزال التجـــارة

  .التجارة إال من تاریخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري
عـاد المـذكور ویجوز لورثة التاجر طلب شـهر إفالسـه بعـد وفاتـه مـع مراعـاة المی .2

فإذا اعترض بعض الورثـة علـى شـهر اإلفـالس وجـب أن تسـمع . في الفقرة السابقة
  .المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن

تُبلـغ الئحـة دعـوى شــهر اإلفـالس فـي حالــة وفـاة التـاجر إلــى ورثتـه جملـة فــي  .3
  .آخر موطن له

  )584(مادة 
  .لبه أو طلب أحد دائنیهیشهر إفالس التاجر بناء على ط .1
ویجـــوز للمحكمـــة أن تقضـــي بشـــهر إفـــالس التـــاجر بنـــاء علـــى طلـــب النیابـــة  .2

  .العامة أو من تلقاء ذاتها
  )585(مادة 

یجــوز للتـــاجر أن یطلــب شـــهر إفالســه إذا اضـــطربت أعمالــه المالیـــة وتوقـــف  .1
عـــن دفـــع دیونـــه،  ویصـــبح الطلـــب واجبـــا إذا انقضـــى خمســـة عشـــر یومـــا علـــى 

ال اعتبــر مرتكبــا لجریمــة اإلفــالس التقصــیريتوقفــه عــن الــ ویكــون الطلــب . دفع وإ
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بالئحة تـودع قلـم كتـاب المحكمـة یبـین فیـه أسـباب التوقـف عـن الـدفع ویرفـق بهـا 
  :الوثائق اآلتیة 

  .الدفاتر التجاریة الرئیسیة .أ 
  صورة عن آخر میزانیة وحساب األرباح والخسائر .ب 
ن الســـابقتین علـــى تقــــدیم بیـــان إجمـــالي بالمصـــروفات الشخصـــیة عــــن الســـنتی .ج 

  .طلب شهر اإلفالس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك
بیــان تفصــیلي بمــا یملكــه مــن عقــارات ومنقــوالت وقیمتهــا التقریبیــة فــي تــاریخ  .د 

ـــدفع وكـــذلك المبـــالغ النقدیـــة المودعـــة باســـمه لـــدى المصـــارف  التوقـــف عـــن ال
  .سواء في فلسطین أو خارجها

الــــــدائنین والمــــــدینین وعنــــــاوینهم ومقــــــدار حقــــــوقهم أو دیــــــونهم بیــــــان بأســــــماء  .ه 
  .والتأمینات الضامنة لها

بیــان باالحتجاجــات التــي حــررت ضــده خــالل الســنتین الســابقتین علــى تقــدیم  .و 
  .طلب شهر اإلفالس

ویجب أن تكون الوثائق المـذكورة فـي الفقـرة السـابقة مؤرخـة وموقعـة مـن التـاجر  .2
ذا تعـــذر تقـــدیم بعضـــها أو اســـ تیفاء بیاناتهـــا وجـــب أن تتضـــمن الالئحـــة أســـباب وإ

  .ذلك، ویحرر قلم كتاب المحكمة محضرًا بذلك
  )586(مادة 

لكــل دائــن بــدین تجــاري خــال مــن النــزاع مســتحق األداء أن یطلــب الحكــم بشــهر  .1
  .إفالس مدینه التاجر

ویكــون للــدائن بــدین مــدني حــال هــذا الحــق إذا أثبــت أن مدینــه التــاجر قــد توقــف  .2
  .دیونه التجاریة المستحقة فضال عن دینه المدنيعن دفع 

ـــم یكـــن لمدینـــه  .3 ـــدائن بـــدین آجـــل الحـــق فـــي طلـــب شـــهر اإلفـــالس إذا ل ویكـــون لل
التــاجر محــل إقامــة معــروف فــي فلســطین أو إذا لجــأ إلــى الفــرار أو أغلــق متجــره 
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بدائنیــه بشــرط أن یقــدم الــدائن مـــا  ةأو شــرع فــي تصــفیته أو قــام بتصــرفات ضـــار 
  .مدین توقف عن دفع دیونه التجاریة المستحقةیثبت أن ال

ویطلـــب الـــدائن شـــهر إفـــالس مدینـــه بالئحـــة دعـــوى تـــودع قلـــم كتـــاب المحكمــــة  .4
أردنیــًا أو مــا  المختصــة مصــحوبة بمــا یفیــد إیداعــه مبلــغ مــائتین وخمســین دینــارًا 

خزانــــة المحكمــــة علـــى ســــبیل األمانــــة لحســــاب یعادلهـــا بالعملــــة المتداولــــة قانونـــًا 
نشـــر الحكـــم الصـــادر بشـــهر اإلفـــالس ووضـــع األختـــام علـــى أمـــوال  مصـــروفات

ویطلــب الــدائن فــي الئحــة دعــواه اتخــاذ . المــدین ورفعهــا والــتحفظ علــى شخصــه
اإلجـراءات التحفظیـة الالزمـة ویبـین فیهـا الظـروف التـي یسـتدل منهـا علـى توقـف 

ویحــدد قلــم كتــاب المحكمــة أقــرب جلســة لنظــر الــدعوى . المــدین عــن دفــع دیونــه
بلغ بها المدین ُ   .وی

  )587(مادة 
ال یجــوز شــهر إفــالس التــاجر بســبب توقفــه عــن دفــع مــا یســتحق علیــه مــن غرامــات 

  .ةجزائیة أو ضرائب أو رسوم أو تأمینات اجتماعی
  )588(مادة 

إذا طلبــت النیابــة العامــة شــهر إفــالس التــاجر أو إذا رأت المحكمــة شــهر إفالســه مــن 
  .المحكمة أن یبلغه بیوم الجلسةتلقاء ذاتها وجب على قلم كتاب 

  )589(مادة 
یخطــــر قلــــم كتــــاب المحكمــــة النیابــــة العامــــة بطلــــب شــــهر اإلفــــالس وال یحــــول عــــدم 

  .حضورها الجلسة أو عدم إبداء الرأي دون الحكم في دعوى اإلفالس
  )590(مادة 

یجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى اإلفـالس أن تـأمر باتخـاذ التـدابیر الالزمـة  .1
  .ظة على أموال المدین أو إدارتها إلى أن یتم الفصل في الدعوىللمحاف

كمــا یجــوز للمحكمــة أن تتخــذ مــن اإلجــراءات مــا یمكنهــا مــن الوقــوف علــى حالــة  .2
  .المدین المالیة وأسباب توقفه عن الدفع
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  )591(مادة 
تخــتص بشــهر اإلفــالس محكمــة البدایــة التــي یقــع بــدائرتها مــوطن تجــاري للمــدین، فــإذا  .1

نعقـــد االختصـــاص للمحكمـــة التـــي یقـــع فـــي دائرتهـــا محـــل الـــه مـــوطن تجـــاري لـــم یكـــن 
  .إقامته المعتادة

ودون اإلخــالل بمــا تقضـــي بــه االتفاقـــات الدولیــة الثنائیــة أو المتعـــددة األطــراف النافـــذة  .2
 ةفــي فلســطین یجــوز شــهر إفــالس التــاجر الــذي لــه فــي فلســطین فــرع أو وكالــة تجاریــ

ـــــم یصـــــدر حكـــــم بشـــــهر إفالســـــه  ـــــو ل ـــــول ـــــة ینعقـــــد  ةفـــــي دول ـــــي هـــــذه الحال أجنبیـــــة وف
  .االختصاص للمحكمة التي یقع في دائرتها الفرع أو الوكالة في فلسطین

  )592(مادة 
تكون المحكمة التي قضت بشهر اإلفالس مختصة بنظر جمیع الدعاوى والطلبات  .1

  .الناشئة عن اإلفالس
لتفلیســة أو إذا كــان وتعتبــر الــدعاوى ناشــئة عــن اإلفــالس إذا كانــت متعلقــة بــإدارة ا .2

  .الفصل فیها یقتضي تطبیق أحكام اإلفالس
وال یعتبر من أعمال إدارة التفلیسة الدعاوى الناشئة عن الدیون التي للتفلیسة علـى  .3

الغیــر أو للغیــر علــى التفلیســة متــى كــان مــن الممكــن أن تنشــأ هــذه الــدعاوى بــدون 
 .اإلفالس

  )593(مادة 
س تاریخــا مؤقتـا للتوقــف عـن الــدفع، وتعــین تحـدد المحكمــة فـي حكــم شـهر اإلفــال .1

ویجــوز لهــا أن تــأمر . أمینــا للتفلیســة وتختــار أحــد قضــاتها لیكــون قاضــیا للتفلیســة
  .بوضع األختام على محال تجارة المدین

وللمحكمــــة أن تـــــأمر عنـــــد الضـــــرورة باتخـــــاذ اإلجـــــراءات الالزمـــــة للـــــتحفظ علـــــى  .2
ء فـي حكـم شـهر اإلفـالس إذا وال یجوز لها أن تـأمر بهـذا اإلجـرا. شخص المدین

  .طلب المدین شهر إفالسه خالل میعاد الخمسة عشر یوما من توقفه عن الدفع
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ویرســل قلــم كتــاب المحكمــة إلــى النیابــة العامــة ملخصــا عــن حكــم شــهر اإلفــالس  .3
  .فور صدوره

  )594(مادة 
إذا لــم تحــدد المحكمــة فــي حكــم شــهر اإلفــالس التــاریخ الــذي توقــف فیــه المــدین  .1

فع اعتبــر تــاریخ صــدور حكــم شــهر اإلفــالس تاریخــا مؤقتــا للتوقــف عــن عــن الــد
  .الدفع

ذا صدر حكم شهر اإلفالس بعد وفاة المـدین أو بعـد اعتزالـه التجـارة ولـم یحـدد  .2 وإ
فیـه تــاریخ التوقــف عـن الــدفع اعتبــر تـاریخ الوفــاة أو اعتــزال التجـارة تاریخــا مؤقتــا 

  .للتوقف عن الدفع
تــــاریخ التوقــــف عــــن الــــدفع بكــــل فعــــل أو قــــول أو تســـتعین المحكمــــة فــــي تحدیــــد  .3

تصــــرف یصــــدر عـــــن المــــدین ویكشـــــف عــــن اضــــطراب أعمالـــــه أو ســــعیه إلـــــى 
ویــدخل . االســتمرار فــي نشــاطه التجــاري بوســائل غیــر مشــروعة أو ضــارة بدائنیــه

فــي ذلــك علــى وجــه الخصــوص شــروع المــدین فــي الهــرب أو االنتحــار أو إخفــاء 
 ةقـــروض بشـــروط باهظـــة أو دخـــل فـــي مضـــارب أموالـــه أو بیعهـــا بخســـارة أو عقـــد

  . طائشة
  )595(مادة 

یجــوز للمحكمــة مــن تلقــاء ذاتهــا أو بنــاء علــى طلــب النیابــة العامــة أو المــدین أو  .1
ــــاریخ  ــــدائنین أو أمــــین التفلیســــة أو غیــــرهم مــــن ذوي المصــــلحة تعــــدیل الت أحــــد ال

ع قائمــة المؤقـت للتوقـف عــن الـدفع وذلـك إلــى انقضـاء عشــرة أیـام مـن تــاریخ إیـدا
الدیون المحققة قلم كتـاب المحكمـة طبقـا ألحكـام هـذا القـانون، وبعـد انقضـاء هـذا 

  .المیعاد یصیر التاریخ المحدد للتوقف عن الدفع نهائیا
وال یجوز بأي حال إرجاع تاریخ التوقف عن الدفع إلى اكثـر مـن سـنتین سـابقتین  .2

  . على تاریخ صدور الحكم بشهر اإلفالس
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  )596(مادة 
قلم كتاب المحكمة التـي أصـدرت الحكـم بشـهر اإلفـالس بتبلیـغ أمـین التفلیسـة  یقوم .1

  .فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفلیسة
ویجـب علــى أمــین التفلیسـة شــهر حكــم اإلفـالس والحكــم بتعــدیل التوقـف عــن الــدفع  .2

  .في السجل التجاري
ومیــة تعینهــا المحكمـة فــي حكــم كمـا یجــب علیـه نشــر ملخــص الحكـم فــي صـحیفة ی .3

شهر اإلفالس وتعلیقه في مكان ظاهر في لوحـة إعالنـات المحكمـة ویجـب أن یـتم 
  .النشر خالل عشرة أیام من تاریخ تبلیغه بالحكم

ویشــتمل ملخــص الحكــم علــى اســم المــدین المفلــس ومحــل إقامتــه ورقــم قیــده فــي  .4
وتـــاریخ صـــدوره الســـجل التجـــاري والمحكمـــة التـــي أصـــدرت حكـــم شـــهر اإلفـــالس 

والتــاریخ المؤقــت للتوقــف عــن الــدفع واســم قاضــي التفلیســة واســم أمینهــا وعنوانــه 
وفـي حالـة . كما یتضمن النشر دعوة الدائنین للتقـدم لتسـجیل دیـونهم فـي التفلیسـة

تعدیل تاریخ التوقف عن الـدفع یشـتمل النشـر فضـال عـن البیانـات المـذكورة علـى 
  .حكمةالتاریخ الجدید الذي عینته الم

ویجـــب علـــى أمـــین التفلیســـة خـــالل ثالثـــین یومـــا مـــن تـــاریخ تبلیغـــه الحكـــم بشـــهر  .5
اإلفالس قید ملخصه باسم جماعة الدائنین في كـل مكتـب تسـجیل مخـتص یوجـد 

  .وال یترتب على هذا القید أي حق آخر لجماعة الدائنین. بدائرته عقار للمدین
  )597(مادة 

دعـوى اإلفـالس االعتـراض علـى یجوز لكل ذي مصـلحة مـن غیـر الخصـوم فـي  .1
حكــم شــهر اإلفــالس لــدى المحكمــة التــي أصــدرته خــالل ثالثــین یومــا مــن تــاریخ 

  .نشر ملخصه أو تعلیقه
مــن هــذا القــانون یكـــون ) 564(ودون اإلخــالل بأحكــام الفقــرة األولــى مـــن المــادة  .2

میعاد االعتراض على جمیع األحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عـن اإلفـالس 
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مـــن تــاریخ صـــدورها مــا لـــم تكــن واجبـــة الشــهر فیســـري المیعــاد مـــن  ثــین یومــاً ثال
  .تاریخ شهرها

إذا طعــن علــى حكــم شــهر اإلفــالس باالســتئناف فیرفــع االعتــراض إلــى المحكمــة  .3
  .التي تنظر االستئناف

ویسري على میعاد استئناف الحكم الصادر فـي دعـوى شـهر اإلفـالس وغیـره مـن  .4
ى الناشئة عن اإلفـالس وطریقـة إقامتهـا أحكـام قـانون األحكام الصادرة في الدعاو 

  .أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة
  )598(مادة 

تكــون األحكــام الصــادرة فــي دعــاوى اإلفــالس واجبــة النفــاذ المعجــل بــال كفالــة مــا لــم 
  .ینص على غیر ذلك

  )599(مادة 
  :ال یجوز الطعن بأي طریق من طرق الطعن في المسائل اآلتیة 

  .ام أو القرارات الخاصة بتعیین أو استبدال قاضي التفلیسةاألحك .1
  .األحكام أو القرارات الخاصة بتعیین أمین أو مراقب التفلیسة أو بعزلهم .2
  .األحكام الصادرة في الطعن بطریق االعتراض على قرارات قاضي التفلیسة .3
ار األحكام الصادرة بوقف إجراءات التفلیسة إلـى حـین الفصـل فـي الطعـن علـى قـر  .4

  .قاضي التفلیسة بشأن قبول الدیون أو رفضها
  .األحكام الصادرة بشأن قبول الدیون المتنازع فیها مؤقتا .5
 .األوامر الصادرة بإلغاء إجراءات التحفظ على شخص المدین المفلس .6

  )600(مادة 
ــــل أن یحــــوز حكــــم شــــهر  ــــدها قب ــــة المســــتحقة وعوائ ــــه التجاری ــــع دیون ـــدین جمی إذا أوفــــى المـ

ــــالس قــــوة  ــــه وجــــب علــــى المحكمــــة أن تقضــــي بإلغــــاء حكــــم شــــهر اإلف األمــــر المقضــــي ب
  .اإلفالس وتحمیل المدین كافة مصروفات الدعوى
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  )601(مادة 
إذا لــم توجــد فــي التفلیســة وقــت شــهرها نقــود حاضــرة لمواجهــة مصــروفات شــهر حكــم 
اإلفالس ونشره أو التحفظ على شخص المدین المفلس أو وضع األختام علـى أموالـه 

وجــب دفــع هــذه المصــروفات مــن مبلــغ األمانــة التــي أودعهــا الــدائن طالــب . عهــاأو رف
شـــهر اإلفـــالس خزانـــة المحكمـــة ویســـترد المبـــالغ التـــي دفعهـــا باالمتیـــاز علـــى جمیـــع 
الــدائنین مــن أول نقــود تــدخل التفلیســة كمــا یجــوز لقاضــي التفلیســة أن یــأمر بالمبــادرة 

  .مصروفاتإلى بیع بعض أموال التفلیسة لمواجهة هذه ال
  )602(مادة 

إذا طلب المدین شهر إفالسه وقضت المحكمة برفض الطلب جـاز لهـا أن تحكـم  .1
أو مـا یعادلهـا بالعملـة المتداولــة  أردنـي علـى ثالثـة آالف دینــار تقـلعلیـه بغرامـة ال 

  .إذا تبین لها أنه تعمد اصطناع اإلفالسقانونًا 
ذا طلب أحد الدائنین شهر إفالس المدین وقضت ال .2 محكمة برفض الطلـب جـاز وإ

لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص علیها في الفقرة السابقة وبنشر الحكم 
على نفقته في الصحف التي تعینها إذا تبین لها أنه تعمد اإلساءة إلى سمعة المدین 

  .التجاریة وذلك مع عدم اإلخالل بحق المدین في طلب التعویض
  الفصل الثاني

  یدیرون التفلیسة األشخاص الذین
  )603(مادة 

تعــــین المحكمــــة فــــي حكــــم شــــهر اإلفــــالس وكــــیال إلدارة التفلیســــة یســــمى أمــــین  .1
  .التفلیسة

وللمحكمــة فــي كــل وقــت مــن تلقــاء ذاتهــا أو بنــاء علــى طلــب قاضــي التفلیســة أو  .2
المــدین المفلــس أو المراقــب األمــر بإضــافة أمــین أو أكثــر بشــرط أال یزیــد عــددهم 

  .على ثالثة
 .بتنظیم مهنة أمناء التفلیسات قرار من الوزیر المختصیصدر  .3
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  )604(مادة 
 أو صـهراً  للمدین المفلـس أو قریبـاً  للتفلیسة من كان زوجاً  ال یجوز أن یعین أمیناً  .1

لــه إلــى الدرجــة الرابعــة أو مــن كـــان خــالل الســنوات الــثالث الســابقة علــى شـــهر 
  .عنه أو وكیالً  له عنده أو محاسباً  له أو مستخدماً  اإلفالس شریكاً 

وكذلك ال یجوز أن یعین أمینا للتفلیسة مـن سـبق الحكـم علیـه باإلدانـة فـي جنایـة  .2
 .أو جنحة ماسة بالشرف واألمانة

  )605(مادة 
یتــولى أمــین التفلیســة إدارة أمــوال التفلیســة والمحافظــة علیهــا وینــوب عــن المــدین  .1

  .ارةالمفلس في جمیع الدعاوى واألعمال التي تقتضیها هذه اإلد
یــدون أمــین التفلیســة یومــا بیــوم جمیــع األعمــال المتعلقــة بــإدارة التفلیســة فــي دفتــر  .2

خـاص تـرقم صـفحاته ویضـع علیهـا قاضــي التفلیسـة توقیعـه أو ختمـه ویؤشـر فــي 
  .نهایة الدفتر بما یفید انتهاءه

ویجــوز للمحكمــة ولقاضــي التفلیســة وللمراقــب فــي كــل وقــت االطــالع علــى هــذا  .3
  .المفلس بإذن خاص من قاضي التفلیسة االطالع على الدفترالدفتر وللمدین 

  )606(مادة 
إذا تعـــدد أمنـــاء التفلیســـة وجـــب أن یعملـــوا مجتمعـــین، ویســـألون بالتضـــامن عــــن  .1

  .إدارتهم
ویجوز لقاضي التفلیسة أن یقسم العمل فیما بیـنهم أو أن یعهـد إلـى أحـدهم بعمـل  .2

یسـة علـى العمـل الـذي عهـد بـه معین وفي هذه الحالة تقتصر مسـئولیة أمـین التفل
  .إلیه

ویجــوز ألمنــاء التفلیســة أن ینیبــوا بعضــهم الــبعض فــي القیــام باألعمــال المعهــود  .3
بها إلیهم وال یجوز لهم إنابة الغیر إال بإذن من قاضي التفلیسـة وفـي هـذه الحالـة 

  .یكون أمین التفلیسة ومن أنابه مسئولین بالتضامن عن هذه األعمال
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  )607(مادة 
ز للمدین المفلـس وللمراقـب االعتـراض لـدى قاضـي التفلیسـة علـى أعمـال یجو  .1

أمین التفلیسة قبل إتمامهـا، ویترتـب علـى االعتـراض وقـف إجـراء العمـل المعهـود 
  .به إلیه

ویجب أن یفصل قاضي التفلیسة في االعتراض خالل خمسـة أیـام مـن تـاریخ  .2
  .تقدیمه ویكون قراره واجب النفاذ المعجل

  )608(مادة 
للمحكمـــة مـــن تلقـــاء ذاتهـــا أو بنـــاًء علـــى طلـــب قاضـــي التفلیســـة أو بنـــاًء علـــى ی جـــوز 

ــــس أو المراقــــب لقاضــــي التفلیســــة أن تقــــرر عــــزل أمــــین  شــــكوى قــــدمها المــــدین المفل
  .التفلیسة وتعیین غیره أو إنقاص عدد األمناء في حالة تعددهم

  )609(مادة 
التفلیســة بعــد أن یقــدم  تقــدر أتعــاب أمــین التفلیســة ومصــروفاته بقــرار مــن قاضــي .1

  .األمین تقریرًا عن إدارته
ویجوز لقاضي التفلیسة أن یأمر بصرف مبالغ ألمین التفلیسـة قبـل تقـدیم التقریـر  .2

  .خصمًا من أتعابه
ویجــوز لكــل ذي شــأن الطعــن لــدى المحكمــة فــي قــرار قاضــي التفلیســة الخــاص  .3

 .بتقدیر أتعاب أمین التفلیسة ومصروفاته

  )610(مادة 
قاضـي التفلیسـة إضــافة للسـلطات المقـررة لــه بنصـوص خاصـة مراقبــة یتـولى  .1

إدارة التفلیســــة  ومالحظــــة ســــیر إجراءاتهــــا واألمــــر باتخــــاذ التــــدابیر الالزمــــة 
  .للمحافظة على أموالها

ـــدائنین فـــي األحـــوال المبینـــة فـــي القـــانون إلـــى االجتماعـــات ویتـــولى  .2 یـــدعو ال
  .رئاستها
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س أو وكالئـه أو مسـتخدمیه أو ورثتـه له فـي كـل وقـت اسـتدعاء المـدین المفلـ .3
  .أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شئون التفلیسة

شهر تقریرًا عن حالة التفلیسة وعن المنازعـات التـي أیقدم للمحكمة كل ثالثة  .4
  .في اختصاص المحكمة ةتنشأ عنها وتكون داخل

  )611(مادة 
ـــم كتـــاب المحك يتـــودع القـــرارات التـــي یصـــدرها قاضـــ .1 مـــة فـــي الیـــوم التفلیســـة قل

  .التالي لصدروها وله أن یأمر بتبلیغها لذوي الشأن
ویكون تبلیـغ القـرارات التـي توجـه إلـى ذوي الشـأن بكتـب مسـجلة مصـحوبة بعلـم  .2

ــــإجراء التبلیــــغ بطریقــــة  الوصــــول إال إذا نــــص القــــانون أو أمــــر قاضــــي التفلیســــة ب
  .أخرى

  )612(مادة 
التفلیسـة إال إذا نـص القـانون  ال یجوز الطعن في القرارات التي یصدرها قاضـي .1

  .على جواز ذلك أو كانت تلك القرارات خارجة عن حدود اختصاصه
یقدم الطعن بالئحة دعوى تودع قلم كتاب المحكمة خالل عشرة أیام مـن تـاریخ  .2

ــــه أو مــــن تــــاریخ تبلیغــــه إلــــى ذوي الشــــأن  وتنظــــره  صــــدور القــــرار المطعــــون علی
قاضـي التفلیســة المطعـون علــى قــراره  المحكمـة فــي أول جلسـة علــى أن ال یشــترك

  .في نظر هذا الطعن ویكون قرار المحكمة غیر قابل للطعن
یوقـف الطعـن تنفیـذ القـرار حتـى تفصـل المحكمـة فـي أمـره مـا لـم تـأمر باسـتمرار  .3

  .تنفیذه
إذا رفضــت المحكمــة الطعــن جــاز لهــا أن تحكــم علــى الطــاعن بغرامــة ال تزیــد  .4

إذا تبــین لهــا أنـــه دلهــا بالعملــة المتداولـــة قانونــًا أردنـــي أو مــا یعاعلــى ألــف دینــار 
  .تعمد تعطیل قرار قاضي التفلیسة

  )613(مادة 
  .للمحكمة في كل وقت أن تستبدل بقاضي التفلیسة غیره من قضاة المحكمة .1
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وفـــي حالـــة الغیـــاب المؤقـــت لقاضـــي التفلیســـة لـــرئیس المحكمـــة أن ینـــدب أحـــد  .2
  .قضاتها لینوب عنه

  )614(مادة 
  .ي التفلیسة مراقبًا أو أكثر من الدائنین الذین یرشحون أنفسهم لذلكیعین قاض .1
ــــس ولكــــل دائــــن االعتــــراض علــــى قــــرار قاضــــي التفلیســــة  .2 ویجــــوز للمــــدین المفل

  .الخاص بتعیین المراقب وال یترتب على االعتراض وقف تنفیذ القرار
یقـــدم االعتـــراض إلـــى قاضـــي التفلیســـة نفســـه ویجـــب أن یفصـــل فیـــه علـــى وجـــه  .3

  .ةالسرع
  )615(مادة 

ال یجــوز أن یكــون المراقــب أو النائــب عــن الشــخص االعتبــاري المعــین مراقبــًا زوجــًا 
  .للمدین أو قریبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة

  )616(مادة 
یقــوم المراقــب إضــافة للســلطات المقــررة لــه بنصــوص خاصــة بفحــص المیزانیــة  .1

فلیســة فــي الرقابــة علــى أعمــال والتقریــر المقــدمین مــن المــدین ومعاونــة قاضــي الت
  .أمین التفلیسة

وللمراقـــب أن یطلـــب مـــن أمـــین التفلیســـة إیضـــاحات عـــن ســـیر إجراءاتهـــا وعـــن  .2
  .إیراداتها ومصروفاتها وعن حالة الدعاوى المتعلقة بها

  )617(مادة 
ال یتقاضــى المراقــب أجــرًا نظیــر عملــه، ومــع ذلــك یجــوز للمحكمــة أن تقــرر لــه  .1

ه إذا بذل جهدًا غیر عادي وكانت الحالة المالیـة للتفلیسـة مكافأة إجمالیة عن عمل
  .تسمح بذلك

  .یجوز عزل المراقب بقرار من قاضي التفلیسة .2
  .ال یسأل المراقب إال عن خطئه الجسیم .3
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  الفصل الثالث
  آثار اإلفالس
  الفرع األول

  آثار اإلفالس بالنسبة إلى المدین
  )618(مادة 

ـــ .1 ـــى طلـــب قاضـــي التفلیســـة أو النیابـــة للمحكمـــة أن تقـــرر عنـــد االقتضـــاء بن اءً عل
العامة أو أمین التفلیسة أو المراقب التحفظ على شخص المـدین المفلـس بتوقیفـه أو 
بوضعه تحت المراقبة أو منعه من مغادرة البالد لمدة محددة قابلة للتجدید، وللمدین 

  .أن یتظلم من هذا القرار دون أن یترتب على التظلم وقف تنفیذه
ة أن تقــرر فــي كــل وقــت إلغــاء قرارهــا بــالتحفظ علــى شــخص المــدین أو وللمحكمــ .2

  .قرارها بالمنع من مغادرته البالد
  )619(مادة 

ال یجوز للمدین المفلس أن یتغیب عن محل إقامته الدائم أو یسافر إلـى الخـارج دون 
أن یخطـر أمـین التفلیسـة بمحـل تواجـده كتابـة، وال یجـوز لـه أن یغیـر محـل إقامتـه إال 

  .ذن من قاضي التفلیسةإب
  )620(مادة 

ال یجـوز لمـن شـهر إفالسـه بالتــدلیس أو التقصـیر أن یكـون ناخبـًا أو منتخبــًا أو  .1
معینـــــًا فـــــي المجـــــالس النیابیـــــة أو المحلیـــــة أو الغـــــرف التجاریـــــة أو الصـــــناعیة أو 
النقابـــات المهنیـــة وال أن یتـــولى وظیفـــة عامـــة وال أن یكـــون  مـــدیرًا أو عضـــوًا فـــي 

ـــــة أو مجلـــــس إد ـــــة التجاری ارة شـــــركة وال أن یشـــــتغل بأعمـــــال المصـــــارف أو الوكال
ــدیر أو االســـــتیراد أو السمســــرة فـــــي بیـــــع أو شــــراء األوراق المالیـــــة أو البیـــــع  التصــ

 ُ   .إلیه اعتباره دَّ رَ بالمزاد العلني، وكل ذلك ما لم ی
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وال یجوز لمن شهر إفالسه أن ینوب عن غیره في إدارة أمواله ومـع ذلـك یجـوز  .2
حكمــة المختصــة أن تــأذن لــه فــي إدارة أمــوال أوالده القصــر إذا لــم یترتــب علــى للم

  .ذلك إلحاق ضرر بهم
  )621(مادة 

تغـــل یـــد المـــدین المفلـــس فـــور صـــدور حكـــم بشـــهر اإلفـــالس عـــن إدارة أموالـــه  .1
والتصــرف فیهــا، وتـــدخل ضــمن مقومـــات التفلیســة األمـــوال التــي تـــؤول إلیــه أثنـــاء 

تــــي یقــــوم بهــــا المــــدین فــــي یــــوم صــــدور حكــــم شــــهر قیامهــــا وتعتبــــر التصــــرفات ال
  .اإلفالس واقعة بعد صدروه

إذا كــان التصــرف ممــا ال یحــتج بــه علــى الغیــر إال بالقیــد أو التســجیل أو غیــر  .2
فــي مواجهـة جماعــة الــدائنین إال إذا تــم اإلجــراء قبــل  ســرِ ذلـك مــن اإلجــراءات لــم یَ 

  .صدور حكم شهر اإلفالس
س عــن إدارة أموالــه والتصــرف فیهــا دون قیامــه وال یحــول غــل یــد المــدین المفلــ .3

  .باإلجراءات الالزمة للمحافظة على حقوقه
  )622(مادة 

ال یجــوز للمــدین المفلــس بعــد صــدور حكــم شــهر اإلفــالس الوفــاء بمــا علیــه مــن  .1
  .دیون أو استیفاء ما له من حقوق

متهــا ومـع ذلـك إذا كـان المــدین المفلـس حـامًال لورقـة تجاریــة  جـاز الوفـاء لـه بقی .2
عنــد حلــول میعــاد اســتحقاقها إال إذا عــارض أمــین التفلیســة فــي هــذا الوفــاء طبقــًا  

  .من هذا القانون) 472(للمادة 
  )623(مادة 

ال تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر اإلفالس بـین مـا للمـدین مـن حقـوق ومـا علیـه 
نشـــأت  مـــن التزامـــات، إال إذا وجـــد ارتبـــاط بینهمـــا، ویوجـــد االرتبـــاط بوجـــه خـــاص إذا

  .الحقوق وااللتزامات المذكورة عن سبب واحد أو شملها حساب جار
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  )624(مادة 
یشــمل غــل یــد المــدین المفلــس فــي اإلدارة والتصــرف جمیــع األمــوال التــي تكــون  .1

ملكًا له یوم صدور حكم شهر اإلفالس واألموال التي تـؤول إلیـه ملكیتهـا وهـو فـي 
  .حالة إفالس

  :یأتيما ومع ذلك ال یشمل غل الید  .2
األموال التي ال یجـوز الحجـز علیهـا قانونـًا وال األربـاح التـي یمكـن أن یحققهـا  .أ 

المـــدین بنشـــاطه وذلـــك علـــى قـــدر مـــا یعتبـــره القاضـــي متناســـبًا مـــع حاجـــة 
  .المدین إلعالة نفسه وأسرته وكذلك اإلعانة التي تتقرر له

  .األموال المملوكة لغیر المدین .ب 
  .أحواله الشخصیةالحقوق المتصلة بشخص المدین أو ب .ج 
التعویضات التـي تسـتحق للمسـتفید فـي عقـد تـأمین صـحیح أبرمـه المـدین قبـل  .د 

لـزم المسـتفید بـأن یـرد إلـى التفلیسـة . صدور حكم شهر اإلفـالس ومـع ذلـك یُ
جمیــع أقســاط التـــأمین التــي دفعهـــا المــدین ابتـــداًء مــن التـــاریخ الــذي عینتـــه 

  .على غیر ذلكالمحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ینص القانون 
  )625(مادة 

إذا آلت إلى المدین المفلس تركة فال یكون لدائنیه حق على أموالهـا إال بعـد أن  .1
یستوفى دائنو المورث حقوقهم من هـذه األمـوال وال یكـون لـدائني المـورث أي حـق 

  .على أموال التفلیسة
لــت یتــولى أمــین التفلیســة وبإشــراف قاضــي التفلیســة تصــفیة أمــوال التركــة التــي آ .2

إلــى المـــدین ووفـــاء مـــا علیهــا مـــن دیـــون وتوقـــف جمیــع الـــدعاوى المتعلقـــة بـــأموال 
جـــراءات التنفیـــذ علیهـــا بمجـــرد صـــدور حكـــم شـــهر اإلفـــالس إلـــى أن تـــتم  التركـــة وإ

  .تصفیة التركة
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  )626(مادة 
ال یجــوز بعــد صــدور حكــم شــهر اإلفــالس إقامــة دعــوى مــن المــدین المفلــس أو  .1

  :اء الدعاوى اآلتیة علیه أو السیر فیها باستثن
الـدعاوى المتعلقـة بــاألموال والحقـوق والتصــرفات التـي ال یشــملها غـل یــد  .أ 

  .المدین
  .الدعاوى المتعلقة بأعمال التفلیسة التي یجیز القانون للمدین إقامتها .ب 
  .الدعاوى الجزائیة .ج 
  .الدعاوى المهیأة للحكم بقفل باب المرافعة فیها .د 

لمـــدین المفلـــس فـــي الـــدعاوى المتعلقـــة ویجـــوز للمحكمـــة أن تـــأذن فـــي إدخـــال ا .2
بالتفلیسة، كما یجوز لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الـدعاوى إذا كانـت لـه 

  .مصلحة خاصة فیها
إذا أقـــام المـــدین أو أقیمـــت علیـــه دعـــوى جزائیـــة أو دعـــوى متعلقـــة بشخصـــه أو  .3

ت بأحوالـــه الشخصـــیة، وجـــب إدخـــال أمـــین التفلیســـة فیهـــا إذا اشـــتملت علـــى طلبـــا
  .مالیة

  )627(مادة 
بـالتعویض عـن ضـرر أحدثـه للغیـر .إذا حكم علـى المـدین المفلـس بعـد شـهر إفالسـه 

جاز للمحكوم له الدخول في التفلیسة بـالتعویض المقضـي بـه مـا لـم یثبـت تواطـؤه مـع 
  .المدین

  )628(مادة 
یجوز لقاضي التفلیسة بعد سماع أقوال أمینهـا تقریـر إعانـة للمـدین تصـرف مـن  .1

  .ل التفلیسة بناًء على طلبه أو طلب من یعولهمأموا
لطالــب اإلعانــة وألمــین التفلیســة الــتظلم لــدى قاضــي التفلیســة عــن تقــدیرها دون  .2

  .أن یترتب على التظلم وقف صرف اإلعانة
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لقاضـي التفلیسـة فـي كـل وقــت مـن تلقـاء ذاتـه أو بنــاًء علـى طلـب أمینهـا تعــدیل  .3
ز الـــتظلم عـــن هـــذا لـــدى قاضـــي التفلیســـة مقـــدار اإلعانـــة أو األمـــر بإلغائهـــا ویجـــو 

  .نفسه
ــــى الصــــلح قــــوة األمــــر  .4 ــــة متــــى حــــاز حكــــم التصــــدیق عل یوقــــف صــــرف اإلعان

  .  المقضي به أو قیام حالة االتحاد بین الدائنین
  )629(مادة 

مــن هــذا القــانون یجــوز للمــدین المفلــس بــدون إذن أن ) 620(مـع مراعــاة حكــم المــادة 
التفلیســة ویكــون للــدائنین الــذین تنشــأ دیــونهم بمناســبة  یــزاول تجــارة جدیــدة بغیــر أمــوال

  .مزاولة هذه التجارة األولویة في استیفاء حقوقهم من أموالها
  )630(مادة 

ال یجـوز التمسـك فــي مواجهـة جماعــة الـدائنین بالتصــرفات التالیـة إذا قــام بهـا المــدین 
  :بعد تاریخ توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر اإلفالس 

رعــــات أیــــا كــــان نوعهــــا باســـتثناء الهــــدایا الصــــغیرة التــــي یجــــري علیهــــا مـــنح التب .1
  .العرف

وفــاء الــدیون قبــل اســتحقاقها أیــا كانــت كیفیــة هــذا الوفــاء، ویعتبــر إنشــاء مقابــل  .2
  .وفاء ورقة تجاریة لم یحل میعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول األجل

بــر الوفــاء بطریقــة األوراق وفــاء الــدیون الحالــة بغیــر الشــيء المتفــق علیــه، ویعت .3
  .التجاریة أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود

كــل رهــن تــأمیني أو حیــازي أو حــق امتیــاز أو اختصــاص ینشــأ أو یتقــرر علــى  .4
  .أموال المدین ضمانًا لدین سابق على هذا التأمین

  )631(مادة 
ن بعـد مـن هـذا القـانو ) 630(كل تصرف آخر قام به المدین غیر مـا ذكـر فـي المـادة 

توقفـــه عـــن الـــدفع وقبـــل الحكـــم بشـــهر إفالســـه یجـــوز الحكـــم بعـــدم نفـــاذه فـــي مواجهـــة 
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جماعــة الــدائنین إذا كــان التصــرف ضــارًا بهــا وكــان المتصــرف إلیــه یعلــم وقــت وقــوع 
  .التصرف بتوقف المدین عن الدفع

  )632(مادة 
م بشــهر إذا دفــع المــدین قیمــة ورقــة تجاریــة بعــد تــاریخ التوقــف عــن الــدفع وقبــل الحكــ

نمــا یلــزم الســاحب أو مــن ُســحبت  اإلفــالس لــم یجــز اســترداد مــا دفــع مــن الحامــل، وإ
الورقــة التجاریــة لحســابه بــرد القیمــة المدفوعــة إلــى التفلیســة إذا كــان یعلــم وقــت إنشــاء 
الورقــة التجاریــة بتوقــف المــدین عــن الــدفع ویقــع االلتــزام بــالرد فــي حالــة الســند لألمــر 

كــان یعلــم وقــت حصــوله علــى الســند بتوقــف المــدین المفلــس علــى المظهــر األول إذا 
  .عن الدفع

  )633(مادة 
حقـــوق الـــرهن أو االمتیـــاز أو االختصـــاص المقـــررة علـــى أمـــوال المـــدین یجـــوز  .1

الحكم بعدم نفاذها في مواجهة جماعة الدائنین إذا حصل القید بعـد تـاریخ التوقـف 
ـــدفع وبعـــد انقضـــاء ثالثـــین یومـــًا مـــن تـــاریخ إنشـــا ء أو تقریـــر أي مـــن هـــذه عـــن ال

  .التأمینات
ـــــرهن أو  .2 یأخـــــذ الـــــدائن صـــــاحب الـــــرهن أو االمتیـــــاز أو االختصـــــاص التـــــالي لل

االمتیاز أو االختصاص الذي حكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعـة الـدائنین مرتبـة 
هذا التأمین في الحصول على مدیونیته، ومـع ذلـك ال یعطـى الـدائن المـذكور مـن 

المال المقرر علیـه التـأمین إال مـا كـان یحصـل علیـه بفـرض  الثمن الناتج عن بیع
ـــــاذ الـــــرهن أو االمتیـــــاز أو االختصـــــاص الســـــابق ویـــــؤول الفـــــرق إلـــــى جماعـــــة  نف

  .الدائنین
  )634(مادة 

إذا حكـم بعــدم نفــاذ أي تصــرف للمــدین فـي أموالــه فــي مواجهــة جماعــة الــدائنین  .1
المــدین بموجــب هــذا  ألــزم المتصــرف إلیــه بــأن یــرد إلــى التفلیســة مــا حصــل علیــه
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مــن تــاریخ  مــا قبضــه التصــرف أو قیمــة الشــي وقــت قبضــه، كمــا یلــزم بــدفع ثمــار
  .القبض

ویكــون للمتصــرف إلیــه الحــق فــي اســترداد العــوض الــذي قدمــه للمــدین إذا وجــد  .2
ـــم یوجـــد كـــان مـــن حـــق المتصـــرف إلیـــه  هـــذا العـــوض بعینـــه فـــي التفلیســـة، فـــإذا ل

ي عـادت علیهــا مـن التصــرف وأن یـدخل فــي مطالبـة جماعـة الــدائنین بالمنفعـة التــ
  .التفلیسة بصفته دائنًا عادیًا بما یزید على قیمة هذه المنفعة

  )635(مادة 
یجـــوز ألمـــین التفلیســـة وحـــده طلـــب الحكـــم بعـــدم نفـــاذ تصـــرفات المـــدین فـــي مواجهـــة 
ـــدائنین إذا وقـــع التصـــرف قبـــل صـــدور حكـــم شـــهر اإلفـــالس وفقـــًا ألحكـــام  جماعـــة ال

ي، ویســـري الحكـــم الصـــادر بعـــدم نفـــاذ التصـــرف فـــي مواجهـــة جماعـــة القـــانون المـــدن
  .الدائنین سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله

  )636(مادة 
) 630(تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبیق األحكام المنصـوص علیهـا فـي المـواد مـن 

لحكــم مــن هــذا القــانون بمضــي ســنتین مــن تــاریخ صــدور ا 603والمــادة ) 633(إلــى 
  .بشهر اإلفالس

  الفرع الثاني
  آثار اإلفالس بالنسبة إلى الدائنین

  الدائنون بوجه عام .أ 
  )637(مادة 

ـــدائنین أصـــحاب حقـــوق االمتیـــاز العامـــة بعـــد  .1 ال یجـــوز للـــدائنین العـــادیین أو ال
ــدور حكــــم شـــهر اإلفــــالس إقامــــة دعـــاوى فردیــــة علــــى التفلیســـة أو اتخــــاذ أیــــة  صـ

  .إجراءات قضائیة أخرى ضدها
كـذلك یترتـب علــى صـدور حكـم شــهر اإلفـالس وقـف الــدعاوى الفردیـة المقامــة و  .2

من الدائنین المذكورین في الفترة السابقة ووقف إجـراءات التنفیـذ التـي بـدأها هـؤالء 
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الـــدائنون قبـــل صـــدور حكـــم شـــهر اإلفـــالس، ومـــع ذلـــك إذا تحـــدد یـــوم لبیـــع عقـــار 
قاضـــي التفلیســـة ویـــؤول المفلـــس جـــاز االســـتمرار فـــي إجـــراءات التنفیـــذ بـــإذن مـــن 

  .الثمن للتفلیسة
یجــوز للــدائنین المــرتهنین وأصــحاب حقــوق االمتیــاز الخاصــة والحاصــلین علــى  .3

اختصـــاص علــــى أمـــوال المــــدین إقامــــة الـــدعاوى الفردیــــة أو االســـتمرار فیهــــا فــــي 
مواجهة أمین التفلیسة، كما یجوز لهم التنفیذ أو االستمرار فیـه علـى األمـوال التـي 

  .تأمیناتهمتقع علیها 
  )638(مادة 

 ُ الحكــم بشــهر اإلفــالس آجــال جمیــع الــدیون النقدیــة المترتبــة فــي ذمــة المفلــس  طُ ســقِ ی
  .سواء أكانت عادیة أم مضمونة بامتیاز عام أو خاص

  )639(مادة 
یجوز للدائن المعلق دینه على شـرط فاسـخ الـدخول فـي التفلیسـة مـع تقـدیم كفیـل، أمـا 

واقـــف فیجنــب نصــیبه فـــي التوزیعــات إلــى أن تتبـــین  الــدائن المعلــق دینـــه علــى شــرط
  .نتیجة الشرط

  )640(مادة 
إذا وجد جملة ملتزمین بدین واحد وشهر إفالس أحدهم في هذا الدین لم یترتـب  .1

على هـذا اإلفـالس أثـر بالنسـبة إلـى الملتـزمین اآلخـرین مـا لـم یـنص القـانون علـى 
  .غیر ذلك

ذا تــــم الصــــلح مــــع الملتـــــزم الــــذي أفلــــس لــــم .2 شــــروطه علــــى الملتـــــزمین  ســـــرِ تَ  وإ
  .اآلخرین

  )641(مادة 
إذا اســـتوفى الـــدائن مـــن أحـــد الملتـــزمین بـــدین واحـــد جـــزءا مـــن الـــدین ثـــم أفلـــس بـــاقي 
الملتــزمین أو أفلــس أحــدهم لــم یجــز للـــدائن أن یــدخل فــي التفلیســات إال بالبــاقي مـــن 
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ي، ویجـوز لهـذا دینه ویبقـى محتفظـًا بحقـه فـي مطالبـة الملتـزم غیـر المفلـس بهـذا البـاق
  .اه عنهافَّ الملتزم أن یدخل في كل تفلیسة بما وَ 

  )642(مادة 
ین بـدین واحـد دفعـة واحـدة جـاز للـدائن أن یـدخل فـي كـل نإذا أفلس جمیـع المـدی .1

  .ومصاریف تفلیسة بكل دینه إلى أن یستوفیه بتمامه من أصلٍ 
  .وال یجوز لتفلیسة الرجوع على تفلیسة أخرى بما أوفته عنها .2
ذا .3 كـان مجمــوع مــا حصــل علیــه الــدائن یزیــد علــى دینــه وتوابعــه عــادت الزیــادة  وإ

إلى تفلیسة من یكون مكفـوًال مـن اآلخـرین بحسـب ترتیـب التزامـاتهم فـي الـدین، فـإذا 
لــم یوجــد هــذا الترتیــب عــادت الزیــادة إلــى التفلیســات التــي دفعــت أكثــر مــن حصــتها 

 .في الدین

  )643(مادة 
دفع مرتــب دوري مــدى الحیــاة أو بالوفــاء بتعهــدات مقســطة إذا كــان المفلــس ملتزمــًا بــ

ـان ذلـــك مقابـــل عـــوض، جـــاز لقاضـــي التفلیســـة بنـــاًء علـــى طلـــب الـــدائن أن یـــأمر  وكــ
  .بتجنیب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات أو األقساط المذكورة مع بیان كیفیة أدائها

  الدائنون أصحاب الدیون المضمونة  .ب 
  برهن أو امتیاز على منقول

  )644(مادة 
ال تـــدرج أســـماء دائنـــي المفلـــس الحـــائزین بوجـــه قـــانوني علـــى رهـــن أو امتیـــاز خـــاص 

  .على منقول في جماعة الدائنین إال على سبیل التذكرة
  )645(مادة 

یجوز ألمین التفلیسة في كل وقت وبعد الحصول على إذن مـن قاضـي التفلیسـة دفـع 
ــــى منقــــول واســــترداد المنقــــول الم رهــــون لحســــاب جماعــــة الــــدین المضــــمون بــــرهن عل

  .الدائنین
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  )646(مادة 
إذا بیع المنقول المرهون بناًء علـى طلـب الـدائن المـرتهن بـثمن یزیـد علـى الـدین  .1

قبض أمـین التفلیسـة المقـدار الزائـد لحسـاب جماعـة الـدائنین، فـإذا كـان الـثمن أقـل 
ًا بشـرط من الدین اشترك الدائن المرتهن بالباقي له في التفلیسة بصـفته دائنـًا عادیـ

  .أن یكون دینه قد حقق طبقًا ألحكام هذا القانون
ویجـــــوز ألمـــــین التفلیســـــة أن یعـــــذر الـــــدائن المـــــرتهن بإخطـــــاره بوجـــــوب اتخـــــاذ  .2

اإلجراءات القانونیة للتنفیذ على المنقوالت المرهونة قبل انتهاء حالـة االتحـاد، فـإذا 
لیســـة بنــاًء علـــى لــم یقـــم الــدائن المـــرتهن باتخــاذ هـــذه اإلجــراءات جـــاز لقاضــي التف

ـــدائن المـــرتهن أو إخطـــاره األذن لألمـــین ببیـــع  طلـــب أمینهـــا وبعـــد ســـماع أقـــوال ال
المنقوالت المرهونة، ویبلغ قرار قاضـي التفلیسـة بـاألذن بـالبیع إلـى الـدائن المـرتهن 

ویترتـب علــى الطعـن فیـه وقــف تنفیـذ البیــع . ویجـوز لهـذا الــدائن الطعـن فـي القــرار
  .یر ذلكما لم تأمر المحكمة بغ

  )647(مادة 
علـى أمــین التفلیســة بعــد اســتئذان قاضــي التفلیســة أن یــدفع خــالل األیــام العشــرة  .1

المســــــتحقة للعمــــــال  التالیـــــة لصــــــدور حكـــــم بشــــــهر اإلفـــــالس األجــــــور والمرتبـــــات
والمستخدمین لدى المدین قبل صـدور الحكـم بشـهر إفالسـه عـن مـدة ثالثـین یومـًا 

ة ولـو وجـد أي دیـن آخـر، فـإذا لـم یكـن لـدى مما یكـون تحـت یـده مـن نقـود للتفلیسـ
أمـین التفلیســة النقــود الالزمــة لوفــاء هــذه الــدیون وجــب الوفــاء مــن أول نقــود تــدخل 

  .التفلیسة ولو وجدت دیون أخرى تسبقها في مرتبة االمتیاز
ویكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقـدم مرتبـة االمتیـاز  .2

 . المقرر قانوناً 

  )648(مادة 
یكون للمؤجر في حالة إنهاء إیجار العقار الذي یزاول فیـه المفلـس التجـارة طبقـًا للمـادة 

مــن هــذا القــانون حــق امتیــاز لضــمان األجــرة المســتحقة لــه عــن الســنة الســابقة )  665(
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ذا بیعــت المنقــوالت الموجــودة  علــى صــدور حكــم شــهر اإلفــالس وعــن الســنة الجاریــة، وإ
  .جرة أو نقلت ظل المؤجر محتفظًا بحقه في االمتیازفي العین المؤ 

  )649(مادة 
ال یشــمل االمتیــاز المقــرر للحكومــة بســبب الضــرائب علــى اخــتالف أنواعهــا إال دیــن 
الضــریبة المســتحقة علــى المفلــس عــن الســنتین الســابقتین علــى صــدور الحكــم بشــهر 

  ها دیونًا عادیةاإلفالس، وتدخل الضرائب األخرى المستحقة في التوزیعات بوصف
  )650(مادة 

یجوز لقاضي التفلیسة بناًء على اقتراح أمینها أن یـأمر عنـد االقتضـاء باسـتخدام أول 
نقـــود تـــدخل التفلیســـة فـــي الوفـــاء بحقـــوق الـــدائنین الـــذین لهـــم امتیـــاز علـــى منقـــوالت 
 المفلس بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائیة للدیون غیـر المتنـازع فیهـا

ذا حصـــلت ) 687(المشـــار إلیهـــا فـــي الفقـــرة األولـــى مـــن المـــادة  مـــن هـــذا القـــانون، وإ
 .منازعة في االمتیاز فال یجوز الوفاء إال بعد الفصل فیها بحكم نهائي

    الدائنون أصحاب الدیون المضمونة .ج 
  برهن أو امتیاز أو اختصاص على عقار

  )651(مادة 
المنقــوالت أو حصــل التوزیعــان معــًا  إذا حصــل توزیــع ثمــن العقــارات قبــل توزیــع ثمــن

كان للدائنین المرتهنین أو الممتازین أو الحاصلین على اختصـاص الـذین لـم یسـتوفوا 
دیـونهم كلهــا أو بعضــها مــن ثمــن العقــارات المحملــة بالتــأمین أن یشــتركوا بالبــاقي لهــم 

بشــرط  مـع الـدائنین العــادیین فـي توزیــع األمـوال التــي یتعلـق بهــا حـق جماعــة الـدائنین
  .أن تكون دیونهم قد حققت طبقًا ألحكام هذا القانون

  )652(مادة 
إذا جــرى توزیــع واحـــد أو أكثــر لــثمن المنقـــوالت قبــل توزیــع ثمـــن العقــارات كـــان  .1

للــدائنین المـــرتهنین أو الممتــازین أو الحاصـــلین علـــى اختصــاص أن یشـــتركوا فـــي 
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ام هــــذا القــــانون التوزیعــــات بكــــل دیــــونهم بشــــرط أن تكــــون قــــد حققــــت طبقــــًا ألحكــــ
 ُ   .نصیبهم في هذه التوزیعات إلى حین إجراء التسویة النهائیة ُب نَّ َج وی

جــراء التســـویة النهائیــة بحســب مراتــب الــدائنین المـــرتهنین  .2 وبعــد بیــع العقــارات وإ
والممتازین الحاصلین على اختصاص ال یجوز لمن تؤهلـه مرتبتـه للحصـول علـى 

لـدین إال بعـد خصـم المقـدار الـذي حصـل دینه من ثمـن العقـارات المـذكورة قـبض ا
  .علیه، ویرد هذا المقدار إلى جماعة الدائنین العادیین

ذا كانــت مرتبـــة الــدائن المـــرتهن أو الممتـــاز أو صــاحب حـــق االختصـــاص ال  .3 وإ
تؤهله إال للحصول على جزء من دینه كـان مـن حقـه االشـتراك فـي قسـمة الغرمـاء 

ذا تبـــین عنـــد ا لتســـویة النهائیـــة أن مـــا حصـــل علیـــه ومـــا بالبـــاقي لـــه مـــن الـــدین، وإ
جنـب لحسـابه یزیـد علـى مقـدار دینـه وجـب اسـتنزال الجـزء الزائـد ورده إلـى جماعـة 

 .الدائنین العادیین

  )653(مادة 
الدائنون المرتهنون أو الممتازون أو أصحاب حقـوق االختصـاص الـذین ال یحصـلون 

عتبـــرون دائنـــین عــــادیین علـــى شـــئ مــــن ثمـــن العقـــارات التــــي تقـــع علیهـــا تأمینــــاتهم ی
وتســري علــیهم بهــذه الصــفة جمیــع اآلثــار الناشــئة عــن أعمــال جماعــة الــدائنین وعــن 

 .الصلح القضائي إن وقع

  الفرع الثالث
  أثر اإلفالس في العقود الصحیحة المبرمة قبل شهره

  )654(مادة 
ال یترتب على الحكـم بشـهر اإلفـالس فسـخ العقـود الملزمـة للجـانبین التـي یكـون  .1

  .لمفلس طرفًا فیها إال إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصیةا
ذا لم ینفذ أمین التفلیسة العقد أو لم یسـتمر فـي تنفیـذه جـاز للطـرف اآلخـر أن  .2 وإ

یطلــب الفســخ وكــل قــرار یتخــذه أمــین التفلیســة بشــأن العقــد یجــب أن یعــرض علــى 
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فلیســة مهلــه قاضــي التفلیســة لیــأذن بــه، ویجــوز للطــرف اآلخــر أن یعــین ألمــین الت
  .مناسبة إلیضاح موقفه من العقد

وللمتعاقــد االشــتراك فــي التفلیســة كــدائن عــادي بــالتعویض المترتــب علــى الفســخ  .3
  .إال إذا نص على احتفاظ التعویض باالمتیاز المقرر له قانونا

  )655(مادة 
ـــد صـــدور  .1 ـــه التجـــارة فـــال یترتـــب عن ـــذي یـــزاول فی ـــار ال ـــس مســـتأجرًا للعق إذا كـــان المفل

م بشـــهر اإلفـــالس إنهـــاء اإلجـــارة أو حلـــول األجـــرة عـــن المـــدة المتبقیـــة النقضـــائها، الحكـــ
  .وكل شرط على خالف ذلك یعتبر كأن لم یكن

ذا كـــان المـــؤجر قـــد بـــدأ فـــي التنفیـــذ علـــى المنقـــوالت الموجـــودة فـــي العـــین ولـــم یكـــن  .2 وإ
مــًا التنفیــذ قــد تــم عنــد صــدور الحكــم بشــهر اإلفــالس وجــب وقــف التنفیــذ لمــدة ســتین یو 

مــن تــاریخ هــذا الحكــم مــع عــدم اإلخــالل بحــق المــؤجر فــي اتخــاذ اإلجــراءات التحفظیــة 
ـــــأمر  ـــــًا للقواعـــــد العامـــــة ویجـــــوز لقاضـــــي التفلیســـــة أن ی وفـــــي طلـــــب إخـــــالء العـــــین وفق
ــــذلك وعلــــى أمــــین  ــــین یومــــًا أخــــرى إذا رأى ضــــرورة ل ــــذ لمــــدة ثالث باســــتمرار وقــــف التنفی

ـــار خـــالل مـــدة  ـــه فـــي إنهـــاء اإلجـــارة أو التفلیســـة إخطـــار مـــؤجر العق وقـــف التنفیـــذ برغبت
  .االستمرار فیها

ذا قـــرر أمـــین التفلیســـة االســـتمرار فـــي اإلجـــارة وجـــب أن یـــدفع األجـــرة المتـــأخرة وأن  .3 وإ
یقـــدم ضــــمانًا كافیـــًا للوفــــاء بـــاألجرة المســــتقبلة، ویجـــوز للمــــؤجر أن یطلـــب مــــن قاضــــي 

خــالل خمسـة عشــر یومــًا مــن التفلیسـة إنهــاء اإلجــارة إذا كـان الضــمان غیــر كـاف وذلــك 
  .تاریخ إخطاره برغبة أمین التفلیسة في االستمرار في اإلجارة

وألمــــین التفلیســــة بعــــد الحصــــول علــــى إذن مــــن قاضــــي التفلیســــة تــــأجیر العقــــار مــــن  .4
ـــــاطن أو التنـــــازل عـــــن اإلیجـــــار وفقـــــًا لألحكـــــام المنظمـــــة للعالقـــــة بـــــین المالـــــك  الب

لــك بمقتضــى عقــد اإلیجــار بشــرط أال والمســتأجر ولــو كــان المفلــس ممنوعــًا مــن ذ
 .یترتب على ذلك ضرر للمؤجر
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  )656(مادة 
إذا أفلــس رب العمــل وكــان عقــد العمــل غیــر محــدد المــدة جــاز للعامــل وألمــین  .1

التفلیسة إنهاء العقـد مـع مراعـاة األحكـام المنصـوص علیهـا فـي قـوانین العمـل، وال 
ویض إال إذا كـــان اإلنهـــاء یجـــوز للعامـــل فـــي هـــذه الحالـــة مطالبـــة التفلیســـة بـــالتع

  .تعسفیًا أو بغیر مراعاة مواعید اإلخطار
ذا كان عقـد العمـل محـدد المـدة فـال یجـوز إنهـاؤه إال إذا تقـرر عـدم االسـتمرار  .2 وإ

  .في التجارة، ویجوز للعامل في هذه الحالة مطالبة التفلیسة بالتعویض
متیــاز المقــرر لــه یكــون للتعــویض المســتحق للعامــل وفقــًا للفقــرتین الســابقتین اال .3

  .قانوناً 
  )657(مادة 

إذا أفلــس الوكیــل أو الموكــل انقضــت الوكالــة، ومــع ذلــك ال تنقضــي بــإفالس الموكــل 
  .إذا كان للوكیل أو للغیر مصلحة فیها

  الفرع الرابع
  االسترداد

  )658(مادة 
لكل شخص أن یسترد من التفلیسة األشـیاء المعینـة بـذاتها التـي تثبـت لـه ملكیتهـا  .1

  .ق استردادها وقت شهر اإلفالسأو ح
وال یجوز ألمین التفلیسة رد الشيء إلى مالكه أو صاحب الحـق فـي اسـترداده إال  .2

  .بعد أخذ رأي المراقب والحصول على إذن من قاضي التفلیسة
ذا رفــض أمــین التفلیســة رد األشــیاء المطلــوب اســتردادها جــاز لطالبهــا عــرض  .3 وإ

  .األمر على قاضي التفلیسة
  )659(مادة 

یجوز استرداد البضـائع الموجـودة فـي حیـازة المفلـس علـى سـبیل الودیعـة أو ألجـل  .1
  .بیعها لحساب مالكها أو ألجل تسلیمها إلیه بشرط أن توجد في التفلیسة عیناً 
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كمـا یجــوز اســترداد ثمــن البضــائع التــي باعهــا المفلــس لحســاب مالكهــا إذا لــم یكــن  .2
و بمقاصــة فــي حســاب جــار بــین المفلـــس قــد تــم الوفــاء بــه نقــدًا أو بورقــة تجاریـــة أ

  .والمشتري
ذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغیر جاز استردادها من هذا الغیر .3   .وإ
ـــم وقـــت إنشـــاء  .4 ذا اقتـــرض المفلـــس بـــرهن البضـــائع وكـــان الـــدائن المـــرتهن ال یعل وإ

الــرهن بعــدم ملكیــة المفلــس لهــا لــم یجــز اســتردادها إال بعــد وفــاء الــدین المضــمون 
  .رهنبال

  .وعلى المسترد أن یدفع ألمین التفلیسة الحقوق المستحقة للمفلس .5
  )660(مادة 

یجـوز اســترداد األوراق التجاریــة وغیرهــا مــن الصــكوك ذات القیمــة المســلمة إلــى  .1
المفلــس لتحصــیل قیمتهــا أو أرباحهــا أو لتخصیصــها لوفــاء معــین إذا وجــدت عینــًا 

ال یجــوز االســترداد إذا ُأدرجــت ذلــك ومــع . فـي التفلیســة ولــم تكــن قیمتهــا قــد دفعــت
  .األوراق والصكوك المذكورة في حساب جار بین  طالب االسترداد والمفلس

وال یجـــــوز اســـــترداد أوراق النقـــــد المودعــــــة لـــــدى المفلـــــس إال إذا أثبـــــت طالــــــب  .2
  .االسترداد ذاتیتها

  )661(مادة 
بشـهر إذا فسخ عقد البیع بحكم أو بمقتضى شـرط فـي العقـد قبـل صـدور الحكـم  .1

إفالس المشتري جاز للبـائع اسـترداد البضـائع كلهـا أو بعضـها مـن التفلیسـة بشـرط 
  .أن توجد عیناً 

و یجــوز االســترداد ولــو وقــع الفســخ بعــد صــدور حكــم شــهر اإلفــالس بشــرط أن  .2
  .تكون دعوى االسترداد أو دعوى الفسخ قد أقیمت قبل صدور هذا الحكم

  )662(مادة 
لـثمن وكانـت البضـائع ال تـزال لـدى البـائع جـاز لـه إذا أفلس المشـتري قبـل دفـع ا .1

  .حبسها
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ذا أفلــس المشــتري بعــد إرســال البضــائع إلیــه وقبــل دخولهــا مخازنــه أو مخــازن  .2 وإ
ومــع ذلــك ال یجــوز االســترداد . وكیلــه المكلــف ببیعهــا جــاز للبــائع اســترداد حیازتهــا

تـــدلیس إذا فقـــدت البضـــائع ذاتیتهـــا أو تصـــرف فیهـــا المفلـــس قبـــل وصـــولها بغیـــر 
  .بمقتضى وثائق الملكیة أو وثائق النقل

وفـــي جمیـــع األحـــوال یجـــوز ألمـــین التفلیســـة بعـــد اســـتئذان قاضـــي التفلیســـة أن  .3
یطلــب اســتالم البضــائع بشــرط أن یــدفع للبــائع الــثمن المتفــق علیــه فــإذا لــم یطلــب 
أمـــین التفلیســـة ذلـــك جـــاز للبـــائع أن یتمســـك بحقـــه فـــي الفســـخ وطلـــب التعـــویض 

  .ه في التفلیسةواالشتراك ب
  )663(مادة 

ـــثمن وبعـــد دخـــول البضـــائع مخازنـــه أو مخـــازن  .1 إذا أفلـــس المشـــتري قبـــل دفـــع ال
وكیلــه المكلــف ببیعهــا، لــم یجــز للبــائع طلــب فســخ البیــع أو اســترداد البضــائع كمــا 

  .یسقط حقه في االمتیاز باستثناء حالة بیع المتجر طبقًا ألحكام هذا القانون
تمكـــین البـــائع مـــن اســـترداد البضـــائع أو االحتفـــاظ وكـــل شـــرط یكـــون مـــن شـــأنه  .2

  .بامتیازه علیها ال یحتج به على جماعة الدائنین
  )664(مادة 

إلـــى  658(تتقـــادم دعـــاوى االســـترداد التـــي توجـــه إلـــى أمـــین التفلیســـة فـــي المـــواد مـــن 
مــــن هــــذا القــــانون بمضــــي ســــنة مــــن تــــاریخ نشــــر حكــــم شــــهر اإلفــــالس فــــي )  662

  .تعینها المحكمة الصحیفة الیومیة التي
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  الفصل الرابع
  إدارة التفلیسة
  الفرع األول

  إدارة موجودات التفلیسة
  )665(مادة 

یقــوم قاضــي التفلیســة فــور صــدور الحكــم بشــهر اإلفــالس بوضــع األختــام علــى  .1
محـــال المفلــــس ومكاتبــــه وخزائنــــه ودفــــاتره وأوراقــــه ومنقوالتــــه، ولــــه أن ینــــدب أحــــد 

قــوم بـــإبالغ رئــیس كــل محكمــة یوجــد بــدائرتها مـــال مــوظفي المحكمــة لــذلك كمــا ی
  .للمفلس لندب من یقوم بوضع األختام على هذا المال

ذا تبـین لقاضـي التفلیســة إمكـان جـرد أمــوال المفلـس فـي یــوم واحـد جـاز لــه أو  .2 وإ
لمـن یندبــه الشــروع فــي الجــرد فــورًا دون حاجـة إلــى وضــع األختــام علــى أن یحــرر 

  .د یوقعه من قام بهذا اإلجراءمحضر بوضع األختام أو بالجر 
  )666(مادة 

ال یجــوز وضــع األختــام علــى المالبــس والمنقــوالت الضــروریة للمفلــس ولمــن یعــولهم، 
ویعــین قاضــي التفلیســة هــذه األشــیاء وتســلم إلــى المفلــس بقائمــة یوقعهــا هــو وقاضــي 

  .التفلیسة
  )667(مادة 

ــــى طلــــب أمــــین یجــــوز لقاضــــي التفلیســــة أن یــــأمر مــــن تلقــــاء ذاتــــه أو بنــــاًء  .1 عل
  :التفلیسة بعدم وضع األختام أو برفعها عن األشیاء اآلتیة 

  .الدفاتر التجاریة .أ 
األوراق التجاریـــة وغیرهـــا مـــن الصـــكوك التـــي تســـتحق الوفـــاء فـــي میعـــاد  .ب 

  .قریب أو التي تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فیها
  .فلیسةالنقود الالزمة للصرف على الشئون العاجلة للت .ج 
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األشــیاء القابلــة لتلــف ســریع أو لــنقص عاجــل فــي القیمــة أو التــي تقتضــي  .د 
  .صیانتها مصاریف باهظة

  .األشیاء الالزمة لتشغیل المتجر إذا تقرر االستمرار في تشغیله .ه 
وتجـــرد األشـــیاء المـــذكورة فـــي الفقـــرة الســـابقة بحضـــور قاضـــي التفلیســـة أو مـــن  .2

  .ة یوقعهایندبه لذلك وتسلم ألمین التفلیسة بقائم
  )668(مادة 

یــأمر قاضـــي التفلیســـة بنـــاًء علــى طلـــب أمینهـــا برفـــع األختــام للشـــروع فـــي جـــرد  .1
  .أموال المفلس

ویجــب أن یبــدأ رفــع األختــام والجــرد خــالل ثالثــین یومــًا مــن تــاریخ صــدور حكــم  .2
 .شهر اإلفالس

  )669(مادة 
ُجري الجرد بحضور قاضي التفلیسة أو مـن یندبـه لـذلك وأمـین التفلیسـ .1 ة وكاتـب ی

  .المحكمة ویخطر المفلس بیوم الجرد ویجوز له الحضور
ـــذلك  .2 وتحـــرر قائمـــة جـــرد مـــن نســـختین یوقعهمـــا قاضـــي التفلیســـة أو مـــن ندبـــه ل

وأمین التفلیسة وكاتب المحكمة وتـودع إحـداهما قلـم كتـاب المحكمـة وتبقـى األخـرى 
  .لدى أمین التفلیسة

  .األختام والتي رفعت عنها وتذكر في القائمة األموال التي لم توضع علیها .3
  .وتجوز االستعانة بخبیر مثمن في إجراء الجرد وتقویم األموال .4

  )670(مادة 
إذا ُشهر اإلفالس بعـد وفـاة التـاجر ولـم تحـرر قائمـة جـرد بمناسـبة الوفـاة أو إذا تـوفي 
التاجر بعد شـهر إفالسـه وقبـل الشـروع فـي تحریـر قائمـة الجـرد أو قبـل إتمامهـا وجـب 

قائمة فورًا أو االستمرار في تحریرها بالكیفیة المبینة فـي المـادة السـابقة وذلـك تحریر ال
  .بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور
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  )671(مادة 
یتسـلم أمـین التفلیسـة بعـد الجــرد أمـوال المفلـس ودفـاتره وأوراقــه ویوقـع فـي نهایـة قائمــة 

  .الجرد بما یفید ذلك
  )672(مادة 

ـــدفاتر التجاریـــة إلـــى أمـــین التفلیســـة إال بعـــد أن یقـــوم قاضـــي ال یجـــوز تســـلیم ا .1 ل
  .قفالهاإالتفلیسة ب

ویدعى المفلس إلى حضور جلسة إقفـال الـدفاتر التجاریـة فـإذا لـم یحضـر وجـب  .2
ال أقفلــت الــدفاتر  دعوتــه مــرة أخــرى بالحضــور خــالل ثالثــة أیــام مــن تــاریخ تبلیغــه وإ

  .بغیر حضوره
یـره لحضـور جلسـة إقفـال الـدفاتر إال ألســباب وال یجـوز للمفلـس أن ینیـب عنـه غ .3

  .یقبلها قاضي التفلیسة
  )673(مادة 

إذا لم یكن المفلـس قـد قـدم المیزانیـة، وجـب علـى أمـین التفلیسـة أن یقـوم بعملهـا  .1
یـداعها إأو أن یعهد بذلك إلى مدقق حسـابات قـانوني بـ ذن مـن قاضـي التفلیسـة، وإ

  .قلم كتاب المحكمة فور االنتهاء منها
ســلم أمــین التفلیســة الرســائل الــواردة باســم المفلــس والمتعلقــة بأشــغاله، وألمــین ویت .2

  .التفلیسة فضها واالحتفاظ بها وللمفلس االطالع علیها
  )674(مادة 

یتولى أمین التفلیسة القیام بجمیع األعمال الالزمة للمحافظة على حقـوق المفلـس  .1
  .لدى الغیر، والمطالبة بها واستیفائها

وم بإجراء قید ما للمفلس من حقوق عینیة على عقارات مدینیه إذا لـم وعلیه أن یق .2
 .یكن المفلس قد قام بها
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  )675(مادة 
ال یجــوز بیــع أمــوال التفلیســة خــالل فتــرة اإلجــراءات التمهیدیــة ومــع ذلــك یجــوز  .1

لقاضي التفلیسة بنـاًء علـى طلـب أمینهـا أن یـأذن ببیـع األشـیاء القابلـة لتلـف سـریع 
كمـــا . فـــي القیمـــة أو التـــي تقتضـــي صـــیانتها مصـــاریف باهظـــة أو لـــنقص عاجـــل

یجوز اإلذن ببیع أموال التفلیسة إذا كان البیع الزمًا للحصـول علـى نقـود للصـرف 
وال یجـــوز . علـــى شـــئونها، أو كـــان البیـــع یحقـــق نفعـــًا مؤكـــدًا للـــدائنین أو للمفلـــس

خطــ ار المفلــس بــالبیع اإلذن بـالبیع فــي الحالــة األخیـرة إال بعــد أخــذ رأى المراقـب وإ
  .وسماع أقواله

ویـتم بیــع المنقــوالت بالكیفیــة التـي یعینهــا قاضــي التفلیســة أمـا بیــع العقــار فیجــب  .2
  .أن یتم طبقًا ألحكام القانون المنظم لذلك

ویجوز الطعن لدى المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفلیسـة ببیـع أمـوال  .3
  .المفلس خالل فترة اإلجراءات التمهیدیة

  )676(ة ماد
یجــوز لقاضــي التفلیســة بعــد أخــذ رأي المراقــب وســماع أقــوال المفلــس أو إخطــاره  .1

أن یــأذن ألمــین التفلیســة بالصــلح أو بقبــول التحكــیم فــي كــل نــزاع یتعلــق بالتفلیســة 
  .ولو كان خاصًا بحقوق أو دعاوى عقاریه

ردنـي أ فإذا كان النـزاع غیـر معـین القیمـة أو كانـت القیمـة تزیـد علـى ألفـي دینـار .2
، فـال یكـون الصـلح أو قبـول التحكـیم نافـذًا إال أو ما یعادلها بالعملة المتداولـة قانونـاً 

ـــد تصــــدیق قاضـــــي التفلیســــة علـــــى شــــروطه، ویكلــــف المفلـــــس بالحضــــور عنـــــد  بعـ
. وال یكــون العتراضــه أي أثــر. التصــدیق ویســمع قاضــي التفلیســة أقوالــه إذا حضــر

لتفلیسـة إذا صـدر بـرفض التصـدیق ویجوز الطعـن لـدى المحكمـة فـي قـرار قاضـي ا
  .على شروط الصلح أو التحكیم

وال یجوز ألمین التفلیسة النـزول عـن حـق للمفلـس، أو اإلقـرار بحـق للغیـر علیـه  .3
  .إال بالشروط المبینة في هذه المادة
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  )677(مادة 
لقاضـــي التفلیســـة بنـــاًء علـــى طلــــب أمینهـــا أو طلـــب المفلـــس وبعـــد أخــــذ رأي  .1

ســــتمرار فــــي تشــــغیل المتجــــر إذا اقتضــــت ذلــــك المصــــلحة المراقـــب أن یــــأذن باال
  .العامة أو مصلحة المفلس أو مصلحة الدائنین

ـین قاضــــي التفلیســــة بنــــاًء علــــى اقتــــراح أمینهــــا مــــن یتــــولى إدارة المتجــــر  .2 ویعـــ
ویجــوز تعیــین المفلــس نفســه لــإلدارة ویعتبــر األجــر الــذي یحصــل . وتحدیــد أجــره

  .علیه بدیًال عن اإلعانة
التفلیسة على من یعین لإلدارة وعلیـه أن یقـدم تقریـرًا شـهریًا إلـى ویشرف أمین  .3

  .قاضي التفلیسة عن سیر التجارة
ــــس وألمــــین التفلیســــة الطعــــن أمــــام المحكمــــة فــــي قــــرار قاضــــي  .4 ویجــــوز للمفل

 .ذن باالستمرار في تشغیل المتجرالتفلیسة برفض منح اإل

  )678(مادة 
إجـراءات اإلفـالس ولهـم أن ینیبـوا أحـدهم في حالة وفاة المفلس یقوم ورثته مقامـه فـي 

فــإذا لــم یتفقــوا علــى إنابــة أحــدهم جــاز لقاضــي التفلیســة بنــاًء علــى . لیمــثلهم فــي ذلــك
  .طلب أمینها إنابة من یمثلهم، وللقاضي في كل وقت عزل من أنیب وتعیین غیره

  )679(مادة 
أو مصــرفًا تــودع المبــالغ التــي یحصــلها أمــین التفلیســة لحســابها خزانــة المحكمــة  .1

یعینه قاضي التفلیسة فـي یـوم التحصـیل أو فـي یـوم العمـل الثـاني وذلـك بعـد خصـم 
و یلزم أمـین التفلیسـة بتعـویض یقـدره . المبالغ التي یخصصها القاضي للمصروفات

وعلیــه أن یقـــدم إلـــى قاضــي التفلیســـة بیانـــًا . قاضــي التفلیســـة إذا تــأخر فـــي اإلیـــداع
  .ام من تاریخ إیداعهابالمبالغ المحصلة خالل خمسة أی

وال یجـــوز ســـحب تلـــك المبـــالغ أو غیرهـــا ممـــا یودعـــه الغیـــر لحســـاب التفلیســـة إال  .2
  .بأمر من قاضي التفلیسة
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  )680(مادة 
یجـــوز عنـــد الضـــرورة لقاضـــي التفلیســـة بعـــد أخـــذ رأي المراقـــب أن یـــأمر بـــإجراء  .1

مـة یعـدها توزیعات على الـدائنین الـذین ُحققـت دیـونهم ویكـون التوزیـع بمقتضـى قائ
  .أمین التفلیسة ویؤشر علیها قاضي التفلیسة بإجراء التوزیع

ویجــــوز للمفلــــس ولكــــل ذي مصــــلحة الطعــــن أمــــام المحكمــــة فــــي قــــرار قاضــــي  .2
  .التفلیسة الخاص بإجراء توزیعات على الدائنین

  )681(مادة 
على أمین التفلیسة أن یقدم إلى قاضي التفلیسة خـالل ثالثـین یومـًا مـن إخطـاره  .1

یین تقریـــرًا عـــن أســـباب اإلفـــالس وحالـــة التفلیســـة الظـــاهرة وظروفهـــا، ویجـــوز بـــالتع
لقاضـــي التفلیســـة تعیـــین میعـــاد آخـــر لتقـــدیم هـــذا التقریـــر، وعلـــى القاضـــي إحالـــة 

  .التقریر مع مالحظاته إلى النیابة العامة
كمــا یجــب علــى أمــین التفلیســة أن یقــدم إلــى قاضــي التفلیســة تقــاریر عــن حالــة  .2

  .واعید دوریة یحددها القاضيالتفلیسة في م
  الفرع الثاني

  تحقیق الدیون
  )682(مادة 

ـــدا .1 ـــى جمیـــع ال بتأمینـــات خاصـــة أو كانـــت ثابتـــة  ةین ولـــو كانـــت دیـــونهم مضـــمونئنعل
بأحكــام نهائیــة أن یســلموا أمــین التفلیســة عقــب صــدور الحكــم بشــهر اإلفــالس مســتندات 

جـــدت ومقـــدارها مقومـــة بالعملـــة دیـــونهم مـــع بیـــان تفصـــیلي لهـــذه الـــدیون وتأمیناتهـــا إن و 
الوطنیــة علــى أســاس ســعر الصــرف المعلــن لــدى ســلطة النقــد یــوم صــدور الحكــم بشــهر 

  .اإلفالس، ویحرر أمین التفلیسة إیصاًال بتسلمه مستندات الدین والبیان
ویجـــوز إرســـال مســـتندات الـــدین والبیـــان إلـــى أمـــین التفلیســـة بالبریـــد المســـجل مـــع علـــم  .2

  .الوصول
  .من البیان تعیین موطن مختار ألمین التفلیسة في دائرة المحكمةویجب أن یتض .3
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ویعیــد أمــین التفلیســة المســتندات إلــى الــدائنین بعــد إقفــال التفلیســة ویكــون مســئوًال عنهــا  .4
 .قفالهاإلمدة سنة من تاریخ 

  )683(مادة 
إذا لــم یقــدم جمیــع الــدائنین المقیــدة أســماؤهم فــي المیزانیــة مســتندات دیــونهم فــي  .1

التالیـة لنشـر الحكـم بشـهر اإلفـالس فـي الصـحف، وجـب علـى أمـین  ام العشـرةاألی
التفلیســة النشــر فــورًا فـــي الصــحیفة الیومیــة التــي نشـــر فیهــا حكــم اإلفــالس یـــدعو 
الــدائنین إلــى تقــدیم مســتندات دیــونهم والبیــان المشــار إلیــه فــي المــادة الســابقة مــع 

  .بكتب مسجلة بعلم الوصولإخطار الدائنین المعروفة عناوینهم بهذه الدعوة 
وعلــــى الــــدائنین تقــــدیم مســــتندات دیــــونهم والبیــــان خــــالل  األیــــام العشــــرة التالیــــة  .2

لتــاریخ دعــوتهم بالنشــر فــي الصــحف ویــزاد هــذا المیعــاد إلــى ثالثــین یومــًا بالنســبة 
  .للدائنین المقیمین خارج البالد

  )684(مادة 
المراقب وبحضور المفلـس أو  یجرى تحقیق الدیون بمعرفة أمین التفلیسة ومعاونة .1

  .بعد دعوته للحضور
ذا نــازع أمــین التفلیســة أو المراقــب أو المفلــس فــي صــحة دیــن أو فــي مقــداره أو  .2 وإ

في ضماناته وجب على األمین تبلیغ الدائن بكتاب مضمون الوصول عن المنازعـة 
خ تسـلمه وللدائن تقدیم إیضـاحات كتابیـة أو شـفویة خـالل األیـام العشـرة التالیـة لتـاری

  .التبلیغ
ــــة الســــداد المســــتحقة للحكومــــة عــــن الرســــوم والضــــرائب  .3 وال تخضــــع الــــدیون واجب

  .المختلفة إلجراءات تحقیق الدیون
  )685(المادة 

بعـد االنتهــاء مــن تحقیــق الــدیون یــودع أمـین التفلیســة قلــم كتــاب المحكمــة قائمــة  .1
ومـا یـراه بشـأن  بها تشتمل على بیان بمسـتنداتها وأسـباب المنازعـة فیهـا إن وجـدت

ـ أن لهـم تأمینـات  وَن ُع دَّ قبولها أو رفضها، كما یودع كشـفًا بأسـماء الـدائنین الـذین یَ
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خاصة على أموال المفلس مبینًا به مقدار دیونهم ونـوع تأمینـاتهم واألمـوال المقـررة 
  .علیها

ویجـــب أن یـــتم هـــذا اإلیـــداع خـــالل ســـتین یومـــًا مـــن تـــاریخ نشـــر الحكـــم بشـــهر  .2
  .ز عند االقتضاء إطالة هذا المیعاد بقرار من قاضي التفلیسةاإلفالس، ویجو 

وعلــى أمــین التفلیســة خــالل ســتة أیــام مــن تــاریخ اإلیــداع أن ینشــر فــي صــحیفة  .3
لــى  یومیـة یعینهــا قاضـي التفلیســة بیانــًا بحصـول اإلیــداع وأن یرســل إلـى المفلــس وإ

همـا مـع بیـان كل دائن خـالل هـذا المیعـاد نسـخة عـن القائمـة والكشـف المتقـدم ذكر 
  .المبالغ التي یري قبولها من كل ذلك

طـــــالع علـــــى القائمـــــة والكشـــــف المـــــودعین بقلـــــم كتـــــاب ولكـــــل ذي مصـــــلحة اال .4
  .المحكمة

  )686(مادة 
للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الدیون أن ینـازع فـي الـدیون المدرجـة فیهـا خـالل 

اد المــدة إلــى ثالثــین عشــرة أیــام مــن تــاریخ النشــر فــي الصــحف بحصــول اإلیــداع، وتــز 
ـــبالد، وتســـلم المنازعـــة إلـــى قلـــم كتـــاب المحكمـــة ویجـــوز  یومـــًا للـــدائن المقـــیم خـــارج ال

، أو االیمیــل إرســالها بالبریــد المســجل بعلــم الوصــول أو بــالبرق أو الــتلكس أو الفــاكس
  .وعلى قلم الكتاب عرض المنازعة فور تسلمها على قاضي التفلیسة للفصل فیها

  )687(مادة 
انقضـــاء العشـــرة أیـــام المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة الســـابقة یضـــع قاضـــي  بعـــد .1

التفلیســة قائمــة نهائیــة بالــدیون غیــر المتنــازع علیهــا، ویؤشــر أمــین التفلیســة علــى 
البیــان المصــاحب لمســتندات هــذه الــدیون بمــا یفیــد قبولهــا ومقــدار مــا قبــل مــن كــل 

  .دین منها
ًا فیـه ولـو لـم تسـلم أو ترسـل بشـأنه ویجوز لقاضي التفلیسة اعتبـار الـدین متنازعـ .2

  .منازعة
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ویفصل قاضي التفلیسة في الدیون المتنازع علیها خالل ثالثین یومـًا مـن تـاریخ  .3
انقضــاء میعــاد المنازعــة، ویخطــر قلــم كتــاب المحكمــة ذوي الشــأن بمیعــاد الجلســة 

ور قبل انعقادها بسبعة أیام على األقل كما یـبلغهم بـالقرار الصـادر فـي المنازعـة فـ
  .صدوره

  )688(مادة 
یجـــوز الطعـــن لـــدى المحكمـــة فـــي القـــرار الصـــادر عـــن قاضـــي التفلیســـة بقبـــول  .1

الـــدین أو رفضـــه إذا كانـــت قیمـــة الـــدین تزیـــد علـــى نصـــاب محكمـــة البدایـــة خـــالل 
األیام العشرة التالیة لتاریخ  صدور القرار، وال یترتـب علـى الطعـن وقـف إجـراءات 

  .بذلكالتفلیسة إال إذا أمرت المحكمة 
ویجـــوز للمحكمـــة المرفـــوع إلیهـــا الطعـــن قبـــل الفصـــل فیـــه أن تقـــرر مؤقتـــًا قبـــول  .2

  .تقدره، وال یجوز قبول الدین مؤقتًا إذا أقیمت بشأنه دعوى جزائیة لغٍ بالدین بم
ذا كـــان الطعـــن فـــي الـــدین متعلقـــا بتأمیناتـــه وجـــب قبولـــه مؤقتـــًا بوصـــفه دینـــًا  .3 وإ

  .عادیاً 
  .ة برفض الدین نهائیًا أو بقبولهوال یجوز الطعن في حكم المحكم .4
  .وال یشترك الدائن الذي لم یقبل دینه نهائیًا أو مؤقتًا في إجراءات التفلیسة .5

  )689(مادة 
ال یشترك الدائنون الذین لم یقـدموا طلبـاتهم فـي المواعیـد المعینـة فـي التوزیعـات  .1

نمــا تجــوز لهــم المنازعــة لــدى قاضــي التف لیســة إلــى الجاریــة لموجــودات التفلیســة، وإ
  .أن ینتهي توزیع النقود المحصلة ویتحملون مصروفات المنازعة

وال یترتــب علــى المنازعــة وقــف تنفیــذ التوزیعــات التــي أمــر بهــا قاضــي التفلیســة،  .2
ومـع ذلــك یجــوز للـدائنین المتقــدم ذكــرهم االشــتراك فـي التوزیعــات الجدیــدة بالمبــالغ 

لهـم أنصـبتهم إلـى حـین الفصـل التي یقدرها قاضي التفلیسـة بصـورة مؤقتـة وتحفـظ 
  .في المنازعة
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ذا ثبتت دیـونهم فیمـا بعـد لـم یجـز لهـم المطالبـة بحصـص فـي التوزیعـات التـي  .3 وإ
تمت ولكن یجوز لهم أن یأخذوا مـن المبـالغ المتبقیـة التـي لـم تـوزع أنصـبة دیـونهم 

  .التي كانت تعود إلیهم لو أنهم اشتركوا في التوزیعات السابقة
  الفرع الثالث

  فال التفلیسة لعدم كفایة األموالإق
  )690(مادة 

إذا أوقفت أعمال التفلیسة لعدم كفایة األموال قبل المصادقة على الصـلح وقیـام  .1
ة االتحـــاد، جـــاز لقاضـــي التفلیســـة مـــن تلقـــاء ذاتـــه أو بنـــاًء علـــى تقریـــر أمـــین  حالـــ

  .قفالهاإالتفلیسة أن یأمر ب
أموالهـــا أن یعــود إلـــى كـــل دائـــن ویترتــب علـــى قـــرار إقفـــال التفلیســة لعـــدم كفایـــة  .2

  .الحق في اتخاذ اإلجراءات ومباشرة الدعاوى الفردیة ضد المفلس
ذا كــان دیــن الــدائن قـــد ُح  .3 ــوإ ــوقُ  قَ قِّ نهائیـــًا فــي التفلیســة جـــاز لــه التنفیــذ علـــى  لَ ِب

أمــوال المفلــس بنــاًء علــى شــهادة مــن قاضــي التفلیســة بمقــدار الــدین وقبولــه نهائیــًا 
تفلیســة لعــدم كفایــة األمــوال، ویعتبــر هــذا بمثابــة حكــم نهــائي فیمــا والقـرار بإیقــاف ال
  .یتعلق بهذا التنفیذ

  )691(مادة 
یجــوز للمفلــس ولكــل ذي مصــلحة أن یطلــب فــي كــل وقــت مــن قاضــي التفلیســة  .1

إلغــاء قــرار إقفــال التفلیســة لعــدم كفایــة أموالهــا إذا أثبــت وجــود مــال  كــاف لمواجهــة 
  .بت أن أمین التفلیسة تسلم مبلغًا كافیًا لذلكمصروفات أعمال التفلیسة أو أث

كمــا یجــوز لقاضــي التفلیســة أن یــأمر مــن تلقــاء ذاتــه أو بنــاًء علــى طلــب أمــین  .2
  .التفلیسة بإعادة افتتاحها واالستمرار في إجراءاتها

  .وفي جمیع األحوال یجب أن تدفع باألولویة مصروفات اإلجراءات التي تمت .3
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  الفصل الخامس
  لیسةانتهاء التف

  الفرع األول
  انتهاء التفلیسة لزوال مصلحة جماعة الدائنین

  )692(مادة 
لقاضـي التفلیســة بعـد إعــداد القائمـة النهائیــة للـدیون أن یــأمر فـي كــل وقـت بنــاًء علــى 
طلــب المفلـــس بإنهــاء التفلیســـة إذا أثبــت أنـــه أوفــى كـــل دیــون الـــدائنین الــذین تحققـــت 

كتــاب المحكمــة أو لــدى أمــین التفلیســة المبــالغ  دیــونهم فــي التفلیســة أو أنــه أودع قلــم
  .الالزمة للوفاء بهذه الدیون شاملة األصل والمصاریف

  )693(مادة 
ال یجـوز لقاضـي التفلیســة أن یـأمر بإنهائهــا لـزوال مصــلحة جماعـة الــدائنین إال  .1

بعــد اإلطــالع علــى تقریــر أمــین التفلیســـة یبــین فیــه تحقــق أحــد الشــرطین المشـــار 
  .مادة السابقةإلیهما في ال

وتنتهـــي التفلیســـة فـــور صــــدور قـــرار قاضـــي التفلیســــة بإنهائهـــا لـــزوال مصــــلحة  .2
  . جماعة الدائنین ویستعید المفلس جمیع حقوقه
  الفرع الثاني

  الصلح القضائي
  )694(مادة 

ذا شــرع فــي  ال یجــوز عقــد الصــلح مــع مفلــس حكــم علیــه بعقوبــة اإلفــالس بالتــدلیس وإ
  .ة اإلفالس بالتدلیس وجب تأجیل المداولة في الصلحالتحقیق مع المفلس عن جریم

  )695(مادة 
ذا شـرع  ال یحول الحكم على المفلس بعقوبـة اإلفـالس بالتقصـیر دون الصـلح معـه، وإ
فــي التحقیــق مــع المفلــس فــي هــذه الجریمــة كــان للــدائنین الخیــار بــین االســتمرار فــي 

  .مداوالت الصلح أو تأجیلها
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  )696(مادة 
یسة إذا طلب المدین الصلح دعوة الدائنین الـذین قبلـت دیـونهم على قاضي التفل .1

  .نهائیًا أو مؤقتًا عن طریق قلم كتاب المحكمة لحضور المداولة في الصلح
وتوجــه الـــدعوة فـــي حالـــة عــدم حصـــول أیـــة منازعـــات فــي الـــدیون خـــالل األیـــام  .2

ة الخمســــة التالیــــة لوضــــع القائمــــة النهائیــــة بالــــدیون المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــاد
من هذا القانون، وفي حالة حصول المنازعـة توجـه الـدعوة خـالل الخمسـة ) 686(

عشــر یومــًا التالیــة النتهــاء میعــاد الطعـــن فــي آخــر قــرار أصــدره قاضــي التفلیســـة 
  .بشأن قبول الدیون أو رفضها

وعلــى أمــین التفلیســة أن یقــوم بنشــر الــدعوة لحضــور المداولــة فــي الصــلح فــي  .3
  .شر فیها حكم شهر اإلفالسالصحیفة الیومیة التي ن

  )697(مادة 
  .تنعقد جمعیة الصلح برئاسة قاضي التفلیسة في المكان والزمان اللذین یعینهما .1
  .ویحضر الدائنون الجمعیة بأنفسهم أو بوكالء مفوضین في ذلك كتابة .2
ویدعى المفلس إلـى حضـور الجمعیـة، وال یجـوز لـه إنابـة غیـره إال ألسـباب جدیـة  .3

  .فلیسةیقبلها قاضي الت
  )698(مادة 

لـى قاضـي التفلیسـة مشـتمًال  یقدم أمین التفلیسة تقریرًا موقعًا منه إلى جمعیة الصلح وإ
علــى حالــة التفلیســة ومــا تــم فــي شــأنها مــن إجــراءات ومقترحــات المفلــس فــي الصــلح 
ــــتم تــــالوة التقریــــر وتســــمع أقــــوال المفلــــس إذا حضــــر ویحــــرر  ورأي األمــــین فیهــــا، وت

  .تم في الجمعیة القاضي محضرًا بما
  )699(مادة 

ویملكـون  ،ال یقع الصلح إال بموافقـة عـدد مـن الـدائنین یؤلفـون األكثریـة العددیـة .1
  .بلت على وجه نهائي أو مؤقتثلثي قیمة الدیون التي قُ 
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ذا لم تتوافر إحدى األغلبیتین المتقدم ذكرهما تأجلـت المداولـة مـرة واحـدة لمـدة  .2 وإ
  .عشرة أیام

ـــ .3 ـــدائنین ال ـــین فیـــه ووقعـــوا  وأذین حضـــروا االجتمـــاع األول ویجـــوز لل كـــانوا ممثل
محضـــر الجلســـة عـــدم حضـــور االجتمـــاع الثـــاني وتبقـــى موافقـــاتهم علـــى الصـــلح 
وقـراراتهم التـي اتخـذوها فـي االجتمـاع األول قائمـة ونافـذة فـي االجتمـاع الثــاني إال 

ــإذا حضــروا هــذا االجتمــاع وَ  أو إذا أدخــل  لوا عــن موافقــاتهم الســابقة أو عــدلوهادُ عَّ
  .المدین تعدیًال جوهریًا على مقترحاته في الصلح في الفترة بین االجتماعین

  .ال یجوز التصویت على الصلح بالمراسلة .4
  )700(مادة 

ن لـــــه یال یجــــوز لــــزوج المفلــــس وألقاربــــه وألصــــهاره إلــــى الدرجــــة الثانیــــة الــــدائن .1
  .االشتراك في مداوالت الصلح أو التصویت على شروطه

ذا نــز  .2 ل أحــد الــدائنین المتقــدم ذكــرهم عــن دینــه إلــى الغیــر بعــد صــدور الحكــم وإ
بشـــــهر اإلفـــــالس فـــــال یجـــــوز للمتنـــــازل إلیـــــه االشـــــتراك فـــــي مـــــداوالت الصـــــلح أو 

  .التصویت علیه
  )701(مادة 

ال یجـــوز للـــدائنین المضـــمونة دیـــونهم بتأمینـــات عینیـــة االشـــتراك فـــي التصـــویت  .1
نزاع إال إذا نزلـوا عـن هـذه التأمینـات على الصلح ولو كانت هذه الضمانات محل 

، ویجــوز أن یكــون النــزول جزئیــًا علــى أال یقــل عمــا یقابــل ثلــث الــدین مــن  مقــدمًا
  .أصل وملحقات على أن یسجل في محضر الجلسة

  .ویجب أن یكون النزول عن التأمینات صریحاً  .2
إذا اشـــترك أحـــد الـــدائنین المتقـــدم ذكـــرهم فـــي التصـــویت علـــى الصـــلح دون أن  .3

  .ح بالنزول عن تأمینه كله أو بعضه اعتبر نزوًال عن التأمین في مجموعهیصر 
وتنتهي آثـار النـزول عـن التأمینـات بعودتهـا لصـاحبها فـي حـاالت عـدم الموافقـة  .4

  .على الصلح أو عدم المصادقة علیه أو إبطاله أو فسخه



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

وفــــي جمیــــع األحــــوال ال یكــــون النــــزول عــــن التــــأمین نهائیــــًا إال إذا تــــم الصــــلح  .5
  .صادقت علیه المحكمةو 

  )702(مادة 
 ُ ُ قَّ وَ ی ال كان باطالً  ع   .محضر الصلح في الجلسة التي تم فیها التصویت علیه وإ

  )703(مادة 
یجــــوز أن یتضــــمن الصــــلح مــــنح المــــدین أجــــًال لوفــــاء الــــدیون، كمــــا یجــــوز أن  .1

  .یتضمن إبراءه من جزء من الدین
خــالل مــدة یعینهــا عقــد  ویجــوز أن یعقــد الصــلح بشــرط الوفــاء إذا أیســر المــدین .2

  .الصلح، وال یعتبر المدین قد أیسر إال إذا زادت قیمة موجوداته على دیونه
 .وللدائنین أن یشترطوا تقدیم كفیل أو أكثر لضمان تنفیذ شروط الصلح .3

  )704(مادة 
یجوز لكل دائن له حق االشتراك في عمل الصلح أن یبلغ قاضي التفلیسـة كتابـة  .1

علــى الصــلح وأســبابها خــالل األیــام العشــرة التالیــة لتــاریخ  بمــا لدیــه مــن اعتراضــات
  .التوقیع على محضر الصلح

وعلــى قاضــي التفلیســة خــالل ثالثــة أیــام مــن تــاریخ انقضــاء المیعــاد المنصــوص  .2
علیــــه فــــي الفقــــرة الســــابقة أن یرســــل محضــــر الصــــلح إلــــى المحكمــــة التــــي شــــهرت 

لیسـة ورأیـه فـي شـروط الصـلح اإلفالس للمصادقة علیه مع تقریر منه عن حالـة التف
  .وبیان باالعتراضات التي قدمت على الصلح وأسبابها

  )705(مادة 
یقـوم قلــم كتــاب المحكمـة بتبلیــغ المفلــس والــدائنین الـذین قــدموا اعتراضــات علــى  .1

الصـــلح بتـــاریخ الجلســــة التـــي حــــددت للنظـــر فــــي هـــذه االعتراضــــات وفـــي طلــــب 
  .التصدیق على الصلح
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عتراضــات وفــي طلــب المصــادقة علــى الصــلح بحكــم وتفصــل المحكمــة فــي اال .2
واحـد یكـون نهائیـًا سـواء أكـان بقبـول المصـادقة علـى الصـلح أم بـرفض المصـادقة 

  .علیه
ـــو لـــم یقـــدم بشـــأنه أي  .3 ویجـــوز للمحكمـــة أن تـــرفض المصـــادقة علـــى الصـــلح ول

اعتــراض إذا وجــدت أســباب تتصــل بالمصــلحة العامــة أو كانــت مصــلحة الــدائنین 
  .تبرر ذلك

عــین المحكمــة فــي حكمهــا بالمصــادقة علــى الصــلح مراقبــًا أو أكثــر لإلشــراف وت .4
  .على تنفیذ شروطه

ذا رفضـت المحكمــة االعتـراض علــى الصـلح جــاز لهـا الحكــم علـى المعتــرض  .5 وإ
إذا تبـین أردني أو مـا یعادلهـا بالعملـة المتداولـة قانونـًا بغرامة ال تجاوز ألف دینار 
  .أنه تعمد تأخیر وقوع الصلح

  )706(ة ماد
تتـألف مـنهم جماعـة الـدائنین حتـى بالنسـبة  نتسري شـروط الصـلح علـى الـدائنین الـذی

  .شترك فیها ولم یوافق على شروطهالمن لم یشترك منهم في إجراءاته أو 
  )707(مادة 

یشـــهر الحكـــم الصـــادر بالمصـــادقة علـــى الصـــلح بالكیفیـــة التـــي یشـــهر بهـــا حكـــم  .1
ي الصـــحف علـــى اســـم المـــدین ومحـــل اإلفـــالس، ویشـــتمل الملخـــص الـــذي ینشـــر فـــ

إقامته ورقم قیده في السجل التجاري وتـاریخ حكـم المصـادقة علـى الصـلح وملخـص 
  .بأهم شروطه

وعلى أمین التفلیسة خـالل األیـام العشـرة التالیـة لتـاریخ صـدور الحكـم بالمصـادقة  .2
علــى الصــلح قیــد ملخصــه باســم مراقــب الصــلح بوصــفه نائبــًا عــن الــدائنین فــي كــل 

ة تسجیل یقع في نطاقها عقار للمفلس، ویترتب على هذا القید إنشاء رهن علـى دائر 
العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنین الذین یسري علیهم الصلح ما لم یتفق في 

  .الصلح على غیر ذلك، ویقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفیذ شروط الصلح
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قـدم ذكـره قیـد ملخـص حكــم وكـذلك یجـب علـى أمـین التفلیسـة خــالل المیعـاد المت .3
المصـــادقة علـــى الصــــلح باســـم المراقـــب بوصــــفه نائبـــًا عـــن الــــدائنین فـــي الســــجل 
التجاري الذي یقع في دائرته متجر المفلس وفـي كـل مكتـب للسـجل یكـون للمفلـس 

  .في دائرته فرع أو مكتب أو وكالة
یسـري ویترتب على هذا القیـد إنشـاء رهـن علـى المتجـر لضـمان حقـوق الـدائنین الـذي 

علـیهم الصـلح مـا لـم یتفـق فـي الصـلح علـى غیـر ذلـك، ویقـوم المراقـب بشـطب الـرهن 
  .بعد تنفیذ شروط الصلح، وتسري في شأن الرهن األحكام الخاصة برهن المتجر

  )708(مادة 
تـــزول جمیـــع أثـــار ) 620(فیمـــا عـــدا ســـقوط الحقـــوق المشـــار إلیهـــا فـــي المـــادة  .1

  .اإلفالس بصدور حكم المصادقة على الصلح
وعلــى أمــین التفلیســة أن یقــدم إلــى المفلــس حســابا ختامیــًا وتجــري مناقشــة هــذا  .2

  .الحساب بحضور قاضي التفلیسة
تنتهــي مهمــة أمــین التفلیســة ویتســلم المفلــس أموالــه ودفــاتره وأوراقــه منــه بموجــب  .3

إیصـال، وال یكـون أمـین التفلیسـة مسـئوًال عـن هـذه األشـیاء إذا لـم یتسـلمها المفلــس 
  .ن تاریخ إقرار الحساب الختاميخالل سنة م

ذا قــام نــزاع أحالــه قاضــي  .4 ویحــرر قاضــي التفلیســة محضــرًا بجمیــع مــا تقــدم، وإ
  .التفلیسة إلى المحكمة للفصل فیه

  )709(مادة 
یبطـــل الصـــلح إذا صـــدر بعـــد المصـــادقة علیـــه حكـــم بإدانـــة المفلـــس فـــي إحـــدى  .1

  ).االحتیالي(جرائم اإلفالس بالتدلیس 
إذا ظهـــر بعـــد المصـــادقة علیـــه غـــش ناشـــئ عـــن إخفـــاء وكـــذلك یبطـــل الصـــلح  .2

موجــودات المفلــس أو المبالغــة فــي دیونــه، وفــي هــذه الحالــة یجــب أن یكــون طلــب 
ال كـان الطلـب  إبطال الصلح خالل ستة أشهر من الیوم الذي یظهـر فیـه الغـش وإ
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غیر مقبول، وفي جمیع األحوال ال یكون طلـب إبطـال الصـلح مقبـوًال إذا قـدم بعـد 
  .اء سنتین من تاریخ المصادقة على الصلحانقض

  .یترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفیل الذي ضمن تنفیذ شروطه .3
تخــــتص المحكمــــة التــــي أصــــدرت حكــــم شــــهر اإلفــــالس بنظــــر دعــــوى إبطــــال  .4

  .الصلح
  )710(مادة 

إذا بدأ التحقیق مع المفلس في جریمة اإلفالس بالتدلیس بعد المصـادقة علـى الصـلح 
علیه الدعوى الجزائیة عن هذه الجریمة بعد هذه المصـادقة، جـاز للمحكمـة  أو أقیمت

التي أصدرت حكم شهر اإلفالس بناًء علـى طلـب النیابـة العامـة أو كـل ذي مصـلحة 
أن تــأمر باتخــاذ مــا تــراه مــن تــدابیر للــتحفظ علــى أمــوال المــدین، وتلغــى هــذه التــدابیر 

بـأن ال وجـه إلقامـة الـدعوى الجزائیـة أو  بحكم القانون إذا تقرر حفظ األوراق أو تقرر
  .حكم ببراءة المفلس

  )711(مادة 
إذا لــم یقــم المفلــس بتنفیــذ شــروط الصــلح جــاز طلــب فســخه مــن المحكمــة التــي  .1

  .أصدرت حكم شهر اإلفالس
وال یترتـــب علـــى فســـخ الصـــلح بـــراءة ذمـــة الكفیـــل الـــذي ضـــمن تنفیـــذ شـــروطه،  .2

  .تي ینظر فیها طلب فسخ الصلحویجب تكلیف هذا الكفیل بحضور الجلسة ال
  )712(مادة 

تعــین المحكمــة فــي الحكــم الصــادر بــبطالن الصــلح أو فســخه قاضــیًا للتفلیســة وأمینــًا 
لهــا، وللمحكمــة أن تــأمر بوضــع األختــام علــى أمــوال المفلــس، وعلــى أمــین التفلیســة 
خـــالل خمســــة أیــــام مــــن تــــاریخ صـــدور الحكــــم بــــبطالن الصــــلح أو فســــخه أن ینشــــر 

ا الحكـم فـي صـحیفة یومیـة، ویقـوم بحضـور قاضـي التفلیسـة أو مـن ینیبـه ملخص هـذ
  . لذلك بعمل جرد تكمیلي ألموال المفلس وبوضع میزانیة إضافیة
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  )713(مادة 
یــــدعو أمــــین التفلیســــة الــــدائنین الجــــدد لتقــــدیم مســــتندات دیــــونهم لتحقیقهــــا فــــورًا وفقــــًا 

التـــي ســـبق قبولهـــا، علـــى أن إلجـــراءات تحقیـــق الـــدیون دون أن یعـــاد تحقیـــق الـــدیون 
  .تستبعد الدیون التي دفعت كاملة وتخفض الدیون بالقدر الذي تم الوفاء به

  )714(مادة 
التصــرفات الحاصــلة مــن المــدین بعــد المصــادقة علــى الصــلح وقبــل إبطالــه أو فســخه 
تكــون نافــذة فــي حــق الــدائنین، وال یجــوز لهــم طلــب عــدم نفاذهــا فــي حقهــم إال طبقــًا 

وى عــدم نفــاذ تصــرفات المــدین وتســقط هــذه الــدعوى بمضــي ســنتین مــن ألحكــام دعــ
  .تاریخ إبطال الصلح أو فسخه

  )715(مادة 
تعود إلى الدائنین بعد إبطال الصلح أو فسـخه دیـونهم كاملـة وذلـك بالنسـبة إلـى  .1

  .المفلس فقط
ـــة إذا لـــم  .2 ـــدائنین بـــدیونهم األصـــلیة كامل ـــدائنون فـــي جماعـــة ال ویشـــترك هـــؤالء ال

ال وجــب إنقــاص یكونــوا قــ د قبضــوا شــیئًا مــن القــدر الــذي تقــرر لهــم فــي الصــلح وإ
  .دیونهم األصلیة بمقدار ما قبضوا

تسري األحكام المتقدمة الذكر في حالة شـهر إفـالس المـدین مـرة أخـرى قبـل أن  .3
  .یصدر حكم بأبطال الصلح أو بفسخه

  الفرع الثالث
  الصلح مع التخلي عن األموال

  )716(مادة 
د الصلح علـى أن یتخلـى المـدین عـن أموالـه كلهـا أو بعضـها لبیعهـا یجوز أن یعق .1

  .وتوزیع ثمنها على الدائنین
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بطالــه وفســخه األحكــام الخاصــة  .2 وتتبــع فیمــا یتعلــق بشــروط هــذا الصــلح وآثــاره وإ
بالصلح القضائي، ومع ذلك تغل ید المدین فـي التصـرف واإلدارة فـي األمـوال التـي 

  .تخلى عنها
ي تخلــى المــدین عنهــا ویــوزع ثمنهــا بالكیفیــة المتبعــة فــي توزیــع وتبــاع األمــوال التــ .3

  .األموال حالة االتحاد
إذا كــان الــثمن النــاتج عــن بیــع األمــوال التــي تخلــى المــدین عنهــا یجــاوز الــدیون  .4

  .المطلوبة منه وجب رد القدر الزائد إلیه
  الفرع الرابع

  اتحاد الدائنین
  )717(مادة 

  :بحكم القانون في األحوال اآلتیة  یعتبر الدائنون في حالة اتحاد
  .إذا لم یطلب المدین الصلح .1
  .إذا طلب المدین الصلح ورفضه الدائنون أو رفضت المحكمة المصادقة علیه .2
  .إذا حصل المدین على الصلح ثم أبطل أو فسخ .3

  )718(مادة 
قیــــام حالــــة االتحــــاد الــــدائنین للمداولــــة فــــي شــــئون  ثــــرَ إیــــدعو قاضــــي التفلیســــة  .1

وللنظــر فــي اســتمرار بقــاء أمــین التفلیســة أو اســتبداله، وفــي هــذه المرحلــة التفلیســة 
یســمى أمــین التفلیســة بــأمین اتحــاد الــدائنین، وللــدائنین أصــحاب التأمینــات العینیــة 
المقــــررة علــــى أمــــوال المفلــــس االشــــتراك فــــي هــــذه المــــداوالت والتصــــویت دون أن 

  .یترتب على ذلك سقوط تأمیناتهم
ذا قررت أغلبیة ا .2 لدائنین الحاضرین استبدال أمین التفلیسة وجـب علـى قاضـي وإ

التفلیسـة عـرض األمـر علـى المحكمـة لتعیــین غیـره، ویسـمى األمـین الجدیـد بــأمین 
  .اتحاد الدائنین



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

ویتعین على أمین التفلیسة السابق الذي تـم اسـتبداله أن یقـدم إلـى أمـین االتحـاد  .3
ــــه الســــابقة فــــي المیعــــاد ا ــــد حســــابًا عــــن إدارت ــــذي یحــــدده قاضــــي التفلیســــة الجدی ل

وبحضـــــوره ویجـــــرى تبلیـــــغ المـــــدین بكتـــــاب مســـــجل بعلـــــم الوصـــــول بمیعـــــاد تقـــــدیم 
  .الحساب

  )719(مادة 
یؤخــذ رأي الــدائنین حاضــري االجتمــاع فــي أمــر اإلعانــة التــي ســبق تقریرهــا أو  .1

  .التي یجري تقریرها للمدین أو لمن یعولهم
ذا وافقــــت أغلبیــــة الــــدائنین الحاضــــرین علــــى تق .2 ریــــر هــــذه اإلعانــــة مــــن أمــــوال وإ

المفلـــس وجـــب علـــى قاضـــي التفلیســـة بعـــد أخـــذ رأي أمـــین االتحـــاد ورأى المراقـــب 
  .تحدید مقدار اإلعانة

ویجــــوز ألمــــین االتحــــاد، دون غیــــره، الطعــــن أمــــام المحكمــــة فــــي قــــرار قاضــــي  .3
التفلیســة، بتحدیــد مقــدار اإلعانــة، وفــي هــذه الحالــة یصــرف نصــف اإلعانــة لمــن 

  .حین الفصل في الطعنتقرر له إلى 
  )720(مادة 

ال یجوز ألمین االتحاد االستمرار في تجارة المدین ولو كـان مأذونـًا فـي ذلـك مـن  .1
قبل إال بعد الحصول على تفویض بذلك یصدر بأغلبیـة تمثـل ثالثـة أربـاع الـدائنین 
عددًا والدیون قیمة، ویجب أن یعین في التفویض مدته وسلطة األمین والمبالغ التي 

  .وز له استیفاؤها تحت یده لتشغیل التجارةیج
  .وال یجوز تنفیذ التفویض في التجارة إال بعد مصادقة قاضي الصلح علیه .2
ذا نشــأت عــن االســتمرار فــي التجــارة التزامــات تزیــد قیمتهــا علــى أمــوال االتحــاد  .3 وإ

كان الدائنون الذین أجازوا االستمرار في التجارة مسئولین في أموالهم الخاصـة دون 
تضـامن بیـنهم عـن الزیـادة الناشـئة بشـرط أن تكـون ناتجـة عـن أعمـال تـدخل ضـمن 

  .حدود التفویض الصادر عنهم وتكون مسئولیة كل دائن بنسبة دینه
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  )721(مادة 
ألمـــین االتحـــاد بیـــع منقـــوالت المفلـــس ومتجـــره بالكیفیـــة التـــي یعینهـــا قاضـــي التفلیســـة 

  .یجب أن یتم بإذن من قاضي التفلیسةواستیفاء ما له من حقوق، أما بیع العقارات ف
  )722(مادة 

ذا لــم یكــن قــد شــرع فــي التنفیــذ علــى عقــارات المفلــس قبــل قیــام حالــة االتحــاد  .1 وإ
كـان لألمــین دون غیــره حــق التنفیــذ علیهــا، ویجــب الشــروع فــي ذلــك خــالل العشــرة 

  .أیام التالیة لقیام حالة االتحاد ما لم یأمر قاضي التفلیسة بتأجیل التنفیذ
ویجــوز ألمــین االتحــاد الصــلح وقبــول التحكــیم فــي جمیــع حقــوق المفلــس بشــرط  .2

مــن هــذا القــانون باســتثناء )  676(مراعــاة األحكــام المنصــوص علیهــا فــي المــادة 
 .دعوة المفلس لحضور المصادقة على الصلح أو التحكیم

  )723(مادة 
مبلـغ إجمـالي واحـدة مقابـل  ةال یجوز ألمین االتحاد بیع موجودات التفلیسة دفعـ .1

إال بعــد إذن قاضــي التفلیســـة، وال یجــوز للقاضــي إعطـــاء هــذا اإلذن إال بعـــد رأي 
  .المراقب

ویجــوز لكــل ذي مصــلحة الطعــن فــي قــرار قاضــي التفلیســة بشــأن تعیــین كیفیــة  .2
واحـــدة مقابـــل مبلـــغ إجمـــالي،  ةبیـــع منقـــوالت المفلـــس، أو اإلذن ببیـــع أموالـــه دفعـــ

  .قرار إال إذا أمرت المحكمة بغیر ذلكویترتب على الطعن وقف تنفیذ ال
  )724(مادة 

یــودع أمــین االتحــاد المبــالغ الناتجــة عــن بیــع أمــوال المفلــس خزانــة المحكمــة أو  .1
  .مصرفًا یعینه قاضي التفلیسة في موعد أقصاه یوم العمل التالي للتحصیل

ار ویقدم أمین االتحاد إلى قاضـي التفلیسـة بیانـًا شـهریًا عـن حالـة التصـفیة ومقـد .2
  .المبالغ المودعة وال یجوز سحب هذه المبالغ إال بأمر من قاضي التفلیسة
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  )725(مادة 
ســتنزل مــن المبــالغ الناتجــة عــن بیــع أمــوال المفلــس الرســوم ومصــروفات إدارة تُ  .1

التفلیســة ودیــون دائنــي جماعــة الــدائنین واإلعانــات المقــررة للمفلــس ولمــن یعــولهم، 
ممتـــازین ویـــوزع البـــاقي بـــین الـــدائنین بنســـبة دیـــونهم والمبـــالغ المســـتحقة للـــدائنین ال

  .المحققة
وتجنــب حصــة الــدیون المتنــازع علیهــا والــدیون التــي قبلــت مؤقتــًا وتحفــظ حتــى  .2

  .یفصل فیها بحكم نهائي
  )726(مادة 

یـأمر قاضـي التفلیســة بـإجراء التوزیعـات بــین الـدائنین ویعـین مقــدار المبلـغ الـذي یــوزع، 
ار الــدائنین بـذلك، ولقاضــي التفلیســة عنــد االقتضــاء أن یــأمر وعلـى أمــین االتحــاد إخطــ

  .بعینهابنشر قرار التوزیع في صحیفة یومیة 
  )727(مادة 

ال یجــوز ألمــین االتحــاد الوفــاء بحصــة الــدائن فــي التوزیعــات إال إذا قــدم الــدائن  .1
  .سند الدین مؤشرًا علیه بتحقیقه وقبوله، ویؤشر على سند الدین بالمبالغ المدفوعة

ذا تعذر على الدائن تقدیم سند الدین جـاز لقاضـي التفلیسـة أن یـأذن بـدفع دینـه  .2 وإ
  .بعد التحقق من قبوله

  .وفي جمیع األحوال یجب أن یعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزیع .3
  )728(مادة 

إذا انقضت ستة أشهر من تـاریخ قیـام حالـة االتحـاد دون إنجـاز التصـفیة وجـب علـى 
یقدم إلـى قاضـي التفلیسـة تقریـرًا عـن حالـة التصـفیة وأسـباب التـأخیر  أمین االتحاد أن

ــــدائنین مــــع دعــــوتهم لالجتمــــاع  فــــي إنجازهــــا، ویرســــل القاضــــي هــــذا التقریــــر إلــــى ال
لمناقشــــته ویتكــــرر اإلجــــراء كلمــــا انقضــــت ســــتة أشــــهر دون أن ینجــــز أمــــین االتحــــاد 

  .أعمال التصفیة
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  )729(مادة 
اء مــــن أعمـــال التصــــفیة حســـابًا ختامیــــًا إلـــى قاضــــي یقـــدم أمــــین االتحـــاد بعــــد االنتهـــ

التفلیسة، ویرسل القاضي هذا الحساب إلى الـدائنین مـع دعـوتهم لالجتمـاع لمناقشـته، 
  .ویخطر المفلس بهذا االجتماع وله حضوره
  )730(مادة 

ـــل االتحــــاد وتعتبــــر التفلیســــة منتهیــــة بحكــــم القــــانون بعــــد المصــــادقة علــــى  .1 ینحـ
  .الحساب الختامي

أمــین االتحــاد مســئوًال لمــدة ســنة مــن تــاریخ انتهــاء التفلیســة عــن الــدفاتر  ویكــون .2
  .والمستندات واألوراق المسلمة إلیه

  )731(مادة 
یعـود إلـى كــل دائـن بعــد انتهـاء حالــة االتحـاد الحـق فــي اتخـاذ اإلجــراءات الفردیـة فــي 

لتفلیسـة التنفیذ على المدین للحصـول علـى البـاقي مـن دینـه، ویعتبـر قبـول الـدین فـي ا
  .بمثابة حكم نهائي فیما یتعلق بهذا التنفیذ

  الفصل السادس
  اإلجراءات المختصرة

  )732(مادة 
إذا تبــین بعــد جــرد أمــوال المفلــس أن قیمــة موجــودات التفلیســة ال تجــاوز خمســة  .1

أو ظهـر أن المبلـغ  أردنـي أو مـا یعادلهـا بالعملـة المتداولـة قانونـاً  عشر ألف دینار
ـــدائنین ال یجـــاوز عشـــرة فـــي المائـــة مـــن قیمـــة دیـــونهم الـــذي یـــراد توزیعـــه  علـــى ال

المحققة جاز لقاضي التفلیسة من تلقاء ذاته أو بنـاًء علـى طلـب أمـین التفلیسـة أو 
  .أحد الدائنین أن یأمر باستمرار السیر في التفلیسة بإجراءات مختصرة

تطبـــق فـــي اإلجـــراءات المختصـــرة أحكـــام اإلفـــالس المنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذا  .2
  :باب معدله كما یليال
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ـــــد المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي المـــــواد .أ  ـــــى النصـــــف المواعی ، 681/1 (تخفـــــض إل
683/2 ،695/2 ،696 ،697/3(.  

  .تكون جمیع قرارات قاضي التفلیسة غیر قابله للطعن فیها .ب 
  .ال یعین مراقبون للتفلیسة .ج 
ـــ .د  ُ ى الـــدائنون للمداولـــة فـــي دَع فـــي حالـــة المنازعـــة علـــى الـــدیون عنـــد تحقیقهـــا ی

الل األیـــــام الخمســـــة التالیـــــة لتـــــاریخ فصـــــل قاضـــــي التفلیســـــة فـــــي الصــــلح خـــــ
  .المنازعات

ـــدائنین، ویجـــب أن  .ه  یكـــون الصـــلح نافـــذًا بمجـــرد الموافقـــة علیـــه فـــي اجتمـــاع ال
  .یصادق علیه من قاضي التفلیسة في هذا االجتماع وال تقبل أي منازعة فیه

  .اإلبقاء على أمین التفلیسة عند قیام اتحاد الدائنین .و 
ي إال توزیـــع واحـــد للنقـــود علـــى الـــدائنین بعـــد االنتهـــاء مـــن بیـــع أمـــوال ال یجـــر  .ز 

  .التفلیسة
  الفصل السابع 

  أحكام خاصة بإفالس الشركات
  )733(مادة 

تسري على إفالس الشركات، باإلضافة إلـى أحكـام المـواد المنصـوص علیهـا فـي هـذا 
  .الباب، األحكام المنصوص علیها في المواد التالیة

  )734(مادة 
مـــا عـــدا شـــركات المحاصـــة تعتبـــر فـــي حالـــة إفـــالس كـــل شـــركة اتخـــذت أحـــد فی .1

األشـــكال الــــواردة فــــي قــــانون الشــــركات إذا توقفــــت عــــن دفــــع دیونهــــا فــــي مواعیــــد 
  .استحقاقها الضطراب أعمالها المالیة، ویتعین شهر إفالسها بحكم یصدر بذلك

  .ویجوز شهر إفالس الشركة ولو كانت في دور التصفیة .2
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  )735(مادة 
ال یجــوز لممثـــل الشـــركة أن یطلــب شـــهر إفالســـها إال بعــد الحصـــول علـــى إذن  .1

  .بذلك من أغلبیة الشركاء أو من الجمعیة العمومیة حسب األحوال
یقدم طلب شهر اإلفـالس إلـى قلـم كتـاب المحكمـة التـي یقـع فـي دائرتهـا المركـز  .2

م الطلــب الرئیســي للشــركة، فــإذا كــان هــذا المركــز موجــودا خــارج الــبالد وجــب تقــدی
  .إلى قلم كتاب المحكمة التي یقع في دائرتها مركز اإلدارة المحلي

ـــذین  .3 ویجـــب أن یشـــتمل الطلـــب علـــى أســـماء الشـــركاء المتضـــامنین الحـــالیین وال
خرجــوا مــن الشــركة بعــد توقفهــا عــن الــدفع مــع بیــان مــوطن كــل شــریك متضــامن 

  .وجنسیته وتاریخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري
  )736(دة الما

یجــوز لـــدائن الشــركة طلـــب شــهر إفالســـها ولـــو كــان شـــریكًا فیهــا، أمـــا الشـــركاء  .1
  .غیر الدائنین فال یجوز لهم بصفتهم الفردیة طلب شهر إفالس الشركة

ـــــــب الـــــــدائن شـــــــهر إفـــــــالس الشـــــــركة وجـــــــب اختصـــــــام كافـــــــة الشـــــــركاء  .2 إذا طل
  .المتضامنین

  )737(مادة 
لـى طلـب الشـركة أن تؤجـل النظـر فـي شـهر یجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناًء ع

إفالسها لمدة ال تجاوز ثالثـة أشـهر إذا كـان مـن المحتمـل دعـم مركزهـا المـالي أو إذا 
اقتضـت مصــلحة االقتصــاد الـوطني هــذا التأجیــل، وللمحكمــة أن تـأمر باتخــاذ مــا تــراه 

 .من تدابیر للمحافظة على موجودات الشركة

  )738(مادة 
شــــهر إفــــالس جمیــــع الشــــركاء المتضــــامنین فــــي  شــــهر إفــــالس الشــــركة یوجــــب .1

الشركة ویشمل شهر إفالس الشریك المتضامن الذي خرج من الشـركة بعـد توقفهـا 
عن دفع دیونها إذا طلب هذا الشریك شهر إفالسها قبـل انقضـاء سـنة علـى تـاریخ 

  .شهر خروجه في السجل التجاري
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المتضـامنین فیهـا وتقضى المحكمة بحكـم واحـد بشـهر إفـالس الشـركة والشـركاء  .2
  .ولو لم تكن مختصة بشهر إفالس هؤالء الشركاء

وتعــین المحكمــة فــي الحكــم الصــادر بشــهر اإلفــالس قاضــیًا واحــدًا وأمینــًا واحــدًا  .3
أو أكثـر لتفلیســة الشـركة وتفلیســات الشــركاء المتضـامنین، ومــع ذلـك تكــون تفلیســة 

دارتهــا الشــركة مســتقلة ومنفصــلة عــن تفلیســات الشــركاء فــي أصــولها وخ صــومها وإ
  .وتحقیق دیونها وكیفیة انتهائها

  )739(مادة 
إذا طلب شهر إفالس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي أیضًا في حكمهـا بشـهر إفـالس 
الشـــركة شـــهر إفـــالس كـــل شـــخص زاول باســـمها أعمـــاًال تجاریـــة لحســـابه الخــــاص أو 

  .تصرف في أموالها كما لو كانت أمواله الخاصة
  )740(مادة 

ن أن موجودات الشركة ال تكفي لوفاء عشرین في المائة علـى األقـل مـن إذا تبی .1
دیونهـا جــاز للمحكمــة التـي أصــدرت حكــم شـهر اإلفــالس بنــاًء علـى طلــب قاضــي 
التفلیســـة أن تقضـــى بـــإلزام أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو المـــدیرین كلهـــم أو بعضـــهم 

إال إذا  بـــدفع دیـــون الشـــركة كلهـــا أو بعضـــها بالتضـــامن بیـــنهم أو بـــدون تضـــامن
  .أثبتوا أنهم بذلوا في تسییر شئون الشركة عنایة الرجل الحریص

ــــى طلــــب قاضــــي التفلیســــة أن تقضــــي  .2 محكمــــة مــــن تلقــــاء ذاتهــــا أو بنــــاًء عل ولل
عــن أعضــاء مجلــس إدارة ) 623(بإســقاط الحقــوق المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

اب الشــــركة أو مــــدیریها الــــذین ثبــــت ارتكـــــابهم أخطــــاء جســــیمة أدت إلــــى اضـــــطر 
 .أعمالها وتوقفها عن الدفع

  )741(مادة 
یقــوم ممثــل الشــركة التــي صــدر حكــم شــهر إفالســها مقامهــا فــي كــل أمــر یوجــب فیــه 
القـــانون أخــــذ رأى المفلــــس أو حضــــوره، ویجــــب علـــى ممثــــل الشــــركة الحضــــور أمــــام 
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قاضــي التفلیســة أو أمینهــا متــى طلــب منــه ذلــك واإلفــادة بمــا یطلــب مــن معلومــات أو 
  إیضاحات 

  )742(ادة م
بإذن قاضي التفلیسة یجوز ألمینها مطالبة الشركاء بدفع مـا تبقـى مـن حصصـهم فـي 

میعـاد اسـتحقاقها وللقاضـي األمـر بقصـر هـذه المطالبـة  لَّ ُح رأس مال الشركة ولو لم یَ 
  .على القدر الالزم لوفاء دیون الشركة

  )743(مادة 
ل إلجــراءات تحقیــق ال تخضــع ســندات القــرض التــي أصــدرتها الشــركة حســب األصــو 

الــدیون، وتقبــل هــذه الســندات بقیمتهــا االســمیة بعــد خصــم مــا تكــون الشــركة قــد دفعتــه 
ذا اشـــترط أداء مكافـــأة عنـــد الوفـــاء بســـند القـــرض وجـــب قبـــول الســـند بقیمتـــه  منهـــا، وإ
االســمیة مضــافًا إلیهـــا الجــزء الــذي اســـتحق مــن المكافــأة حتـــى صــدور الحكــم بشـــهر 

  .اإلفالس
  )744(مادة 

ضــــع مقترحــــات الصــــلح وتقــــر بموافقــــة أغلبیــــة الشــــركاء أو بموافقــــة الجمعیــــة تو  .1
  .العمومیة للشركة في اجتماع غیر عادي حسب األحوال

  .ویتولى ممثل الشركة تقدیم مقترحات الصلح في جمعیة الدائنین .2
  )745(مادة 

إذا كــــان الصــــلح خاصــــًا بشــــركة أصــــدرت ســــندات قــــرض تجــــاوز قیمتهــــا ثلــــث  .1
 یجـــوز منحهـــا الصـــلح إال إذا وافقـــت علـــى شـــروطه الجمعیـــة مجمـــوع دیونهـــا، فـــال

  .العمومیة لمالكي هذه السندات
وتكــون الموافقــة الزمــة فــي جمیــع األحــوال إذا تضــمن الصــلح شــروطًا ال تتفــق  .2

  .والشروط التي صدرت سندات القرض بمقتضاها
ویصـــدر قـــرار الجمعیـــة العمومیـــة لمـــالكي الســـندات وفقـــًا لألحكـــام المنصـــوص  .3

  .ا في قانون الشركاتعلیه
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وفي األحوال التي تكون فیهـا موافقـة الجمعیـة العمومیـة لمـالكي السـندات الزمـة  .4
تؤجـــل دعـــوة الـــدائنین إلـــى االجتمـــاع للمداولـــة فـــي الصـــلح إلـــى أن یصـــدر قـــرار 

  .العمومیة الجمعیة
  )746(مادة 

ء إذا انتهــت تفلیســة الشــركة باالتحــاد وتــم الصــلح مــع واحــد أو أكثــر مــن الشــركا .1
المتضــامنین فــي الشــركة فــال یجــوز تخصــیص أمــوال الشــركة للوفــاء بشــروط هــذا 

  .الصلح أو لضمان تنفیذها
  .ویبرأ الشریك الذي حصل على الصلح من التضامن .2
ذا تـــم الصــــلح مـــع الشــــركة وانتهـــت تفلیســــات الشـــركاء المتضــــامنین باالتحــــاد  .3 وإ

عــــن جمیــــع  اســــتمرت الشــــركة قائمــــة إال إذا كــــان موضــــوع الصــــلح هــــو التخلــــي
  .أموالها

ذا انتهــت تفلیســة الشــركة وتفلیســات الشــركاء المتضــامنین بالصــلح اعتبــر كــل  .4 وإ
  .صلح مستقًال عن غیره، وال تسري شروطه إال على دائني التفلیسة الخاصة به

  )747(مادة 
الشــركة بانتهــاء تفلیســتها باالتحــاد، ومــع ذلــك یجــوز للمحكمــة التــي أصــدرت  لُّ َحــال تُ 

فــالس أن تقــرر حــل الشــركة إذا تبــین أن مــا بقــى مــن موجوداتهــا بعــد حكــم شــهر اإل
  .مجدٍ  تصفیة االتحاد ال یكفي لمتابعة أعمالها على نحوٍ 

  )748(مادة 
تعـــد الـــدیون التـــي یعلـــن عنهـــا دائنـــو الشـــركة فـــي التفلیســـة كمـــا لـــو أعلـــن عنهـــا  .1

یــع بالكامــل فــي تفلیســة كــل مــن الشــركاء، ویحــق لــدائن الشــركة أن یشــترك فــي جم
التوزیعات إلـى أن یسـتوفى حقـه كـامًال وذلـك مـع مراعـاة مـا للشـركاء مـن حـق فـي 
الرجــوع علــى تفلیســات بعضــهم الــبعض الســتیفاء مــا دفعــوه بالزیــادة عــن أنصــبتهم 

  .في الدیون
  .أما الدائنون الشخصیون فال یشتركون إال في تفلیسة الشركاء المدینین لهم .2
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  .نین المتحدین معهولكل دائن المنازعة على دیون الدائ .3
  )749(مادة 

  .ال یترتب على إفالس شریك أو أكثر إفالس الشركة
  )750(مادة 

ُ لَ مِ یجــوز لكــل شــریك َشــ حكــم شــهر إفــالس الشــركة أن یعــرض الصــلح علــى دائنــي  ه
  .الشركة ودائنیه المتحدین في تفلیسته الخاصة

  )751(مادة 
جــــوز عنــــد االقتضــــاء أن تقــــام إذا أفلســــت الشــــركة إفالســــًا بالتــــدلیس أو بالتقصــــیر فی

الــدعوى الجزائیــة علــى الشــركاء فــي شــركات التضــامن وعلــى الشــركاء المفــوض إلــیهم 
بــاإلدارة فــي شـــركات التوصــیة وعلـــى مــدیري الشــركات المحـــدودة المســئولیة أو علـــى 

  .أعضاء مجالس إدارتها الذین یقومون بوظائف المدیرین
  الفصل الثامن 

  رد االعتبار التجاري
  )752(مادة 

فیما عدا حالة اإلفالس بالتدلیس تعود بحكم القانون جمیع الحقـوق التـي سـقطت عـن 
مــن هــذا القــانون بعــد انقضــاء ثــالث ســنوات مــن تــاریخ ) 620(المفلــس طبقــا للمــادة 

  .انتهاء التفلیسة
  )753(مادة 

ــب الحكــــم بــــرد االعتبــــار إلــــى المفلــــس إذا أوفــــى جمیــــع دیونــــه مــــن أصــــلٍ  .1  یجــ
  .عن مدة ال تزید على سنتین حوأربا ومصروفاٍت 

ذا كـان المفلـس شـریكًا متضـامنًا فـي شــركة حكـم بشـهر إفالسـها، فـال یـرد إلیــه  .2 وإ
اعتبــاره وجوبــًا إال بعــد وفــاء جمیــع دیــون الشــركة مــن أصــل ومصــروفات وعوائــد 

  .مدة ال تزید على سنتین
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  )754(مادة 
  :ن یجوز الحكم برد االعتبار إلى المفلس في الحالتین اآلتیتی .1

ـــإذا حصـــل المفلـــس علـــى صـــلح مـــن دائنیـــه ونَ  .أ  شـــروطه ویســـري هـــذا  ذَ فَّ
الحكم على الشریك المتضامن في شركة حكم بشهر إفالسـها إذا حصـل 

  .هذا الشریك على صلح خاص به ونفذ شروطه
إذا أثبـــت المفلـــس أن الـــدائنین أبـــرأوا ذمتـــه مـــن جمیـــع دیونـــه بعـــد انتهـــاء  .ب 

  .افقة على رد اعتبارهالتفلیسة أو أنهم أجمعوا على المو 
إذا امتنــع أحــد الــدائنین عــن قــبض دینــه أو كــان غائبــًا أو تعــذر معرفــة موطنــه  .2

جاز إیداع الدین خزانة المحكمة، وتعتبر شـهادة اإلیـداع فیمـا یتعلـق بـرد االعتبـار 
  .سند مخالصة

  )755(مادة 
 ال یــرد االعتبــار إلــى المفلــس الــذي صــدر علیــه حكــم باإلدانــة فــي إحــدى جــرائم .1

اإلفـــالس بالتقصـــیر إال بعـــد تنفیـــذ العقوبـــة المحكـــوم بهـــا أو صـــدور عفـــو عنهـــا أو 
  .انقضائها بمضي المدة

وال یــرد االعتبــار إلــى المفلــس الــذي صــدر علیــه حكــم باإلدانــة فــي إحــدى جــرائم  .2
اإلفالس بالتدلیس  إال بعد انقضاء مدة السنوات الخمس التالیة لتاریخ تنفیذ العقوبة 

  .صدور عفو عنها المحكوم بها أو
وفي جمیـع األحـوال المتقدمـة الـذكر ال یجـوز إعـادة االعتبـار إلـى المفلـس إال إذا  .3

مـدة ال تزیـد  وأربـاحومصـاریف  كان قد أوفى جمیع الدیون المطلوبـة منـه مـن أصـلٍ 
  .على سنتین أو أجرى تسویة بشأنها مع الدائنین

  )756(مادة 
علــــى طلــــب أحــــد الورثــــة طبقــــًا لألحكــــام  یــــرد االعتبــــار إلــــى المفلــــس بعــــد وفاتــــه بنــــاءً 

  .المنصوص علیها في المواد السابقة
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  )757(مادة 
یقدم طلب رد االعتبار مرفقـًا بـه المسـتندات المؤیـدة لـه إلـى قلـم كتـاب المحكمـة  .1

  .التي أصدرت حكم شهر اإلفالس
ویرســل قلـــم كتـــاب المحكمــة فـــورًا صـــورة عــن الطلـــب إلـــى النیابــة العامـــة وتقـــوم  .2

لـــدائنین الـــذین قبلـــت دیـــونهم فـــي التفلیســـة ولـــم یحصـــلوا علـــى إیفـــاء تـــام بإخطـــار ا
  .لدیونهم بطلب رد االعتبار

وینشــر ملخــص الطلــب فــي إحــدى الصــحف الیومیــة التــي تصــدر أو تــوزع فــي  .3
دائـــرة المحكمـــة علـــى نفقـــة المـــدین، ویجـــب أن یشـــتمل هـــذا الملخـــص علـــى اســـم 

نتهــاء التفلیســة والتنبیــه علــى المــدین وتــاریخ صــدور حكــم شــهر اإلفــالس وكیفیــة ا
  .ىَض قتَ الدائنین بتقدیم اعتراضاتهم إن كان لها مُ 

  )758(مادة 
تـودع النیابــة العامــة قلـم كتــاب المحكمــة خـالل ثالثــین یومــًا مـن تــاریخ تســلمها صــورة 
طلــــب رد االعتبــــار تقریــــرًا یشــــتمل علــــى بیانــــات عــــن نــــوع اإلفــــالس واألحكــــام التــــي 

م اإلفــالس أو المحاكمــات أو التحقیقــات الجاریــة معــه صــدرت علــى المفلــس فــي جــرائ
فــي هــذا الشــأن، ورأي النیابــة العامــة فــي قبــول طلــب رد االعتبــار أو رفضــه علــى أن 

  .یكون هذا الرأي مسبباً 
  )759(مادة 

لكــل دائــن لــم یســتوف حقــه بالمعــدل المقــرر فــي عقــد الصــلح أو لــم یبــرئ ذمــة مدینــه 
علـــى طلـــب رد االعتبـــار خـــالل الثالثـــین یومـــًا التالیــــة إبـــراًء تامـــًا أن یقـــدم اعتراضـــًا 

لتـاریخ نشــر ملخــص الطلــب فـي الصــحف ویكــون االعتــراض بتقریـر كتــابي یقــدم إلــى 
  .قلم كتاب المحكمة مرفقًا به المستندات المؤیدة له
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  )760(مادة 
یقــوم قلــم كتــاب المحكمــة بعــد انقضــاء المیعــاد المنصــوص علیــه فــي المــادة الســابقة 

غ الــدائنین الــذین قــدموا اعتراضــات علــى طلــب إعــادة االعتبــار بتــاریخ الجلســة بــإبال
  .المحددة لنظر الطلب

  )761(مادة 
  .تفصل المحكمة في طلب إعادة االعتبار بحكم نهائي .1
ذا قضت المحكمة برفض الطلب لم یجز تقدیمه من جدید إال بعد انقضاء سنة  .2 وإ

  .على صدور الحكم
ذا قضــــت بإعــــادة االعتبــــار .3 ــــي  وإ یتعــــین إدراج الحكــــم فــــي ســــجالت المحكمــــة الت

خطار السجل التجاري بذلك   .فصلت فیه وإ
  )762(مادة 

إذا أجریـــت قبـــل الفصـــل فـــي طلـــب رد االعتبــــار تحقیقـــات مـــع المفلـــس عـــن اتهامــــه 
بجریمة إفالس أو أقیمت علیـه الـدعوى الجزائیـة عـن ذلـك، وجـب علـى النیابـة العامـة 

ة ویتعین على المحكمـة وقـف الفصـل فـي طلـب رد إخطار المحكمة على وجه السرع
االعتبــار حتــى انتهــاء التحقیقــات مــع المفلــس أو صــدور الحكــم النهــائي فــي الــدعوى 

  .الجزائیة
  )763(مادة 

إذا صــدر علــى المــدین حكــم نهــائي باإلدانــة فــي إحــدى جــرائم اإلفــالس بعــد صــدور 
للمدین الحصـول بعـد ذلـك  الحكم له برد اعتباره أعتبر هذا الحكم كأن لم یكن، ولیس

  ).753(على حكم برد االعتبار إال وفقًا للشروط المنصوص علیها في المادة 
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  الفصل التاسع 
  الصلح الواقي من اإلفالس

  )764(مادة 
للتاجر الذي یجـوز شـهر إفالسـه واضـطربت أعمالـه المالیـة اضـطرابًا مـن شـأنه  .1

واقي مــن اإلفــالس بشــرط أال أن یــؤدي إلــى توقفــه عــن الــدفع أن یطلــب الصــلح الــ
  .یكون قد ارتكب غشًا أو خطأ ال یصدر عن التاجر العادي

وللتاجر الـذي توقـف عـن دفـع دیونـه ولـو طلـب شـهر إفالسـه أن یطلـب الصـلح  .2
الواقي من اإلفالس إذا توافرت فیه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقـدم طلـب 

  ).585(دة الصلح خالل المیعاد المنصوص علیه في الما
ال یقبـل طلــب الصـلح الــواقي مـن اإلفــالس إال إذا كـان الطالــب قـد زاول التجــارة  .3

بصـفة مسـتمرة خـالل السـنتین السـابقتین علــى تقـدیم الطلـب وقـام خـالل هـذه المــدة 
  .بما تفرضه علیه األحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجاریة

  )765(مادة 
مـنح الصـلح الـواقي مـن اإلفـالس لكـل شـركة فیما عدا شركات المحاصـة یجـوز  .1

تجاریــة تــوافرت فیهــا الشــروط المنصــوص علیهــا فــي الفقــرتین األولــى والثانیــة مــن 
  .المادة السابقة، ومع ذلك ال یجوز منح الصلح للشركة وهي في مرحلة التصفیة

وال یجــوز لمـــدیر الشـــركة طلـــب الصـــلح إال بعـــد الحصـــول علـــى إذن بـــذلك مـــن  .2
أو مــــن الجمعیــــة العمومیــــة باجتمــــاع غیــــر عــــادي علــــى حســــب  أغلبیــــة الشــــركاء

  .األحوال
  )766(مادة 

لمــــن آل إلــــیهم متجــــر المتــــوفى بطریــــق اإلرث أو الوصــــیة أن یطلبــــوا الصــــلح  .1
الــواقي إذا قــرروا االســتمرار فــي التجــارة وكــان التــاجر قبــل وفاتــه ممــن یجــوز لهــم 

  .الحصول على هذا الصلح
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هـــم أن یطلبـــوا الصـــلح الـــواقي خـــالل ثالثـــة ویجـــب علـــى الورثـــة  أو الموصـــى ل .2
أشــهر مــن تــاریخ وفــاة التــاجر، فــإذا لــم یتفقــوا باإلجمــاع علــى طلــب الصــلح وجــب 
علــى المحكمــة أن تســمع أقــوال مــن عــارض مــنهم فــي طلــب الصــلح لتفصــل فیــه 

  .وفقًا لمصلحة ذوي الشأن
  )767(مادة 

  .صلحًا آخرال یجوز للمدین أثناء تنفیذ الصلح الواقي أن یطلب منحه 
  )768(مادة 

ــ إلــى المحكمــة طلــب لشــهر إفــالس المــدین وطلــب آخــر بالصــلح الــواقي مــن  مَ دِّ إذا قُ
اإلفـــالس، فـــال یجـــوز الفصـــل فـــي طلـــب شـــهر اإلفـــالس إال بعـــد الفصـــل فـــي طلـــب 

  .یقضي برفضه باتٍّ  الصلح الواقي بحكمٍ 
  )769(مادة 

لمختصــة بشــهر اإلفــالس یقــدم طلــب الصــلح الــواقي إلــى قلــم كتــاب محكمــة البدایــة ا
ذا لــم  یبــین فیــه أســباب اضــطراب األعمــال ومقترحــات الصــلح وضــمانات تنفیــذها، وإ
یـــتمكن طالـــب الصـــلح مـــن تقـــدیم هـــذه البیانـــات أو بعضـــها وجـــب علیـــه بیـــان أســـباب 

  .ذلك
  )770(مادة 

  :یرفق بطلب الصلح الواقي ما یأتي 
  .الوثائق المؤیدة للبیانات المذكورة فیه .1
لســجل التجــاري تثبــت تقیــد التــاجر بأحكــام الســجل التجــاري خـــالل شــهادة مــن ا .2

  .السنتین السابقتین على طلب الصلح
ــــة التجــــارة بصــــفة معتــــادة ومســــتمرة خــــالل  .3 شــــهادة مــــن الغرفــــة التجاریــــة بمزاول

  .السنتین السابقتین على طلب الصلح
  .الدفاتر التجاریة اإللزامیة .4



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

عـــن الســـنتین الســـابقتین علـــى  صـــورة عـــن المیزانیـــة وحســـاب األربـــاح والخســـائر .5
  .طلب الصلح

ــــان بإجمــــالي المصــــروفات الشخصــــیة عــــن الســــنتین الســــابقتین علــــى طلــــب  .6 بی
  .الصلح

ـــة وقیمتهـــا التقریبیـــة عنـــد طلـــب  .7 بیـــان تفصـــیلي بـــاألموال المنقولـــة وغیـــر المنقول
  .الصلح

بیـان بأسـماء الــدائنین والمـدینین وعنـاوینهم ومقــدار حقـوقهم والتأمینـات الضــامنة  .8
  .هال

  )771(مادة 
إذا كـان الطلـب خاصـًا بشـركة وجـب أن یرفـق بـه إضـافة للوثـائق المـذكورة فـي المــادة 
السـابقة صـورة عـن عقـد تأسـیس الشــركة وعـن نظامهـا األساسـي مصـادقًا علیهمـا مــن 
الســجل التجــاري، والوثــائق المثبتــة لصــفة مقــدم الطلــب وصــورة عــن قــرار الشــركاء أو 

صـــلح وبیـــان  بأســـماء الشـــركاء المتضـــامنین وعنـــاوینهم الجمعیـــة العمومیـــة بطلـــب ال
  .وجنسیاتهم

  )772(مادة 
یجـــب أن تكـــون الوثـــائق المـــذكورة فـــي المـــادتین الســـابقتین مؤرخـــة وموقعـــة مـــن  .1

ذا تعــــذر تقــــدیم بعضــــها أو اســــتیفاء بیاناتهــــا وجــــب أن یتضــــمن  ــــب الصــــلح وإ طال
  .الطلب أسباب ذلك

  .ذه الوثائقویحرر قلم كتاب المحكمة محضرًا بتسلم ه .2
  )773(مادة 

للمحكمـــــة التـــــي تنظـــــر فـــــي طلـــــب الصـــــلح أن تـــــأمر باتخـــــاذ التـــــدابیر الالزمـــــة  .1
  .للمحافظة على أموال المدین إلى حین الفصل في الطلب

ویجوز للمحكمة أن تتخذ من اإلجـراءات مـا یمكنهـا مـن اإلحاطـة بحالـة المـدین  .2
  .المالیة وأسباب اضطرابها
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فـــي غیـــر عالنیـــة وعلـــى وجـــه االســـتعجال  وتنظـــر المحكمـــة فـــي طلـــب الصـــلح .3
  .وتفصل في الطلب بحكم نهائي وبدون خصومه

  )774(مادة 
  :تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي في األحوال اآلتیة 

إذا لـــم یقـــدم طالـــب الصـــلح الوثـــائق والبیانـــات المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادتین  .1
  .أو قدمها غیر مكتملة دون مبرر) 772،770(

باإلدانـــة فـــي إحـــدى جـــرائم اإلفـــالس  بـــاٌت  طالـــب الصـــلح حكـــمٌ  إذا صـــدر ضـــد .2
بالتــدلیس أو فــي إحــدى جــرائم التزویــر أو الســرقة أو النصــب أو خیانــة األمانــة أو 

ـــم یكـــن قـــد رُ  إلیـــه  دَّ اخـــتالس األمـــوال العامـــة أو إعطـــاء شـــیك بـــدون رصـــید مـــا ل
  .اعتباره

  .رإذا كان طالب الصلح قد اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرا .3
  .سابق واقٍ  إذا لم یقم بتنفیذ ما التزم به في صلحٍ  .4

  )775(مادة 
ـــواقي جـــاز لهـــا أن تحكـــم علـــى التـــاجر  إذا قضـــت المحكمـــة بـــرفض طلـــب الصـــلح ال

إذا تبـین أردنـي أو مـا یعادلهـا بالعملـة المتداولـة قانونـًا بغرامة ال تزید على ألف دینار 
  .االضطراب فیها لها أنه تعمد اإلیهام باضطراب أعماله أو إحداث

  )776(مادة 
إذا قضـــت المحكمـــة بقبـــول الصـــلح الـــواقي وجـــب أن تـــأمر فـــي حكمهـــا بافتتـــاح  .1

اإلجــراءات وتنــدب أحــد قضــاتها لإلشــراف علــى إجــراءات الصــلح وتعــین أمینــًا أو 
  .أكثر لمباشرة هذه اإلجراءات ومتابعتها

دین خزانــة للمحكمـة أن تــأمر فــي حكمهـا بافتتــاح إجــراءات الصـلح أن یــودع المــ .2
  .المحكمة مبلغًا تحدده یكون أمانة لمواجهة مصروفات إجراءات الصلح

للمحكمة أن تقضي بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفهـا إذا لـم یـودع المـدین مبلـغ  .3
  .األمانة في المیعاد الذي عینته
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  )777(مادة 
یعــین أمــین الصــلح مــن المــرخص لهــم بمزاولــة مهنــه أمــین التفلیســة وتســري فــي هــذا 

  ).604(الشأن األحكام المنصوص علیها في المادة 
  )778(مادة 

تسـري علـى القـرارات التــي یصـدرها القاضـي المشـرف علــى إجـراءات الصـلح األحكــام 
  ).622(و) 620(المنصوص علیها في المادتین 

  )779(مادة 
  .یبلغ قلم كتاب المحكمة أمین الصلح بقرار تعیینه فور صدوره .1
ألیـــام الخمســـة التالیـــة لتبلیغـــه بـــالتعیین بقیـــد الحكـــم یقـــوم أمـــین الصـــلح خـــالل ا .2

بافتتـــاح إجـــراءات الصـــلح فـــي الســـجل التجـــاري ونشـــر ملخصـــه مصـــحوبًا بـــدعوة 
  .الدائنین إلى االجتماع   في صحیفة یومیة یعینها القاضي المشرف

وعلى أمین الصلح أن یرسل في المیعاد المذكور فـي الفقـرة السـابقة الـدعوة إلـى  .3
  .رفقًا بها مقترحات الصلح إلى الدائنین المعلومة عناوینهماالجتماع م

  )780(مادة 
ـــاتر  .1 ـــال دف ـــاح إجـــراءات الصـــلح بإقف یقـــوم القاضـــي المشـــرف فـــور صـــدور الحكـــم بافتت

  .المدین ووضع توقیعه علیها
ویباشــر أمـــین الصـــلح فــور تبلیغـــه بـــالتعیین إجـــراءات الجــرد بحضـــور المـــدین وكاتـــب  .2

  .لكالمحكمة ویحرر محضرًا بذ
  )781(مادة 

یبقى المدین بعد صدور الحكم بافتتاح إجـراءات الصـلح قائمـًا علـى إدارة أموالـه  .1
بإشـــراف أمـــین الصــــلح، ولـــه أن یقــــوم بجمیـــع التصـــرفات العادیــــة التـــي تقتضــــیها 
ـــدائنین بالتبرعـــات التـــي  ـــه التجاریـــة، ومـــع ذلـــك ال یجـــوز االحتجـــاج علـــى ال أعمال

  .مذكوریجریها المدین بعد صدور الحكم ال
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وال یجـــوز للمـــدین بعـــد صـــدور الحكـــم بافتتـــاح إجـــراءات الصـــلح أن یقتـــرض أو  .2
یعقد صلحًا أو رهنًا أو أن یجري تصرفًا ناقًال للملكیة ال تسـتلزمه أعمالـه التجاریـة 
العادیة إال بعد الحصول على إذن من القاضـي المشـرف، وكـل تصـرف یـتم علـى 

  .خالف ذلك ال یحتج به على الدائنین
  )782( مادة

جـــراءات التنفیـــذ الموجهـــة إلـــى المـــدین بمجـــرد صـــدور  .1 توقـــف جمیـــع الـــدعاوى وإ
جـراءات التنفیـذ  الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، أما الدعاوى المقامة من المـدین وإ

  .التي باشرها فتبقى ساریة مع إدخال أمین الصلح فیها
ــــــــوق االمتیــــــــا .2 ــــــــالرهون وحق ــــــــدائنین ب ــــــــي مواجهــــــــة ال ز وال یجــــــــوز االحتجــــــــاج ف

واالختصـــاص المقـــررة علـــى أمـــوال المـــدین والمقیـــدة بعـــد صـــدور الحكـــم بافتتـــاح 
  .إجراءات الصلح

  )783(مادة 
ال یترتب على صدور الحكم بافتتاح إجـراءات الصـلح حلـول آجـال الـدیون التـي علـى 

  .المدین
  )784(مادة 

سـوء نیـة إذا أخفى المدین بعد تقـدیم طلـب الصـلح جـزءًا مـن أموالـه أو أتلفـه أو أجـرى ب
جـاز للمحكمـة أن ) 783(تصرفات ضارة بالـدائنین أو تصـرفات مخالفـة ألحكـام المـادة 

  .تأمر من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح
  )785(مادة 

على جمیع الدائنین ولو كانـت دیـونهم غیـر حالـة أو مضـمونة بتأمینـات خاصـة  .1
أیـــام التالیـــة لنشـــر أو ثابتـــة بأحكـــام باتـــة أن یســـلموا أمـــین الصـــلح خـــالل العشـــرة 

فـي الصـحیفة أو مـن تـاریخ تسـلم ملخص الحكم الصـادر بافتتـاح إجـراءات الصـلح 
خطــاب التبلیــغ مســتندات دیــونهم مصــحوبة ببیــان هــذه الــدیون وتأمیناتهــا إن وجــدت 
ومقدارها مقومة بالعملة الوطنیة على أساس سعر الصرف المعلن لـدى سـلطة النقـد 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

ـــى أمـــین الصـــلح بكتـــاب  یـــوم صـــدور الحكـــم، ویجـــوز إرســـال البیـــان والمســـتندات إل
  .مسجل مصحوب بعلم الوصول

  .ویكون المیعاد ثالثین یومًا بالنسبة إلى الدائنین المقیمین خارج البالد .2
  )786(مادة 

یضع أمین الصلح بعد انتهـاء المیعـاد المنصـوص علیـه فـي المـادة السـابقة قائمـة  .1
إجـراءات الصــلح وبیانـًا بمقـدار كـل دیــن بأسـماء الـدائنین الـذین طلبــوا االشـتراك فـي 

والمســتندات المؤیـــدة والتأمینــات الضـــامنة لــه إن وجـــدت ومــا یـــراه بشـــأن  ةعلــى حـــد
  .قبوله أو رفضه

ــــدین أو تكملــــة  .2 ــــدیم إیضــــاحات عــــن ال ــــدائن تق ــــب مــــن ال وألمــــین الصــــلح أن یطل
  .مستنداته أو تعدیل مقداره أو صفاته

  )787(مادة 
ة الدیون قلـم كتـاب المحكمـة خـالل األیـام الثالثـین على أمین الصلح إیداع قائم .1

ویجــوز عنــد االقتضــاء إطالــة هــذا . التالیــة لصــدور حكــم افتتــاح إجــراءات الصــلح
  .المیعاد بقرار من القاضي المشرف

ویقــوم أمــین الصــلح فــي الیــوم التــالي لإلیــداع بنشــر بیــان بحصــول اإلیــداع فــي  .2
لـى كـل صحیفة یومیة یعینها القاضي المشرف ویرسل أ مین الصـلح إلـى المـدین وإ

  .دائن نسخة من قائمة الدیون وبیان بالمبالغ التي یرى قبولها من كل دین
  .طالع على القائمة المودعة قلم كتاب المحكمةولكل ذي مصلحة اال .3

  )788(مادة 
للمـدین ولكـل دائــن ورد اسـمه بقائمــة الـدیون أن ینـازع فــي الـدیون المدرجــة بهـا خــالل 

ة التالیة لتاریخ النشر فـي الصـحف عـن حصـول اإلیـداع، وتقـدم المنازعـة األیام العشر 
إلـى قلــم كتـاب المحكمــة ویجــوز إرسـالها بالبریــد المســجل أو بطریـق البــرق أو الــتلكس 

  .أو البرید االلكتروني أو أي وسیلة إلكترونیة أخرى أو الفاكس
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )789(مادة 
لیــــه فــــي المــــادة یضــــع القاضــــي المشــــرف بعــــد انقضــــاء المیعــــاد المنصــــوص ع .1

الســـابقة قائمـــة نهائیـــة بالـــدیون غیـــر المتنـــازع علیهـــا ویؤشـــر علـــى البیـــان الخـــاص 
  .بالدین بما یفید قبوله ومقدار المقبول منه

ــــم تقــــدم بشــــأنه  .2 ــــو ل ــــه ول ــــدین متنازعــــًا علی ــــار ال ویجــــوز للقاضــــي المشــــرف اعتب
  .منازعة

ین التالیـة لتـاریخ ویفصل القاضـي فـي الـدیون المتنـازع علیهـا خـالل األیـام الثالثـ .3
  .انقضاء میعاد المنازعة

ویخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بمیعـاد الجلسـة قبـل انعقادهـا بثالثـة أیـام  .4
  .كما یبلغهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره. على األقل

  )790(مادة 
یجــــوز الطعــــن فــــي القــــرار الصــــادر مــــن القاضــــي المشــــرف بقبــــول الــــدین أمــــام  .1

  .تي قدم إلیها طلب الصلحالمحكمة ال
  .وال یترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إال إذا أمرت المحكمة بذلك .2
ـــدین مؤقتـــًا بمبلـــغ  .3 ویجـــوز للمحكمـــة قبـــل الفصـــل فـــي الطعـــن أن تـــأمر بقبـــول ال

  .تقدره
  .وال یجوز قبول الدین مؤقتًا إذا أقیمت بشأنه دعوى جزائیة .4
ذا كانت المنازعة علـى الـدین متعلقـة بت .5 أمیناتـه وجـب قبولـه مؤقتـًا بوصـفه دینـًا وإ

  .عادیاً 
  )791(مادة 

ال یجــوز أن یشــترك فــي إجــراءات الصــلح الــواقي الــدائنون الــذین لــم یقــدموا مســتندات 
وال الــدائنون الــذین لــم تقبــل ) 785(دیــونهم فــي المیعــاد المنصــوص علیــه فــي المــادة 

  .دیونهم نهائیًا أو مؤقتاً 
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  )792(مادة 
مشرف بعد االنتهاء من تحقیق الدیون میعادًا الجتمـاع الـدائنین یعین القاضي ال .1

للمداولــة فــي مقترحــات الصـــلح، وترســل الــدعوة لحضــور هـــذا االجتمــاع إلــى كـــل 
  .دینه نهائیًا أو مؤقتاً  لَ بِ دائن قُ 

  .ویجوز للقاضي المشرف أن یأمر بنشر الدعوة في صحیفة یومیة .2
  )793(مادة 

قبــل المیعــاد المعــین الجتمــاع الــدائنین  حكمــةیــودع أمــین الصــلح قلــم كتــاب الم .1
بخمسـة أیـام علـى األقـل تقریـرًا عــن حالـة المـدین المالیـة وأسـباب اضـطرابها وبیانــًا 

  .بأسماء الدائنین الذین لهم الحق في االشتراك في إجراءات الصلح
  .یجب أن یتضمن تقریر األمین رأیه في شروط الصلح التي اقترحها المدین .2
طالع مصــلحة أن یطلــب مــن القاضــي المشــرف اإلذن لــه بــاال ویجــوز لكــل ذي .3

  .على التقریر المذكور
  )794(مادة 

  .یتولى القاضي المشرف رئاسة اجتماع الدائنین .1
  .ویجوز للدائن أن یقیم عنه وكیًال خاصًا في حضور االجتماع .2
ویـجـــب أن یحضـــــر المـــــدین بنفســـــه االجتمــــاع، وال یجـــــوز أن یقـــــیم وكـــــیًال فـــــي  .3

  .عنه إال لعذر یقبله القاضي المشرف الحضور نیابة
  )795(مادة 

ال تجــرى المداولـــة علـــى شـــروط الصـــلح إال بعــد تـــالوة تقریـــر األمـــین ویجـــوز للمـــدین 
  .اقتراح تعدیل شروطه للصلح أثناء المداولة
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  )796(مادة 
ال یقــع الصــلح إال بموافقــة أغلبیــة الــدائنین الــذین قبلــت دیــونهم نهائیــًا أو مؤقتــًا  .1

ـــدیون وال یـــدخل فـــي حســـاب هـــاتین بشـــرط أن  یكونـــوا حـــائزین لثلثـــي قیمـــة هـــذه ال
األغلبیتین العددیة والقیمیـة الـدائنون الـذین لـم یشـتركوا فـي التصـویت علـى شـروط 

  .الصلح كما ال تحسب دیونهم في قائمة الدیون
ذا كــان الصــلح خاصــًا بشــركة أصــدرت ســندات قــرض وجــب مراعــاة األحكــام  .2 وإ

  ).746(مادة المنصوص علیها في ال
  )797(مادة 

یســري علــى الصــلح الــواقي مــن اإلفــالس الحظــر المنصــوص علیــه فــي المــادة  .1
)700.(  

وتسري في شأن اشتراك الدائنین أصحاب التأمینات العینیة فـي التصـویت علـى  .2
  ).701(الصلح األحكام المنصوص علیها في المادة 

  )798(مادة 
سة التي جرى فیهـا التصـویت علیـه یوقع عقد الصلح الواقي من اإلفالس في الجل .1

ال وقع الغیاً    .وإ
ذا لــم تتحقــق إحــدى األغلبیتــین المنصـــوص علیهمــا فــي المــادة  .2 تأجلـــت ) 796(وإ

ووجب في هذه الحالة تطبیـق . المداولة في شروط الصلح عشرة أیام ال مهلة غیرها
  ).698(األحكام المنصوص علیها في المادة 

  )799(مادة 
جلســة الصــلح یوقعــه القاضــي المشــرف وأمــین الصــلح  یحـرر محضــر بمــا تــم فــي .1

  .والمدین والدائنون الحاضرون
لكل دائن له حق االشتراك في مداوالت الصلح خالل األیام العشرة التالیة للتوقیع  .2

على محضر الصلح أن یبلغ القاضي المشرف كتابة بما لدیه من اعتراضات علـى 
  .الصلح وأسباب هذه االعتراضات
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المشرف خالل األیـام السـبعة التالیـة النقضـاء المیعـاد المنصـوص  وعلى القاضي .3
علیه في الفقرة السابقة أن یعرض األمر على المحكمة التي أصدرت األمر بافتتاح 
إجراءات الصلح مرفقًا بتقریـر مـن قبلـه عـن حالـة المـدین المالیـة وأسـباب اضـطراب 

  .أعماله وشروط الصلح وبیان باالعتراضات علیه وأسبابها
  )800(مادة 

یقــوم قلــم كتــاب المحكمــة بتبلیــغ المــدین والــدائنین الــذین تقــدموا باعتراضــات علــى  .1
. الصلح بمیعاد الجلسة التي حددت لنظر هذه االعتراضات وطلب المصـادقة علیـه

  .حضور هذه الجلسة ةویجوز لكل ذي مصلح
تفصل المحكمة في االعتراضـات علـى الصـلح وفـي طلـب المصـادقة علیـه بحكـم  .2

  .واحد یكون نهائیا بقبول المصادقة علیه أو برفض هذه المصادقة
یجوز للمحكمة رفض المصادقة علـى الصـلح ولـو لـم یقـدم بشـأنه أیـة اعتراضـات  .3

  .إذا توافرت أسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنین تبرر الرفض
ض إذا رفضــت المحكمــة االعتــراض علــى الصــلح جــاز لهــا الحكــم علــى المعتــر  .4

إذا مــا أردنــي أو مــا یعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــًا بغرامــة ال تجــاوز ألــف دینــار 
  .تبین لها أنه تعمد باعتراضه تأخیر الصلح

  )801(مادة 
یجوز أن یتضمن الصلح الواقي منح المـدین آجـاًال لوفـاء الـدیون كمـا یجـوز أن  .1

  .یتضمن إبراء المدین جزئیًا من الدین
ح بشــرط الوفـاء بكامـل الـدین إذا أیســر المـدین خـالل مــدة ویجـوز أن یعقـد الصـل .2

تعین في شروط الصلح على أال تتجاوز خمس سنوات من تاریخ المصـادقة علـى 
الصــلح، وال یعتبــر المــدین أنــه قــد أیســر إال إذا زادت قیمــة موجوداتــه علــى قیمـــة 

  .الدیون المترتبة علیه
  .صیة لتنفیذ شروط الصلحوللدائنین أن یشترطوا تقدیم ضمانات عینیة أو شخ .3
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  )802(مادة 
یجــــري شــــهر الحكــــم الصــــادر بالمصــــادقة علــــى الصــــلح الــــواقي وفقــــًا لألحكــــام  .1

  .المقررة لشهر اإلفالس
ویجب أن یشتمل الملخص الذي ینشر في الصـحف علـى اسـم المـدین وموطنـه  .2

ورقم قیده في السـجل التجـاري والمحكمـة التـي صـادقت علـى الصـلح وتـاریخ حكـم 
  .قة وملخص ألهم شروط الصلحالمصاد

  )803(مادة 
یســـري الصـــلح الــــواقي مـــن اإلفــــالس فـــور صــــدور الحكـــم بالمصــــادقة علـــى الــــدائنین  .1

الــذین تعتبــر دیـــونهم عادیــة وفقـــًا ألحكــام اإلفـــالس ولــو لـــم یشــتركوا فـــي إجراءاتــه أو لـــم 
  .یوافقوا على شروطه

أو كفـــالؤه فـــي الـــدین، ال یفیــد مـــن الصـــلح الـــواقي المـــدینون المتضــامنون مـــع المـــدین  .2
ومــع ذلــك إذا وقــع الصــلح مــع شــركة أفــاد مــن شــروطه الشــركاء المســئولون فــي جمیـــع 

  .أموالهم عن دیونها إال إذا نص في عقد الصلح على غیر ذلك
وال یســري الصــلح علـــى دیــن النفقــة وال علـــى الــدیون التــي نشـــأت بعــد صــدور الحكـــم  .3

  .بافتتاح إجراءات الصلح
  )804(مادة 

محكمــة التــي صــادقت علــى الصــلح أن تمــنح المــدین بنــاًء علــى طلبــه یجــوز لل .1
ـــدیون التـــي نشـــأت بعـــد صـــدور الحكـــم بافتتـــاح إجـــراءات الصـــلح  آجـــاًال للوفـــاء بال

  .بشرط أال تجاوز األجل المقرر في الصلح
وال یترتــب علــى مصــادقة الصــلح حرمــان المــدین مــن اآلجــال التــي تكــون أبعــد  .2

  .حمدى من األجل المقرر في الصل
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  )805(مادة 
تـــأمر المحكمـــة فـــي حكـــم المصـــادقة علـــى الصـــلح وبنـــاًء علـــى تقریـــر القاضـــي  .1

المشــرف باإلبقــاء علــى أمــین الصــلح أو بتعیــین رقیــب مــن الــدائنین أو مــن غیــرهم 
بالغ المحكمة بما یقع من مخالفات لهذه الشروط   .لمراقبة تنفیذ شروط الصلح وإ

الصــلح مــن المحكمــة التــي صــادقت یطلــب الرقیــب المشــرف علــى تنفیــذ شــروط  .2
التالیـة علـى تنفیـذ شـروط الصـلح إصـدار حكمهـا بإقفـال  األیـام العشـرةعلیه خـالل 

  ).785(ویشهر هذا الطلب بالكیفیة المنصوص علیها في المادة . اإلجراءات
ویصــدر الحكــم بإقفــال اإلجــراءات خــالل الثالثــین یومــًا التالیــة لتــاریخ النشــر فــي  .3

  .ه في السجل التجاريالصحف ویقید ملخص
  )806(مادة 

یبطــل الصــلح الــواقي مــن اإلفــالس إذا ظهـــر بعــد المصــادقة علیــه تــدلیس مـــن  .1
ویعتبــر تدلیســًا علــى وجــه الخصــوص إخفــاء األمــوال واصــطناع الـــدیون . المــدین

  .وتعمد المبالغة في مقدارها
ال  .2 یطلب إبطال الصلح خـالل سـتة أشـهر مـن الیـوم الـذي یظهـر فیـه التـدلیس وإ

وفـي جمیـع األحـوال ال یكـون الطلـب مقبـوًال إذا قـدم بعـد . كان الطلب غیـر مقبـول
  .انقضاء سنتین من تاریخ صدور الحكم بالمصادقة على الصلح

  )807(مادة 
  .ال یلزم الدائنون برد ما قبضوه من دیونهم قبل الحكم بإبطال الصلح .1
  .شروطهویترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفیل الذي ضمن تنفیذ  .2

  )808(مادة 
للمحكمـة بنـاًء علـى طلـب كـل دائـن یخضـع لشـروط الصـلح أن تقضـي بفسـخ الصــلح 

  :في األحوال اآلتیة 
  .إذا لم ینفذ المدین شروط الصلح كما اتفق علیها .1
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إذا تصرف المدین بعد المصادقة علـى الصـلح تصـرفًا نـاقًال لملكیـة متجـره دون  .2
  .مبرر مقبول

  .ه ال ینتظر تنفیذ شروط الصلح أو إتمام تنفیذهاإذا توفى المدین وتبین أن .3
  )809(مادة 

  .ال یلزم الدائنون برد ما قبضوه من دیونهم قبل الحكم بفسخ الصلح .1
وال یترتــب علــى فســخ الصــلح بــراءة ذمــة الكفیــل الضــامن لتنفیــذ شــروطه ویجــب  .2

  .تكلیف هذا الكفیل بحضور الجلسة التي ینظر فیها طلب فسخ الصلح
  )810(مادة 

یقــدر القاضــي المشــرف علــى الصــلح أجــر كــل مــن أمــین الصــلح والرقیــب مــن  .1
غیــر الــدائنین ویــودع قــرار القاضــي فــي هــذا الشــأن قلــم كتــاب المحكمــة فــي الیــوم 

  .التالي لصدروه
ویجـوز لكــل ذي مصــلحة االعتـراض علــى القــرار لـدى المحكمــة خــالل الخمســة  .2

 .لصادر في االعتراض نهائیاً عشر یومًا التالیة لتاریخ اإلیداع، ویكون الحكم ا

  )811(مادة 
یجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناًء على تقریر القاضـي المشـرف علـى الصـلح أن 
تأمر في حكمها بإقفال إجـراءات الصـلح بصـرف مكافـأة إجمالیـة للرقیـب إذا كـان مـن 

تسـمح  الدائنین وتبین أنه بذل في عمله جهدًا غیر عادي وكانت حالة المـدین المالیـة
  .بذلك
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  الفصل العاشر
  جرائم اإلفالس والصلح الواقي منه

  الفرع األول
  جرائم اإلفالس

  )812(مادة 
یعد مفلسًا بالتدلیس ویعاقب بالسجن مدة ال تزید علـى خمـس سـنوات كـل تـاجر شـهر 

  :وثبت أنه ارتكب أحد األعمال اآلتیة  باٍت  إفالسه بحكمٍ 
  .أحدث تغییر فیهاعضها أو أتلفها أو أخفى دفاتره التجاریة كلها أو ب .1
  .جزءًا من أمواله أو أخفاه إضرارًا بدائنیه دَ دَّ اختلس أو بَ  .2
أقر بمدیونیته بدیون ال حقیقة لها أو مغالى فیها كتابة أو شـفاهة أو بإثباتهـا فـي  .3

  .المیزانیة أو امتنع عن تقدیم أوراق أو إیضاحات
  . حصل على الصلح بطریق التدلیس .4

  )813(مادة 
ــــى اإلفــــالس  .1 ــــة صــــدور حكــــم نهــــائي بشــــهر إفــــالس شــــركة یعاقــــب عل فــــي حال

بالتــدلیس أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو مــدیروها أو القــائمون علــى تصــفیتها بالســجن 
  :مدة ال تزید على خمس سنوات إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد األعمال اآلتیة 

  .إخفاء دفاتر الشركة التجاریة أو أتالفها أو تغییرها .أ 
  .تبدید جزء من أموال الشركة أو إخفائها إضرارًا بدائني الشركةاختالس و  .ب 
اإلقــرار بمدیونیــة الشــركة بــدیون ال حقیقــة لهــا أو مغــالى فیهــا بإثبــات ذلــك فــي  .ج 

أوراق أو عقــــــود رســــــمیة أو عرفیــــــة أو فــــــي المیزانیــــــة أو امتنعــــــوا عــــــن تقــــــدیم 
  .مستندات كانت في حوزتهم

  .دلیسالحصول على صلح خاص بالشركة بطریق الت .د 
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اإلعـالن علــى خـالف الحقیقــة عــن رأس مـال الشــركة المكتتـب بــه أو المــدفوع،  .ه 
عوا أرباحًا صوریة، أو استولوا على مكافآت تزیـد علـى القـدر المحـدد فـي زَّ أو وَ 

  .عقد تأسیس الشركة أو في نظامها األساسي
ال تطبـــق العقوبـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي الفقـــرة الســـابقة علـــى مـــن یثبـــت عـــدم  .2

في العمل محل الجریمة أو یثبت امتناعه أو تحفظه علـى القـرار الصـادر  اشتراكه
  .في شأن هذا العمل

  )814(مادة 
یعــد مفلســًا بالتقصــیر ویعاقــب بــالحبس مــدة ال تزیــد علــى ســنتین أو بالغرامــة التــي ال 

كــل تــاجر أردنــي أو مــا یعادلهــا بالعملــة المتداولــة قانونــا، تجــاوز خمســة آالف دینــار 
م نهـائي بشـهر إفالســه وثبـت أنــه تسـبب بتقصـیره الجســیم فـي خســارة صـدر ضـده حكــ

  :دائنیه في إحدى الحاالت اآلتیة 
  .نفق مبالغ باهظة في عملیات وهمیة ال تستلزمها أعماله التجاریةأإذا  .1
إذا أقــدم بعــد التوقــف عــن الــدفع علــى إیفــاء دائــن إضــرارًا بجماعــة الــدائنین ولــو  .2

  .حكان ذلك بقصد الحصول على الصل
إلـــى وســـائل غیـــر  َأَجـــإذا تصـــرف فـــي بضـــائعه بأقـــل مـــن ســـعرها العـــادي أو التَ  .3

مشــروعه للحصــول علــى نقــود بقصــد تــأخیر توقفــه عــن الــدفع أو شــهر إفالســه أو 
  .فسخ الصلح

  )815(مادة 
یجوز أن یعتبـر مفلسـًا بالتقصـیر ویعاقـب بـالحبس مـدة ال تزیـد علـى سـنة أو بالغرامـة 

 أردنـي أو مــا یعادلهـا بالعملــة المتداولـة قانونــا،سـمائة دینــار التـي ال تجـاوز ألفــین وخم
  :كل تاجر صدر ضده حكم نهائي بشهر إفالسه عن ارتكابه أحد األعمال اآلتیة 

ـــم یقـــم  .1 لـــم یمســـك دفـــاتر تجاریـــة تكفـــي للوقـــوف علـــى حقیقـــة مركـــزه المـــالي أو ل
  .بالجرد المفروض طبقًا للقانون
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ال تتناسـب مــع حالتـه المالیــة  مكلفــةً  عقـد لمصـلحة الغیــر بـدون عــوض تعهـداٍت  .2
  .عندما تعهد بها

ـــن تقـــــدیم البیانـــــات التـــــي یطلبهـــــا منـــــه قاضـــــي التفلیســـــة أو المحكمـــــة  .3 امتنـــــع عــ
  .المختصة أو تعمد تقدیم بیانات غیر صحیحة

سمح بعد توقفه عن الدفع بمیزة خاصـة ألحـد دائنیـه بقصـد الحصـول منـه علـى  .4
  .قبول الصلح

  .اء بالتعهدات المترتبة على صلح سابقتكرر إفالسه قبل اإلیف .5
نفق مبـالغ باهظـة علـى مصـروفاته الشخصـیة أو مصـروفاته البیتیـة سـواء كـان أ .6

  .ذلك قبل التوقف عن الدفع أو بعده
  )816(مادة 

بالتقصـیر ویعاقـب  في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفالس شركة، یعـد مفلسـاً  .1
قــائمون علــى تصــفیتها إذا ثبــت بــالحبس أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو مــدیروها أو ال

  :أنهم ارتكبوا أحد األعمال اآلتیة 
  .لم یمسكوا دفاتر تجاریة تكفي للوقوف على حقیقة مركز الشركة المالي .أ 
امتنعــوا عــن تقــدیم البیانـــات التــي یطلبهــا مـــنهم قاضــي التفلیســة أو أمینهـــا أو  .ب 

  .تعمدوا تقدیم بیانات غیر صحیحة
قفهــا عــن الــدفع بقصــد إقصــاء هــذه األمــوال تصــرفوا فــي أمــوال الشــركة بعــد تو  .ج 

  .عن الدائنین
أقدموا بعد توقف الشركة عن الدفع على إیفاء دائن إضرارًا بجماعـة الـدائنین،  .د 

أو قرروا تأمینات أو مزایـا خاصـة لـه تفضـیًال لـه علـى البـاقین ولـو كـان ذلـك 
  .بقصد الحصول على الصلح

ا إلــى وســائل و ي أو التجــؤ تصــرفوا فــي بضــائع الشــركة بأقــل مــن ســعرها العــاد .ه 
غیر مشروعة للحصول على نقود بقصد تـأخیر توقـف الشـركة عـن الـدفع أو 

  .شهر إفالسها أو فسخ الصلح



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  .أنفقوا مبالغ باهظة في عملیات وهمیة ال تستلزمها أعمال الشركة .و 
ــتركوا فـــــي أعمـــــال تخـــــالف القـــــانون أو عقـــــد تأســـــیس الشـــــركة أو نظامهـــــا  .ز  اشـــ

  .ذه األعمالاألساسي أو صادقوا على ه
وال تطبــــق العقوبــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي هــــذه المــــادة علــــى مــــن یثبــــت عــــدم  .2

اشـتراكه فــي العمــل محـل الجریمــة أو یثبــت تحفظـه علــى القــرار الصـادر فــي شــأن 
  .هذا العمل

  )817(مادة 
إذا أقیمــت علـــى التــاجر المفلـــس أو عضــو مجلـــس إدارة الشــركة أو مـــدیرها أو القـــائم 

لجزائیة بـاإلفالس بالتـدلیس أو بالتقصـیر أو صـدر علیـه حكـم على تصفیتها الدعوى ا
ــــدعاوى المدنیــــة أو التجاریــــة محتفظــــة  ــــذلك وفقــــًا ألحكــــام المــــواد الســــابقة، بقیــــت ال ب
باســتقاللیتها عـــن الـــدعوى الجزائیـــة، كمـــا تبقــى اإلجـــراءات المتعلقـــة بأعمـــال التفلیســـة 

أو أن یكـــون مــــن حــــق كمـــا نظمهــــا القـــانون دون أن تحــــال علــــى المحكمـــة الجزائیــــة 
  .القانون على غیر ذلك صَّ نُ المحكمة التصدي لها ما لم یَ 

  )818(مادة 
یعاقب أمـین التفلیسـة بالسـجن مـدة ال تزیـد علـى خمـس سـنوات إذا اخـتلس مـاًال  .1

  .من أموال التفلیسة أثناء قیامه على إدارتها
  .ویعاقب بالحبس إذا تعمد إعطاء بیانات غیر صحیحة تتعلق بالتفلیسة .2

  )819(مادة 
یعاقــب بــالحبس مراقــب التفلیســة إذا تعمــد إعطــاء بیانــات غیــر صــحیحة عــن حالــة 

  .المدین أو أید هذه البیانات
  )820(مادة 

یعاقب بالحبس مدة ال تزید على ثالث سنوات وبالغرامة التي ال تجاوز ستة آالف  .1
ن العقـوبتین كــل أو بإحـدى هـاتی أردنـي أو مـا یعادلهـا بالعملـة المتداولـة قانونـا دینـار
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أو هرب أو أخفى أمواًال منقولة قابلة ألن تدخل في  َد دَّ شخص اختلس أو سرق أو بَ 
  .موجودات التفلیسة

ویعاقــب بالعقوبــات المقــررة فــي الفقــرة الســابقة زوج المــدین المفلــس أو أصــوله أو  .2
 أحــد األعمــال ارتكــب أي مــنهمفروعــه أو أقاربــه أو أصــهاره إلــى الدرجــة الثانیــة إذا 

  .من هذه المادة) 1(المنصوص علیها في الفقرة 
  )821(مادة 

  :یعاقب بالحبس كل دائن للمفلس ارتكب أحد األفعال اآلتیة 
  .زاد في دیونه على المفلس بطریق الغش .1
اشـــترط لنفســـه مـــع المفلـــس أو مـــع غیـــره مزایـــا خاصـــة مقابـــل التصـــویت لصـــالح  .2

  .المفلس في مداوالت التفلیسة أو في الصلح
  .في مداوالت الصلح أو التصویت وهو یعلم أنه ممنوع قانونًا من ذلكاشترك  .3
عقد مع المفلس بعد توقفه عن الدفع اتفاقًا سریًا یكسبه مزایا خاصة إضرارًا بباقي  .4

  .الدائنین وهو یعلم ذلك
  )822(مادة 

تقضـي المحكمـة مــن تلقـاء ذاتهـا بــبطالن االتفاقـات المـذكورة فــي المـادة الســابقة  .1
  .لمفلس وألي شخص آخربالنسبة ل

كما تقضي بـإلزام الـدائن بـأن یـرد مـا اسـتولى علیـه بموجـب االتفـاق الباطـل ولـو  .2
  .صدر الحكم بالبراءة

  .وللمحكمة أن تقضي بناًء على طلب ذوي الشأن بالتعویض عند االقتضاء .3
  )823(مادة 

  :یعاقب بالسجن مدة ال تزید على خمس سنوات كل من ارتكب أحد األفعال اآلتیة 
لمصـلحة المـدین المفلـس كـل أو بعـض أموالـه المنقولـة  َب رَّ اختلس أو أخفى أو َه  .1

  .وغیر المنقولة
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تقــدم بطریــق التــدلیس باســمه أو باســم مســتعار أو باســم غیــره لتثبیــت دیــون وهمیــة فــي  .2
  .ذمة المدین المفلس

  .ارتكب وهو یتعاطى التجارة باسم وهمي جریمة اإلفالس بالتدلیس .3
  )824(مادة 

ب الشـــریك فـــي جـــرائم اإلفـــالس بالتـــدلیس أو بالتقصـــیر بالعقوبـــات المقـــررة للفاعـــل یعاقـــ
  .األصلي حتى ولو لم یكن تاجراً 

  )825(مادة 
ال یترتــب علــى إقامــة الــدعوى الجزائیــة بــاإلفالس بالتــدلیس أو بالتقصــیر أي تعــدیل فــي 

  .األحكام المتعلقة بإجراءات التفلیسة ما لم ینص القانون على غیر ذلك
  الفرع الثاني

  جرائم الصلح الواقي من اإلفالس
  )826(مادة 

  :یعاقب المدین بالحبس إذا قام بأحد األعمال اآلتیة 
أخفـــى عمـــدًا كـــل أموالـــه أو بعضـــها أو غـــالى فـــي تقـــدیرها بقصـــد الحصـــول علـــى  .1

  .الصلح الواقي
دینـه مـن  عمدًا دائنًا وهمیًا أو ممنوعًا من االشتراك في الصلح أو مغالیًا فـي َن كَّ مَ  .2

  .االشتراك في مداوالت الصلح والتصویت علیها، أو تركه بسوء نیة یشترك في ذلك
 .أغفل عمدًا ذكر دائن في قائمة الدائنین .3

  )827(مادة 
  :یعاقب الدائن بالحبس إذا قام بأحد األعمال اآلتیة 

اشــترك فــي مــداوالت الصــلح أو التصــویت علیــه وهــو یعلــم أنــه ممنــوع قانونــًا مــن  .1
  .ذلك

  .تعمد المغاالة في تقدیر دیونه .2
عقــــد مــــع المــــدین أو أي شــــخص آخــــر اتفاقــــًا ســــریًا یكســــبه مزایــــا خاصــــة مقابــــل  .3

  .تصویته مع الصلح إضرارًا بباقي الدائنین
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  )828(مادة 
  .یعاقب بالحبس أمین الصلح الذي تعمد إعطاء بیانات غیر صحیحة عن حالة المدین

  )829(مادة 
 دَ یَّـإعطـاء بیانـات غیـر صـحیحة عـن حالـة المـدین أو أَ  یعاقب بالحبس كل مراقب تعمـد

  .هذه البیانات غیر الصحیحة وهو یعلم ذلك
  )830(مادة 

إذا كانت الجریمة تتعلق باتفاق عقده المدین أو أي شخص مع أحـد الـدائنین لمـنح هـذا 
ـــدائنین، جـــاز  ـــاقي ال ـــى الصـــلح أو إضـــرارًا بب ـــا خاصـــة مقابـــل التصـــویت عل ـــدائن مزای ال

ة أن تقضي من تلقـاء ذاتهـا بإبطـال هـذا االتفـاق، وبـإلزام الـدائن بـرد مـا اسـتولى للمحكم
وللمحكمــة أن . علیــه بمقتضــى االتفــاق الباطــل ولــو صــدر الحكــم فــي الجریمــة بــالبراءة

  .تقضي أیضًا بناًء على طلب ذوي الشأن بالتعویض عند االقتضاء
  )831(مادة 

س یجـب علـى أمـین التفلیسـة أن یقــدم فـي حالـة إقامـة الـدعوى الجزائیـة علــى المفلـ .1
یضاحات  للنیابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق ومستندات ومعلومات وإ

  .تتعلق بالتفلیسة
وتبقــى الوثــائق والمســـتندات المــذكورة أثنـــاء التحقیــق االبتـــدائي أو المحاكمــة لـــدى  .2

مـة إلـى أمـین التفلیسـة النیابة العامة أو المحكمة وترد بعد انتهـاء التحقیـق أو المحاك
  .أو إلى المدین أو ورثته حسب الحال

  الفرع الثالث
  الغرامات والنفقات في جرائم 
  اإلفالس والصلح الواقي منه

  )832(مادة 
الغرامــات ونفقــات الــدعوى الجزائیــة المتعلقــة بــاإلفالس بالتقصــیر التــي تقیمهــا النیابــة 

  .ماعة الدائنینالعامة ال یجوز بأي حال من األحوال تحمیلها لج
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  )833(مادة 
فـــي حالـــة عقـــد الصـــلح یتحمـــل المفلـــس نفقـــات الـــدعوى ومـــع ذلـــك ال یجـــوز للخزانـــة 

  .العامة مطالبته بها إال بعد انقضاء اآلجال الممنوحة له بمقتضى عقد الصلح
  )834(مادة 

نفقـــات الـــدعوى الجزائیـــة التـــي یقیمهـــا أمـــین التفلیســـة باســـم الـــدائنین تتحملهـــا جماعـــة 
ائنین إذا حكـــم ببـــراءة المفلـــس، وتتحملهـــا الخزانـــة العامـــة إذا حكـــم علـــى المفلـــس، الـــد

  .ویبقى للخزانة العامة حق الرجوع على المفلس
  )835(مادة 

نفقـــات الـــدعوى الجزائیـــة التـــي یقیمهـــا أحـــد الـــدائنین باســـمه یتحملهـــا هـــو إذا مـــا حكـــم 
المفلـــس، ویبقـــى للخزانـــة ببــراءة المفلـــس، وتتحملهـــا الخزانـــة العامـــة إذا مــا حكـــم علـــى 

  .العامة حق الرجوع على المفلس
  )836(مادة 

ــــدلیس ال یجــــوز بــــأي حــــال مــــن  الغرامــــات ونفقــــات الــــدعوى المتعلقــــة بــــاإلفالس بالت
دائنــین صــفة المــدعي  ةُ دَّ إال إذا أخــذ دائــن أو ِعــ. األحــوال تحمیلهــا لجماعــة الــدائنین

  .ة تتحملها جماعة الدائنینن النفقات في حالة الحكم بالبراءإبالحق المدني ف
  )837(مادة 

تنشــــر جمیــــع األحكــــام الجزائیــــة الصــــادرة فــــي جــــرائم اإلفــــالس والصــــلح الــــواقي منــــه 
  .بالطرق المقررة لنشر حكم شهر اإلفالس

  الباب السادس
  أحكام ختامیة

  )838(مادة 
مــع أحكــام هــذا القــانون خــالل مــدة  یــتالءمعلــى جمیــع التجــار توفیــق أوضــاعهم بمــا 

  .أشهر من تاریخ العمل به ستةها أقصا
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  )839(مادة 
  :تلغى القوانین والقرارات اآلتیة : أوالً 
هـــ وذیلــه المــؤرخ 1266مــن شــعبان ســنة  8قــانون التجــارة العثمــاني الصــادر فــي  .1

  .هـ1276من شوال سنة  9في 
  .1929لسنة  47رقم  البوالصقانون  .2
  .1936لسنة  3قانون اإلفالس رقم  .3
  .1964لسنة  7 القرار بقانون رقم .4

  .المعمول بها في محافظات غزة
  .، المعمول به في محافظات الضفة1966لسنة  12قانون التجارة رقم  .5

  .یلغى كل حكم یخالف أحكام هذا القانون:  ثانیاً 
یســتمر العمــل باألنظمــة والقــرارات القائمــة عنــد العمــل بهــذا القــانون إلــى حــین :  ثالثــاً 

  .إلغائها
  )840(مادة 

تنفیذ أحكام هذا القـانون، ویعمـل بـه  -فیما یخصه كلٌ  -كافة ات المختصةعلى الجه
  .من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة بعد ثالثین یوماً 

  
  م18/05/2014: صدر بمدینة غزة  بتاریخ

  هـ1435/رجب/19 :الموافق           
  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة  
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  م2014لسنة  )3(قانون رقم 
  م2013لسنة ) 5(ل قانون إیجار العقارات رقم بشأن تعدی

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

مــن ) 6(الســیما الفقــرة  ،بشــأن إیجــار العقــارات 2013لســنة ) 5(علــى القــانون رقــم و 
  ،منه )4(المادة 

  منه،) 71(ما المادة وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي، السی
  ،03/04/2014التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ  على ما أقره المجلس وبناًء 

 2003مـن القـانون األساسـي لسـنة ) 41(وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقـوة المـادة 
  وتعدیالته،

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

  )1(المادة 
لســـنة ) 5(مـــن قــانون ایجــار العقـــارات رقــم ) 8، 4/2(یتعــارض مـــع المــادتین  بمــا ال
فـي حالـة امتنـاع أي مــن طرفـي العقـد عـن التوقیــع علـى عقـد اإلیجـار أمــام  ،م2013

الموظــف المخـــتص لـــدى الهیئـــة المحلیـــة، یـــتم اخطـــاره مـــن قبـــل الهیئـــة المحلیـــة وفقـــًا 
ـــم یقـــم بـــالتوقیع خـــالل ثالثـــین یومـــاً  مـــن تـــاریخ اخطـــاره یعتبـــر عقـــد  لألصـــول، فـــإذا ل

 .االیجار المذكور مسجًال بحكم القانون

 )2(مادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القانون 
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  )3(مادة  
تنفیـذ أحكـام هـذا القـانون ویعمـل بـه  -ُكٌل فیما یخصـه-كافة على الجهات المختصة 

  .فور نشره في الجریدة الرسمیة

 میالدیة 18/05/2014 :صدر بمدینة غزة بتاریخ
  هجریة1435/رجب /19 :الموافق                

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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  2014لسنة  )4( قانون رقم
 م2004لسنة  (9) مزاولة مهنة تدقیق الحسابات رقم معدل لبعض أحكام قانون

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
  وتعدیالته، 2003ي لسنة االطالع على القانون األساس بعد

  ،2004لسنة ) 9(وعلى قانون مزاولة مهنة تدقیق الحسابات رقم 
  ،2004لسنة ) 15(وعلى قانون دیوان الرقابة المالیة واالداریة رقم 

  ،2013لسنة ) 2(وعلى قانون النقابات رقم 
  ي،وعلى مشروع القانون المقدم من لجنة الموازنة والشؤون المالیة بالمجلس التشریع

  منه،) 71(وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي، السیما المادة 
  ،03/04/2014التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ  على ما أقره المجلس وبناًء 

 2003مـن القـانون األساسـي لسـنة ) 41(وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقـوة المـادة 
  وتعدیالته،

  سطیني،باسم اهللا ثم باسم الشعب العربي الفل
  :صدر القانون التالي

  )1(مادة 
من قـانون مزاولـة مهنـة تـدقیق الحسـابات رقـم ) 20، 19، 18، 17(تلغى المواد  .1

 .م2004لسنة ) 9(
تلغـــى جمعیـــة مـــدققي الحســـابات القـــانونیین الفلســـطینیین المنشـــأة بموجـــب قـــانون  .2

م وتمـــــــارس مهامهـــــــا 2004لســـــــنة ) 9(مزاولـــــــة مهنـــــــة تـــــــدقیق الحســـــــابات رقـــــــم 
 .صاتها نقابة المحاسبین والمدققین الفلسطینیینواختصا

تـــؤول كافـــة ممتلكـــات وأصـــول جمعیـــة مـــدققي الحســـابات القـــانونیین الفلســـطینیین  .3
إلـى نقابـة المحاسـبین والمـدققین الفلسـطینیین المنشـأة بموجـب قـانون النقابـات رقـم 

  .م2013لسنة ) 2(
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 )2(مادة 
لســــنة ) 9(ق الحســــابات رقــــم فــــي قــــانون مهنــــة تــــدقی" الجمعیــــة" أینمــــا ورد لفــــظ  .1

 ".النقابة" یستبدل بلفظ  2004
فــي قــانون " جمعیــة مــدققي الحســابات القــانونیین الفلســطینیة" أینمــا وردت عبــارة  .2

نقابـة المحاسـبین " تسـتبدل بعبـارة   2004لسـنة ) 9(مهنة تدقیق الحسابات رقـم 
 ".والمدققین الفلسطینیة

فــي قــانون مهنــة تــدقیق الحســابات رقــم " هیئــة الرقابــة العامــة"أینمــا وردت عبــارة  .3
  ".دیوان الرقابة المالیة واالداریة"تستبدل بعبارة   2004لسنة ) 9(

 )3(مادة 
مجلــس الــوزراء اللــوائح الالزمــة لتنفیــذ أحكــام هــذا القــانون، ویصــدر المجلــس  یصــدر
   والتعلیمات الالزمة لتنفیذها القرارات

  )4 (مادة
  .ذا القانونأحكام همع یلغى كل ما یتعارض 

 )5(مادة 
فیمـا یخصــه، تنفیـذ أحكــام هـذا القــانون ویعمـل بــه  ، كــلٌ كافـة علـى الجهـات المختصــة

  فور نشره في الجریدة الرسمیة

 میالدیة 18/05/2014 :صدر بمدینة غزة بتاریخ 
  هجریة 1435 /رجب /19 :الموافق                 

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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  م2014لسنة  )5(قانون رقم 
  م1936لسنة ) 74(المعدل لقانون العقوبات رقم 

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
 وتعدیالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي لسنة 
م وتعدیالتــه المطبــق فـــي 1936لســنة  )74(وعلــى قــانون العقوبــات الفلســطیني رقــم 

 قطاع غزة،
  المطبق في الضفة الغربیة، 1960لسنة  )64(وعلى قانون العقوبات األردني رقم 

  منه،) 71(وعلى النظام الداخلي للمجلس التشریعي، السیما المادة 
  ،03/04/2014التشریعي في جلسته المنعقدة بتاریخ  على ما أقره المجلس وبناًء 

 2003مـن القـانون األساسـي لسـنة ) 41(وبعد أن أصبح القانون مصدرًا بقـوة المـادة 
  وتعدیالته،

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

  )1(المادة 
م لتصـــبح علـــى 1936لســـنة ) 74(مـــن قـــانون العقوبـــات رقـــم ) 301(تُعـــّدل المـــادة 
  : النحو التالي

كـل مـن حصـل مـن شــخص آخـر علـى شـيء قابــل للسـرقة أو حمـل شخصـًا علــى أن 
ســائل ســًال إلــى ذلــك بأیــة وســیلة مــن و یســلم شــیئًا قــابًال للســرقة إلــى شــخص آخــر متو 

، یعتبــر أنــه ارتكــب جنایــة ویعاقــب بالســجن مــدة ال النصــب والغــش وبقصــد االحتیــال
تقل عن خمس سنوات وبغرامـة ال تزیـد عـن عشـرین ألـف دینـار أردنـي أو مـا یعادلهـا 

، وفي حالة العود تضاعف العقوبة بالعملة المتداولة قانوناً    .أو بكلتا العقوبتین معًا
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  )2(المادة 
ســتبدل نــص المــادة  ُ  م بــالنص 1936لســنة ) 74(وبــات رقــم مــن قــانون العق) 307(ی

  :التالي
كــل مــن زعــم بأنــه یمــارس أو یســتعمل أي نــوع مــن أنــواع الســحر أو الشــعوذة أو   .1

العرافـــة أو أخـــذ علـــى عاتقـــه فـــتح البخـــت، أو زعـــم بأنـــه یســـتطیع اكتشـــاف شـــيء 
بمــا یملــك مــن مهــارة أو معرفــة فــي علــم  مســروق أو مفقــود ومعرفــة مكــان وجــوده

التنجــیم والســـحر والشـــعوذة، ســـواء كـــان ذلـــك بمقابـــل أو مـــن دون مقابـــل، یعاقـــب 
بالسجن لمدة ال تزید عن خمسة وعشرین سنة، وغرامة ال تزید عن عشرین ألـف 

  .أو بكلتا العقوبتین معاً  دینار أردني أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً 
حكمــة أن تحكــم علــى المــتهم باإلضــافة إلــى العقوبــة المقــررة فــي الفقــرة یجــوز للم .2

  -:هذه المادة بأحد التدابیر اآلتیةمن ) 1(
  .جهة معینةتحدید اإلقامة في  -أ 
  .منع اإلقامة في جهة معینة - ب 
  .قوبة المقیدة للحریة المحكوم بهامنع السفر للخارج لمدة مساویة لمدة الع -ج 
  .بالعودة إلى البالد إبعاد األجنبي وعدم السماح له - د 
  .التردد على أماكن أو محال معینة حظر - ه 
  .ان من ممارسة مهنة أو حرفة معینةالحرم -و 

ف السحر ألغراض هذه المادة بما یلي .3 عرّ ُ  :ی
ُعقـــد مكتوبـــة و قـــراءات وطالســـم أو إعطـــاء أدویـــة وعقـــاقیر أو طلبـــات مخالفـــة 

إرادتــــه أو حثــــه  للشــــرائع الســــماویة تفســــد بــــدن المســــحور أو عقیدتــــه أو عقلــــه أو
بطریــق خفــي علــى مخالفــة الشــرائع الســماویة یتوصــل بهــا الســاحر إلــى اســتخدام 
الشـیاطین فیمـا یریـد بـه ضـرر المسـحور فـي بدنـه أو قلبـه أو عقلـه بشـكل مباشــر 

  .أو غیر مباشر
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  )4(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القـانون، ویعمـل بـه  -فیما یخصهكل  -على الجهات المختصة كافة

  .من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  میالدیة 18/05/2014 :صدر بمدینة غزة بتاریخ
  هجریة 1435 /رجب /19 :الموافق                

  رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة
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  المـجلس الـتشریعي الـفلسطیني
  الدورة غیر العادیة الرابعة

  االجتماع الخامس والسبعون  –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م23/2/2014یوم االحد الموافق 
  )4/1ع.غ/ 1385(قرار رقم 

الجتمــاع الخــامس والســبعون ا -المجلــس التشــریعي الفلســطیني فــي جلســته األولــى 
  .م23/2/2014المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األحد الموافق 

ً بعین االعتبار   :آخذا
تقریـــر اللجنـــة السیاســـیة حـــول الحصـــار المفـــروض علـــى الشـــعب الفلســـطیني فـــي  -

  ..قطاع غزة
  .أحكام النظام الداخلي -
 .نقاش وتوصیات األخوة واألخوات أعضاء المجلس -

  :یقـــرر
قبـول تقریـر اللجنـة السیاسـیة حــول الحصـار المفـروض علـى الشـعب الفلســطیني  :أوالً 

  .في قطاع غزة، باالجماع مع التعدیالت
إقـرار توصـیات تقریـر اللجنـة السیاسـیة حـول الحصـار المفـروض علـى الشــعب  :ثانیـاً 

  :الفلسطیني في قطاع غزة لتكون كالتالي
القانونیــة واألخالقیــة مــن أجــل الضــغط  مطالبــة األمــم المتحــدة بتحمــل مســؤولیاتها .1

 .على االحتالل لرفع الحصار بشكل كامل عن ابناء الشعب الفلسطیني
دعـــوة مجلـــس االمـــن والجمعیـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة  ومجلـــس حقـــوق االنســـان  .2

التابع لألمم المتحدة لعقد اجتماعات خاصة لمناقشة موضـوع حصـار قطـاع غـزة 
 .الخصوصواتخاذ القرارات المناسبة ب
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بتنفیــذ  بوضــع االلیــات الســریعة والفوریــة والخاصــة جامعــة الــدول العربیــة مطالبــة .3
 .قرار وزراء خارجیتها الخاص برفع الحصار فورا عن قطاع غزة وفتح المعابر

مطالبة الشقیقة مصر بفتح معبر رفح بشـكل كامـل وعلـى مـدار السـاعة لـدخول   .4
كمــا نطالــب االخــوة فــي عبــر رفــح العمــل علــى م تســیسض فنــر االفــراد والبضــائع، و 

لقطــاع غــزة والــذي تكفــل بمنحتــه بنــك الســماح بتنفیــذ مشــروع الــربط الثمــاني مصــر ب
الـــزج بالشـــعب الفلســـطیني فـــي  نارفضـــ ونؤكـــد 2004التنمیـــة االســـالمي بجـــدة منـــذ 

 .المصري الداخلي الشأن
ســــلطة رام اهللا للوقــــوف بجانــــب شــــعبها المحاصــــر، والقیــــام بــــدورها  الطلــــب مــــن .5
ــــــع المؤسســــــات الدولیــــــة السیاســــــیة ب ـــم المتحــــــدة بكــــــل هیئاتهــــــا، ولجمی التوجــــــه لألمـــ

 .واالقتصادیة والحقوقیة لرفع الحصار عن الشعب الفلسطیني في قطاع غزة
تحمــل مســئولیاتها الوطنیــة واألخالقیــة بالقــوى السیاســیة الفلســطینیة  مطالبــة كافــة .6

 . باتخاذ مواقف راسخة وقویة لرفع هذا الحصار
لقیـام امؤسسات المجتمع المدني والمنظمات األهلیة المحلیـة والدولیـة  منالطلب  .7

غاثة الشعب الفلسطیني وتسـییر القوافـل لكسـر الحصـار بدورها لرفع هذا الحصار  وإ
 .عن القطاع

قضــائیة ال المالحقـةالبرلمانـات العربیــة للضـغط علــى حكوماتهـا مـن أجــل  مناشـدة .8
ــــة االحــــتالل وقیادتهــــا السیاســــیة وال ضــــد  لعســــكریة الرتكــــابهم جریمــــة الحصــــاردول

 .الشعب الفلسطیني في قطاع غزة
ـــدفاع عـــن شـــعارات ومبـــادئ حقـــوق اإلنســـان  دعـــوة .9 البرلمانـــات األوروبیـــة إلـــى ال

والدیمقراطیة والدفاع عن حقوق شـعبنا فـي الحیـاة والحریـة كقضـیة إنسـانیة وسیاسـیة 
 .تمس الكرامة اإلنسانیة جمعاء
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واإلسالمیة وممثلیها وبرلمانیهـا للضـغط علـى حكومـاتهم الشعوب العربیة مناشدة  .10
مــن اجــل انهــاء جریمـــة الحصــار علــى قطـــاع غــزة والتــي تخـــالف كــل القــیم الســـماویة 

  .والوطنیة
 

  محمود الرمحي. د
  أمین سر

  المجلس التشریعي

  
  
  

  أحمد بحر. د
  النائب األول

  لرئیس المجلس التشریعي
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  شریعي الـفلسطینيالمـجلس الـت
  الدورة غیر العادیة الرابعة

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

  13/3/2014-12-11أیام الثالثاء و االربعاء والخمیس الموافق 
  )4/1ع.غ/ 1386(قرار رقم 

ادس والســبعون االجتمــاع الســ -المجلــس التشــریعي الفلســطیني فــي جلســته األولــى 
  .م11/3/2014المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 

ً بعین االعتبار   :آخذا
تقریـر اللجنــة القانونیــة حـول حكــم محكمــة األمــور المسـتعجلة بشــأن حركــة المقاومــة -

  ).حماس(االسالمیة 
 .أحكام النظام الداخلي -

 .سنقاش وتوصیات األخوة واألخوات أعضاء المجل -

  :یقـــرر
قبـول تقریــر اللجنـة القانونیــة حــول حكـم محكمــة األمــور المسـتعجلة بشــأن حركــة  :أوالً 

  )حماس(المقاومة االسالمیة 
    .باإلجماع مع التعدیالت

ــاً  إقــرار توصــیات تقریــر اللجنــة القانونیــة حــول حكــم محكمــة األمــور المســتعجلة  :ثانی
  :التاليلتكون ك) حماس(بشأن حركة المقاومة االسالمیة 

مطالبـــــة النظــــــام القـــــائم فــــــي مصــــــر بضـــــرورة مراجعــــــة سیاســـــاته تجــــــاه القضــــــیة  .1
الفلسطینیة والمقاومة والشعب الفلسطیني وعدم إقحام القضـاء المصـري فـي إجـراءات 
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ومواقــــف أحكــــام سیاســــیة خالصــــة وتجنیــــب الشــــعب الفلســــطیني ونظامــــه السیاســــي 
ـــــالت التجاذبـــــات السیاســـــیة الجاریـــــ ة فـــــي مصـــــر ألن الشـــــعب ومقاومتـــــه الباســـــلة وی

  .الفلسطیني وحركاته المقاومة ال عالقة لها من قریب أو بعید بما یجري في مصر
جامعة الدول العربیة بعقد جلسة خاصة لوزراء الخارجیة العـرب مـن أجـل  مطالبة .2

مناقشــة اآلثــار الخطیـــرة األمنیــة واالقتصـــادیة والصــحیة والبیئیـــة واالجتماعیــة للحكـــم 
لــى األمــن القــومي العربــي فــي ظــل اســتمرار العــدوان الصــهیوني ومــدى تــأثیر ذلــك ع

 .على قطاع غزة

للتدخل بسرعة من أجل تصـحیح مسـار النظـام اإلسالمي  مطالبة منظمة المؤتمر .3
 .  القائم في مصر تجاه الشعب الفلسطیني ومقاومته

اه القیــادة المصــریة بتحمــل مســؤولیاتها التاریخیــة والسیاســیة واألخالقیــة تجــ مطالبــة .4
الظــــالم المغلــــف  السیاســــيشــــعبنا الفلســــطیني فــــي قطــــاع غــــزة والتراجــــع عــــن الحكــــم 

وعــدم تخلیهــا عــن دورهــا القــومي والتــاریخي والبطــولي تجــاه القضــیة  قضــائيبغــالف 
و التحقیـــق مـــع المتـــورطین فـــي هـــذه الـــدعوى ومحـــاكمتهم علـــى تقـــدیمهم  الفلســـطینیة

 .الخدمات المجانیة لالحتالل الصهیوني

ع منظمات حقـوق اإلنسـان والمنظمـات والمحافـل الدولیـة بضـرورة إدانـة دعوة جمی .5
 .الفلسطینیة الصامدة في وجه االحتالل مقاومةالهذا الحكم الجائر بحق 

دعــوة اتحــادات الحقــوقیین والقــانونیین فــي العــالم وخاصــة اتحــاد المحــامین العــرب  .6
لمختصـة فـي مصـر ونقابة المحامین المصریین لرفع دعـوى لـدى الجهـات والمحـاكم ا

 .السیاسي الباطلإللغاء هذا الحكم 

جمیـــع اإلعالمیــین والصـــحفیین فــي العـــالم وخاصــة فـــي العــالمین العربـــي  مطالبــة .7
ــالمي بالقیــــام بحملــــة إعالمیــــة لفضــــح التــــداعیات الخطیــــرة لهــــذا الحكــــم بحــــق  واإلســ
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وكافـــة وســــائل  الشـــعب الفلســـطیني مـــن خـــالل اإلعــــالم المرئـــي والمقـــروء والمســـموع
 .عالماإل

الطلــب مـــن الفصــائل المقاومـــة أن تتوحـــد فــي مواجهـــة االحــتالل والحصـــار وهـــذا  .8
 . الحكم الظالم الذي یطال الجمیع بال استثناء باستهدافه للمقاومة الفلسطینیة

عـدم االلتفـات إلـى هـذا الحكـم السیاسـي الظـالم، ونطالبـه  الشعب المصـري مناشدة .9
 .شقائه من الشعب الفلسطیني المحاصرباالستمرار بوقوفه التاریخي إلى جانب أ

مطالبـــة األجهـــزة األمنیـــة المخلصـــة للتعـــاون األمنـــي المشـــترك المبنـــي علـــى  .10
حفـــظ األمــــن القـــومي للبلــــدین الشـــقیقین مصــــر وفلســـطین، حیــــث أن األمـــن القــــومي 

 . لمصر هو أمن قومي لفلسطین على حد سواء

ــــة لعقــــد مناشــــدة البرلمانــــات واالتحــــادات البرلمانیــــة العربیــــة واإل .11 ســــالمیة والدولی
جلسات خاصة لتفنید هذا الحكم السیاسـي بحـق الشـعب الفلسـطیني المقـاوم والضـغط 
علـى نظــام الحكـم القــائم فــي مصـر لتعــدیل مسـاره السیاســي والتراجــع عـن هــذا الحكــم 

 .الظالم الذي ال یخدم إال العدو الصهیوني

 .ضرورة ترجمة التوصیات وتعمیمها في المحافل الدولیة  .12

  
  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 السابع والسبعون  –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م3/4/2014- 2فقیومى االربعاء والخمیس الموا
  )4/1ع.غ/ 1387(قرار رقم 

  

االجتمـــاع الســـابع والســـبعون  -المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني فـــي جلســـته األولـــى 
  .م2/4/2014المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم االربعاء  الموافق 

ً بعین االعتبار   :آخذا
ـــــــــــراءة  - ـــــــــــة لمشـــــــــــروعتقریـــــــــــر الق ـــــــــــانون  الثانی ـــــــــــة ، المقـــــــــــدم مـــــــــــن اللجالتجـــــــــــارةق ن

 . االقتصادیة

  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  .باإلجماع الثانیةبالقراءة  التجارةإقرار مشروع قانون  :أوالً 

  وفقًا لألصول القانونیة التجارةاستكمال إجراءات قانون  :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 الثامن والسبعون  –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة

  م16/4/2014یوم االربعاء الموافق 
  )4/1ع.غ/ 1390(قرار رقم 

  

االجتمـــاع الثـــامن والســـبعون  -یعي الفلســـطیني فـــي جلســـته األولـــى المجلـــس التشـــر 
  .م16/4/2014المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم االربعاء  الموافق 

ً بعین االعتبار   :آخذا
تربیة والقضایا االجتماعیة حول أوضاع األسرى في سجون تقریر لجنة ال -

  .االحتالل الصهیوني
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
تربیة والقضایا االجتماعیـة حـول أوضـاع األسـرى فـي سـجون تقریر لجنة القبول  :أوالً 

  .االحتالل الصهیوني باإلجماع مع التعدیالت
ـــاً  تربیـــة والقضـــایا االجتماعیـــة حـــول أوضـــاع األســـرى فـــي تقریـــر لجنـــة الإقـــرار  :ثانی

  :الصهیوني لتكون كالتالي سجون االحتالل
دعوة قیادة السلطة الفلسطینیة التخاذ كل التدابیر التي تمكِّن من رفع الدعاوى  .1

الفردیة والجماعیة باسم األسرى وذویهم ضد حكومة االحتالل وقادته أمام المحاكم 
 .الدولیة ومقاضاتهم على جرائمهم بحق األسرى
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خاصة مجلس حقوق اإلنسان باألمم یدعو المجلس التشریعي المؤسسات الدولیة و  .2
المتحدة تكلیف لجنة دولیة لالطالع على أوضاع األسرى في سجون االحتالل، 

 .ومعاینة االنتهاكات الصارخة للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقیة جنیف

دعوة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر القیام بالدور المنوط بها من خالل التدخل  .3
االنتهاكات الصهیونیة وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم لحمایة األسرى من 

 .اإلنسانیة

یدعو المجلس التشریعي لتشكیل ائتالف عالمي من مؤسسات حقوق اإلنسان  .4
إلطالق حملة عالمیة ضد سیاسة االعتقال اإلداري والعزل االنفرادي واإلهمال 

وء على الطبي التي یقوم بها االحتالل الصهیوني بحق األسرى، وتسلیط الض
 .معاناة األسرى األطفال والنساء والمرضى، خاصة المصابین بالسرطان والمعاقین

دعوة برلمانات العالم كافة لعقد جلسة خاصة لمناقشة األوضاع المأساویة لألسرى  .5
عامة والنواب األسرى المختطفین خاصة، وتشكیل لجان برلمانیة من أجل تقدیم 

 .االحتالل إلى المحاكم الدولیة

البة السفارات العربیة واإلسالمیة، تنظیم إعتصامات تضامنیة لنصرة األسرى، مط .6
صدار نشرات للتعریف بقضیة األسرى ومعاناتهم وجرائم االحتالل بحقهم،  وإ

 .والمطالبة باإلفراج عنهم، وتحسین ظروفهم الحیاتیة

خالقیة مطالبة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولیاتهم القانونیة واأل .7
واإلنسانیة تجاه ما یتعرض له زمالؤهم من أعضاء البرلمان الفلسطیني من 
هانات ومحاكمات سیاسیة باطلة في سجون االحتالل  عتقال وإ إختطاف وإ

 .الصهیوني
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دعوة جامعة الدول العربیة ومنظمة المؤتمر اإلسالمي والبرلمانات العربیة  .8
عقد جلسة خاصة لبحث قضیة  واألوروبیة ومجلس حقوق اإلنسان الدولي إلى
 .األسرى والنواب في سجون االحتالل الصهیوني

مطالبة فصائل المقاومة الفلسطینیة إلى فتح كل الخیارات واتخاذ كل الوسائل  .9
 .لتحریر األسرى من سجون االحتالل الصهیوني

تقصي برلماني لوفد بإرسال البرلمان االوروبي یثمن المجلس التشریعي قرار  .10
، 2014في مارس  عن أوضاع النواب واألسرى في سجون االحتاللالحقائق 

  .الوفد ومنعه من الدخول التعاون معبعدم االحتالل  یستنكر موقفو 
دراج قضایا األسرى  .11 الطلب من الحكومة عمل فعالیات خاصة بیوم األسیر وإ

 . ضمن المنهج الدراسي والفعالیات المدرسیة

 
  محمود الرمحي. د

  أمین سر
  لتشریعيالمجلس ا

  
  
  

  أحمد بحر. د
  النائب األول

  لرئیس المجلس التشریعي
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  م2013لسنة ) 277(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن تفعیل عمل جهاز المخابرات العامة

  مجلس الوزراء
   م وتعدیالته،2003على القانون األساسي المعدل لسنة  االطالعبعد 

  م،2005لسنة ) 8(قم وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة ر 
  منه،) 4(م، والسیما المادة 2005لسنة ) 17(وعلى قانون المخابرات العامة رقم 

تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  یات المصلحة العامة،وبناًء على مقتض

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
الثامنــــة والســــبعین بعــــد الثالثمائــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

  م05/02/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/278/11(تحت رقم المنعقدة بمدینة غزة 
  :ما یليقرر 

  

  )1(المادة 
  .مةتفعیل عمل جهاز المخابرات العا

  )2(المادة 
ســــامي محمــــد حســــین عــــودة نائبــــًا لــــرئیس جهــــاز المخــــابرات العامــــة، / تعیــــین العقیــــد

  .وتكلیفه بمهام رئیس الجهاز
  

  )3(المادة 
صــالح الــدین فــؤاد أبــو شــرخ باإلشــراف علــى جهــاز المخــابرات العامــة / تكلیــف اللــواء

  .ومتابعة أعماله
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  )4(المادة 
به  تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل - ما یخصهكٌل فی-على الجهات المختصة كافة 

ویلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار، وینشر في اعتبارًا من تاریخ صدوره، 
  .الجریدة الرسمیة

 .م2013من فبرایر لسنة  05: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1434من ربیع األول لعـام  24: الموافق                   

  الـظاظـازیـاد شـكري 
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2013لسنة ) 278(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشأن تطبیق قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشریعي وأعضاء 

  من یعین بدرجة وزیر م على 2004لسنة ) 11(رقم  الحكومة والمحافظین

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

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

م بشـــأن تعیـــین 2012لســنة ) إ ه/و.م.ر/155/11(وعلــى قـــرار رئــیس الـــوزراء رقـــم 
حیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــال/ الســید

  الوزراء،
) 45(وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم 

  م،25/02/2013المنعقد بتاریخ 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة د المـائتین بعـ الثانیـة والثمـانینوبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

   م05/03/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/282/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
یطبـــــق قـــــانون مكافـــــآت ورواتـــــب أعضــــــاء المجلـــــس التشـــــریعي وأعضـــــاء الحكومــــــة 

  .من یعین بدرجة وزیرم على 2004لسنة ) 11(والمحافظین رقم 

  )2(مادة 
  .منذ تاریخ تعیینه ین بدرجة وزیرُع من تطبق أحكام هذا القرار على 
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  )3(مادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ 

  م2013 من مارس لسنة 05: صدر في مدینة غزة بتاریخ
  هـ1434من ربیع الثاني لعام  22 :الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
 نائب رئیـس مجلـس الـوزراء 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 279(قرار مجلس الوزراء رقم 
  حسن حسن محمد أبو ریالة مراقبًا للشركات /تعیین السیدبشأن 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003لسنة  المعدل يبعد االطالع على القانون األساس
  منه،) 1(م، والسیما المادة 2012لسنة ) 7(الشركات التجاریة رقم وعلى قانون 

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

  یب وزیر االقتصاد الوطني،وبناًء على تنس
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقــدة بمدینــة  الثالثــة بعــد الثالثمائــةوبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 

   م30/07/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/303/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة 
  .حسن حسن محمد أبو ریالة مراقبًا للشركات/ تعیین السید

  )2(مادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )3(مادة 

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

  م2013لسنة  یولیومن  30: خصدر في مدینة غزة بتاری
  هـ1434لعام  رمضانمن  21 :الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 280(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن اعتماد الهیكل التنظیمي لدیوان المظالم

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

تنظـیم  م بشـأن2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/05/207/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 
  عمل دیوان المظالم في رئاسة مجلس الوزراء،

) 57(وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم 
  م،18/11/2013المنعقدة بتاریخ 

/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(موعلى قرار رئیس الوزراء رق
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

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

المنعقــدة الثالثمائــة  بعــد الثامنــة عشــروبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته 
  م 26/11/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/318/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  .اعتماد الهیكل التنظیمي لدیوان المظالم المرفق بهذا القرار
  )2(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  - كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 
  .ن تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا م

  

 م2013من نوفمبر لسنة  26: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من محرم لعـام  22 :الموافق            

  زیـاد شـكري الـظاظـا              
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء               



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 281(قرار مجلس الوزراء رقم 
ـأن سحب قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات شغل وظائف الفئة العلیا في بش

  الدوائر الحكومیة
  مجلس الوزراء،

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

إجـراءات  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/04/320/11(م وعلى قرار مجلس الوزراء رقـ
  شغل وظائف الفئة العلیا في الدوائر الحكومیة،

/ 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،

  ت المصلحة العامة،وبناًء على مقتضیا
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

المنعقـدة بعـد الثالثمائـة  الحادیـة والعشـرینوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته 
  م 17/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/321/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

 م بشـأن إجـراءات2013لسـنة ) هـ.إ/و.م/04/320/11(سحب قرار مجلس الوزراء رقم 
  .شغل وظائف الفئة العلیا في الدوائر الحكومیة
  )2(المادة 

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

 م2013بر لسنة من دیسم 17: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1435من صفر لعـام  13 :الموافق                  

  زیـاد شـكري الـظاظـا                  
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء              



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2013لسنة ) 282(قرار مجلس الوزراء رقم 
  أسامة سعید حسین سعد/ تعدیل المسمى الوظیفي للسیدبشأن 

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

  تنفیذیة،وتعدیالته والئحته ال 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بشــــأن 2012لســـنة ) هـــــ. إ/و. م/04/260/11(وعلـــى قـــرار مجلــــس الـــوزراء رقـــم 

القانونیـــة  أســامة ســعید حســین ســـعد مستشــارًا لمجلــس الــوزراء للشــؤون/ تعیــین الســید
  وتعدیالته،) A2(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 تنسیب أمین عام مجلس الوزراء،

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

المنعقـدة بعـد الثالثمائـة والعشرین  الثالثةوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
  .م31/12/2013بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/323/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(مادة ال

مساعد أمین عام (بح لیصأسامة سعید حسین سعد / تعدیل المسمى الوظیفي للسید
  .بنفس درجته الوظیفیة) مجلس الوزراء

  )2(مادة ال
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )3(مادة ال
عمل به تنفیذ أحكام هذا القرار، وی - كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2013لسنة  دیسمبرمن  31: ة غـزة بتاریخصـدر في مدینـ
  هـ1435لعـام  صفرمن  27 :الموافق                  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 11(قرار مجلس الوزراء رقم 
 أسامة سعید سعد بمهام المستشار القانوني لمجلس الوزراء/ بشـأن تكلیف السید

  إلى مهامه كمساعد أمین عام مجلس الوزراء باإلضافة 

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003على القانون األساسي المعدل لسنة  االطالعبعد 

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ل تعــدی بشـأن م2013لسـنة ) هـــ.إ/و.م/05/323/11(وعلـى قـرار مجلــس الـوزراء رقـم 

  أسامة سعید حسین سعد،/ المسمى الوظیفي للسید
تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 

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

  وبناًء على تنسیب أمین عام مجلس الوزراء،
  صلحة العامة،وبناًء على مقتضیات الم

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
بعــــد الثالثمائــــة الرابعــــة والعشــــرین وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

  .م07/01/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/324/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ام المستشــار القــانوني لمجلــس الــوزراء أســامة ســعید حســین ســعد بمهــ/ تكلیــف الســید

باإلضــافة إلــى مهامــه كمســاعد أمــین عــام مجلــس الــوزراء دون أن یترتــب علــى هــذا 
  .القرار أي أثر مالي

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .یةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسم

 م2014من ینایر لسنة  07: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من ربیع األول لعـام  06: الموافق           

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة  )12( قرار مجلس الوزراء رقم
مة بمبلغ وقدره از المخابرات العابشـأن اعتماد الموازنة السنویة لجه

حالتها إلى المجلس التشریعي إلقراره )574,754,1$( كملحق للموازنة العامة  اوإ
  م2014للعام 

  مجلس الوزراء
   م وتعدیالته،2003على القانون األساسي المعدل لسنة  االطالعبعد 

  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 
) 18 ،17(م، والســیما المــادة 2005لســنة ) 17(لمخــابرات العامــة رقــم وعلــى قــانون ا

  منه،
تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 

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

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

بعـــد الثالثمائـــة والعشـــرین  الخامســـةوبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 
  .م21/01/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/325/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ملیـــون –) $574,754,1(دره اعتمـــاد الموازنـــة الســـنویة لجهـــاز المخـــابرات العامـــة بمبلـــغ وقـــ
حالتهـــا إلـــى  -وســـبعمائة وأربعـــة وخمســـون ألفـــًا وخمســـمائة وأربعـــة وســـبعون دوالرًا أمریكیـــاً  وإ

م 2014المجلس التشریعي التخاذ اإلجراءات الالزمة إلقرارها كملحق للموازنـة العامـة للعـام 
  .حسب األصول

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من ینایر لسنة  21: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع األول لعام  20: الموافق             

  زیـاد شـكري الـظاظـا
   ائب رئیـس مجلـس الـوزراءن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 13(قرار مجلس الوزراء رقم 
 و عرجة قاضیًا شرعیًا في المحاكمأحمد محمد نمر أب/ بشأن تعیین السید

  االبتدائیة الشرعیة
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
) 14(م ولوائحـه، والسـیما المـادة 2011لسـنة ) 3(ء الشـرعي رقـم وعلى قـانون القضـا

  منه،
) 60(وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم 

  م،20/01/2014المنعقدة بتاریخ 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

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

  م28/01/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/326/11(قدة بمدینة غزة تحت رقم المنع
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
أحمـــد محمـــد نمـــر أبـــو عرجـــة قاضـــیًا شـــرعیًا فـــي المحـــاكم االبتدائیـــة / تعیـــین الســـید

  .الشرعیة في المحافظات الجنوبیة
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

اعتبــارًا مــن تــاریخ صــدوره، ویلغــى كــل مــا یتعــارض مــع أحكامــه، وینشــر فــي الجریــدة 
  .الرسمیة

 م2014من ینایر لسنة  28: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع األول لعـام  27  :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 14(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن تعیین أحد إخوة الموظف الشهید األعزب 

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

  وتعدیالته والئحته التنفیذیة، م1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

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،
  یات المصلحة العامة،وبناًء على مقتض

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

  م28/01/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/326/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
هید األعـزب بـدیًال عنـه، علـى أن یـتم إیقـاف راتـب یجوز تعیین أحد إخوة الموظف الشـ

  :الموظف الشهید بشكل نهائي، وذلك وفقًا لإلجراءات التالیة
تقـــدیم طلـــب مـــن ذوي الموظـــف الشـــهید لـــوزارة الداخلیـــة واألمـــن الـــوطني إن كـــان  .1

،  .ولدیوان الموظفین العام إن كان الشهید موظفًا مدنیاً  الشهید موظفًا عسكریًا
مســتوفیة األوراق والمســتندات الالزمــة للجنــة خاصــة تشــكل برئاســة  ترفــع الطلبــات .2

وزارة الداخلیـــة واألمـــن الـــوطني، ووزارة الشـــؤون : وزارة المالیـــة، وعضـــویة كـــٍل مـــن
االجتماعیـــة، ودیـــوان المــــوظفین العـــام، وذلــــك لدراســـتها ورفــــع التوصـــیات بشــــأنها 

 .لمجلس الوزراء وفق األصول
  .مجلس الوزراء تعتمد الحاالت بقرار یصدر عن .3



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

اعتبارًا من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یتعارض مع أحكامه، وینشر في الجریدة 
  .الرسمیة

 م2014من ینایر لسنة  28: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع األول لعـام  27 :الموافق                 

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 15(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن نظام إنهاء خدمات بعض موظفي وزارة الداخلیة واألمن الوطني 

  )الشق العسكري(
  وزراء،مجلس ال

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
صــالحیات رئــیس  زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض/ الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

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

  م28/01/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/326/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(ادة الم
تطبق أحكام هذا النظام على الموظفین العسكریین الذین ترفع أسماؤهم من وزارة 
الداخلیة واألمن الوطني لمجلس الوزراء للمصادقة علیها، وذلك وفقًا للمعاییر الواردة 

  .في هذا النظام
  )2(المادة 

تنتهي خدمات الموظفین العسكریین الذین یصادق على أسمائهم من مجلس 
  : اء، بحیث تسوى أوضاعهم وفقًا للجدول التاليالوزر 

  الراتب المستحق   مدة الخدمة  .م
  من الراتب األخیر%) 75(  سنة) 20(أكثر من    .1
  من الراتب األخیر%) 65(  سنة) 20(سنة وال تزید عن ) 15(ال تقل عن    .2



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  من الراتب األخیر%) 55(  سنة) 15(سنوات وال تزید عن ) 9(ال تقل عن    .3
  من الراتب األخیر%) 40(  سنوات) 9(أقل من    .4
  

  )3(المادة 
تتولى الخزینة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة الصرف حسب ما ورد في المادة 

أعاله، وذلك بعد خصم قیمة الراتب التقاعدي الذي یتقاضاه الموظف ) 2(
العسكري الذي له سنوات خدمة تؤهله الحصول على راتب تقاعدي  من دائرة 

  .ین والمعاشاتالتأم
  )4(المادة 

  .یتم العمل بأحكام هذا القرار لمدة ستة أشهر من تاریخ صدوره

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

اعتبارًا من تاریخ صدوره، ویلغى كل ما یتعارض مع أحكامه، وینشر في الجریدة 
  .الرسمیة

 م2014من ینایر لسنة  28: مدینـة غـزة بتاریخصـدر في 
  هـ1435من ربیع األول لعـام  27: الموافق        

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 16(قرار مجلس الوزراء رقم 
  مي للمجلس األعلى للقضاء الشرعيبشأن اعتماد الهیكل التنظی

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

  م ولوائحه،2011لسنة ) 3(وعلى قانون القضاء الشرعي رقم 
) 60(وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا رقـــم 

  ،م20/01/2014المنعقدة بتاریخ 
/ 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
بعـــد الثالثمائـــة السادســـة والعشـــرین اء فـــي جلســـته وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزر 

  م28/01/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/326/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  .اعتماد الهیكل التنظیمي للمجلس األعلى للقضاء الشرعي، والمرفق بأحكام هذا القرار

  )2(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -مــا یخصــهكــٌل فی-علــى الجهــات المختصــة كافــة 

اعتبــارًا مــن تــاریخ صــدوره، ویلغــى كــل مــا یتعــارض مــع أحكامــه، وینشــر فــي الجریــدة 
  .الرسمیة

 م2014من ینایر لسنة  28: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع األول لعـام  27 :الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  ب رئیـس مجلـس الـوزراءنائ



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 17(قرار مجلس الوزراء رقم 
عوني محمد حسین أبو هربید بشأن / بشأن تشكیل لجنة تحقیق مع الموظف

  التجاوزات المنسوبة إلیه
  مجلس الوزراء،

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

  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات / تعیین السید

  رئیس الوزراء،
  وبناًء على تنسیب وزیر الشؤون االجتماعیة،

  حة العامة،وبناًء على مقتضیات المصل
  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،

وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الســـابعة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة 
   م04/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/327/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
حسین أبو هربید بشأن التجاوزات  عوني محمد/ تشكیل لجنة تحقیق مع الموظف

  :المنسوبة إلیه، على أن تتشكل اللجنة حسب التالي
  

  الصفة  المسمى الوظیفي  االسم  .م
  رئیساً   وكیل وزارة الداخلیة واألمن الوطني  كامل أحمد إبراهیم أبو ماضي/ السید .1
  عضواً   يوكیل مساعد بوزارة التربیة والتعلیم العال  زیاد محمد مصطفى ثابت/ السید .2
  عضواً   مساعد أمین عام مجلس الوزراء للشؤون القانونیة  أسامة سعید حسین سعد/ السید .3

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

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

  .تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من 

 م2014من فبرایر لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 18(مجلس الوزراء رقم قرار 
محمد مصطفى عبد اهللا التایه بقطعة أرض حكومیة عن / بشـأن تعویض المواطن

 أرضه التي تم استمالكها
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
 م1943نة لســــــ) 24(رقــــــم ) فعــــــة العامــــــةاســــــتمالكها للمن(وعلــــــى قــــــانون األراضــــــي 
  منه،) 22(وتعدیالته، والسیما المادة 

 م بشــــــأن 2013لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/4/315/11(وعلـــــى قــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء رقـــــم 
محمــد مصــطفى عبــد اهللا التایــه لغایــات / اســتمالك قطعــة األرض المملوكــة للمــواطن

  المنفعة العامة،
رقـم  اجتماعهـاوعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر 

  م،22/01/2014المنعقد بتاریخ ) 19(
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

وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الســـابعة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة 
   م04/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/327/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

محمـــد مصـــطفى عبــــد اهللا التایـــه عــــن / تكلیـــف ســـلطة األراضــــي بتعـــویض المــــواطن
مــن أراضــي ) 727(مــن القطعــة رقــم ) 331(عــة فــي أرض القســیمة رقــم أرضــه الواق

ألــــف ومائتـــــان وثالثــــة وخمســــون متـــــرًا –) 2م1253(مدینــــة غــــزة والبالغـــــة مســــاحتها 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

) هـــ.إ/و.م/4/315/11(، والتــي تـم اســتمالكها وفــق قـرار مجلــس الـوزراء رقــم -مربعـاً 
مــن ) 550(رقـم م، بقطعـة األرض الحكومیـة الواقعـة فـي أرض القسـیمة 2013لسـنة 

ألـــف –) 2م1037(مـــن أراضـــي مدینـــة غـــزة والبالغـــة مســـاحتها ) 727(القطعـــة رقـــم 
، علــى أن یــدفع المــواطن الفــرق فــي ثمــن األرض وفــق -وســبعة وثالثــون متــرًا مربعــاً 

  .األصول
  )2(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة
  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اریخ صدورهاعتبارًا من ت

 م2014من فبرایر لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03 :الموافق             

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 19(وزراء رقم قرار مجلس ال
  بشـأن تأجیر قطعة أرض حكومیة لصالح عائلة برهوم

  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 مبادلــة 2013لســنة ) هـــ.إ/و.م/1/314/11(رقــم  وعلـى قــرار مجلــس الــوزراء
  محمد محمد حامد برهوم بقطعة أرض حكومیة،/ قطعة األرض المملوكة للمواطن
  م بشأن2013لسنة ) هـ.إ/و.م/16/291/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  نظام معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  ضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـاوعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألرا

  م،22/01/2014المنعقد بتاریخ ) 19(
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

وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الســـابعة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة 
   م04/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/327/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

م بشـأن مبادلـة 2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/1/314/11(سحب قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  .محمد محمد حامد برهوم بقطعة أرض حكومیة/ قطعة األرض المملوكة للمواطن

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
من القطعة رقم ) 12(تأجیر قطعة األرض الحكومیة الواقعة في أرض القسیمة رقم 

 -أربعمائة مترًا مربعاً –) 2م400(من أراضي محافظة رفح، والبالغة مساحتها ) 3(
  .م، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرارلصالح عائلة برهو 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة ، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من فبرایر لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03: الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 20(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشـأن إزالة تعدیات أفراد من عائلة أبو حجر وتخصیص قطعة أرض حكومیة لهم

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

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

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،22/01/2014المنعقد بتاریخ ) 19(

/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(قرار رئیس الوزراء رقم وعلى
 زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
الســـابعة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة جلســـته وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي 

   م04/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/327/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ــــة الواقعــــة فــــي أرض  ــــى قطعــــة األرض الحكومی ــــة أبــــو حجــــر عل ــزال تعــــدیات عائل تــ

  .زةمن أراضي مدینة غ) 727(رقم  من القطعة) 523، 522(القسیمتین رقم 

  )2(المادة 
تخصـــیص قطعـــة أرض حكومیـــة واحـــدة فـــي مشـــروع البـــراق فـــي محافظـــة خـــانیونس 

 بالتنســـــیق مـــــع وزارة األشـــــغال العامـــــة  -أربعمائـــــة متـــــرًا مربعـــــاً –) 2م400(بمســـــاحة 
واإلسكان، لصالح جمیع المتعدین من عائلة أبو حجر على قطعـة األرض الحكومیـة 

  :ورة أسماؤهم في الجدول التاليأعاله، والمذك) 1(المبینة في المادة 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  

 رقم الهویة االسم .م
 912267739 علي حسن فارس أبو حجر  .1
 976515171 رحمة حسن عقیل أبو حجر  .2
 915796437 عالء حسن فارس أبو حجر  .3
 800120560 محمد حسن فارس أبو حجر  .4
 802412536 أحمد حسن فارس أبو حجر   .5

  
 )3(المادة 

لكــل عائلــة مــن العــائالت  -وخمســمائة دوالرًا أمریكیــاً ألــف –) $1500(صــرف مبلــغ 
 .أعاله كبدل إیجار لمرة واحدة) 2(في المادة المذكورة 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من فبرایر لسنة  04: تاریخصـدر في مدینـة غـزة ب
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03 :الموافق              

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 21(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ا لصالح بلدیة دیر البلح الستخدامهابشـأن استمالك قطعة أرض وتخصیصه

  في تجمیع وضخ میاه األمطار في مجرى وادي السلقا
  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 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للمنفعــــــة العامــــــة(راضــــــي وعلــــــى قــــــانون األ

  منه،) 22(وتعدیالته، والسیما المادة 
  م،1995لسنة ) 5(وعلى قانون نقل السلطات والصالحیات رقم 

نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،

رقـم  للجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـاوعلى توصیات ا
  م،22/01/2014المنعقد بتاریخ ) 19(

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،
  ضیات المصلحة العامة،وبناًء على مقت

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الســـابعة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة 

   م04/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/327/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )1(المادة 
مــن القطعــة ) 33، 26، 24(فــي أرض القســائم رقــم  اســتمالك قطعــة األرض الواقعــة

دونمـــات لغایـــات المنفعـــة العامـــة، وذلـــك وفقـــًا  -عشـــرة–) 10(بمســـاحة ) 138(رقـــم 
للمخططـات الهندســیة المرفقـة بهــذا القـرار، علــى أن تكلـف ســلطة األراضـي بتعــویض 

 .صاحب قطعة األرض حسب األصول المعمول بها

  )2(المادة 
دیـــر  أعـــاله لصـــالح بلدیـــة) 1(تملكة بموجـــب المـــادة تخصـــیص قطعـــة األرض المســـ

  .وضخ میاه األمطار في مجرى وادي السلقا البلح الستخدامها في تجمیع 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من فبرایر لسنة  04: ـة غـزة بتاریخصـدر في مدین
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03 :الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 22(قرار مجلس الوزراء رقم 
التعامل مع التعدیات على األراضي الحكومیة على بشـأن تطبیق نظام آلیات 

  "بئر النعجة"المنطقة المعروفة بـ 
  مجلس الوزراء،

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
آلیـات  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/15/291/11(لوزراء رقـم وعلى قرار مجلس ا

  التعامل مع التعدیات على األراضي الحكومیة،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،22/01/2014المنعقد بتاریخ ) 19(
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

وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الســـابعة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة 
   م04/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/327/11(دینة غزة تحت رقم المنعقدة بم
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
والمتعـــدى علیهـــا مـــن قبـــل " بئـــر النعجـــة"اعتبـــار قطعـــة األرض الحكومیـــة المعروفـــة بــــ 

من القطعة رقم ) 30، 29، 28، 27(بعض المواطنین، والواقعة في أرض القسائم رقم 
حــددة وفقــًا للمخططــات الهندســیة المرفقــة بهــذا القــرار، مــن أراضــي جبالیــا، والم) 962(

ـــــــــــم ـــــــــــوزراء رق ـــــــــــرار مجلـــــــــــس ال  منطقـــــــــــة عشـــــــــــوائیة یـــــــــــتم التعامـــــــــــل معهـــــــــــا وفـــــــــــق ق



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

م بشــــأن آلیـــــات التعامــــل مـــــع التعــــدیات علـــــى 2013لســـــنة ) هـــــ.إ/و.م/15/291/11(
  .األراضي الحكومیة

  )2(المادة 
ا القـرار، ویعمـل بـه تنفیـذ أحكـام هـذ -كـل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من فبرایر لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03: الموافق       

  
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    

  لـس الـوزراءنائب رئیـس مج  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 23(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة الحكم المحلي إلنشاء مضخة 

 مركزیة
  مجلس الوزراء،

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

  ن األراضي العثماني وتعدیالته،وعلى قانو 
نظام  م بشأن2013لسنة ) هـ.إ/و.م/16/291/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقم  وعلى توصیات اللجنة الوزاریة العلیا لألراضي الحكومیة في محضر اجتماعها

  م،22/01/2014المنعقد بتاریخ ) 19(
تعیین  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(اء رقم وعلى قرار رئیس الوزر 

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید
 الوزراء،

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

العشـــرین بعـــد الثالثمائـــة وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الســـابعة و 
   م04/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/327/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

تخصـــیص قطعـــة األرض الحكومیـــة الواقعـــة فـــي منطقـــة حـــرم وادي غـــزة، والبالغـــة  
لصـــــالح وزارة الحكـــــم  -ثالثـــــة آالف وخمســـــمائة متـــــرًا مربعـــــاً –) 2م3500(مســـــاحتها 

لــــي إلنشــــاء مضــــخة مركزیــــة، وذلــــك وفقــــًا للمخططــــات الهندســــیة المرفقــــة بهــــذا المح
  .القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من فبرایر لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 24(قرار مجلس الوزراء رقم 
بلدیة النصیرات إلنشاء آبار میاه  بشـأن تأجیر قطعتي أرض حكومیتین لصالح

  في مدینة الزهراء
  مجلس الوزراء،

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظام  م بشأن2013لسنة ) هـ.إ/و.م/16/291/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقم  وعلى توصیات اللجنة الوزاریة العلیا لألراضي الحكومیة في محضر اجتماعها

  م،22/01/2014المنعقد بتاریخ ) 19(
تعیین  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

ائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس زیاد شكري الظاظا ن/ السید
 الوزراء،

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

وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الســـابعة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة 
   م04/02/2014اریخ بت) هـ.إ/و.م/08/327/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـن القطعـة رقـم ) 32(تأجیر قطعة األرض الحكومیة الواقعة فـي أرض القسـیمة رقـم 
، -أربعـــة وســـتون متـــرًا مربعـــاً –) 2م64(مـــن أراضـــي مدینـــة غـــزة بمســـاحة ) 2307(

مــــن القطعــــة رقــــم ) 35(وقطعــــة األرض الحكومیــــة الواقعــــة فــــي أرض القســــیمة رقــــم 
 -أربعــــة وســــتون متــــرًا مربعــــاً –)2م64(ن أراضــــي مدینــــة غــــزة بمســــاحة مــــ) 2307(



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

لصالح بلدیـة النصـیرات إلنشـاء آبـار میـاه فـي مدینـة الزهـراء، وذلـك وفقـًا للمخططـات 
  .الهندسیة المرفقة بهذا القرار

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، من تاریخ صدورهاعتبارًا 

 م2014من فبرایر لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03: الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 25(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تأجیر قطعة أرض حكومیة لصالح جمعیة الشابات المسلمات إلنشاء مقر 

 للجمعیة
  مجلس الوزراء،

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

  األراضي العثماني وتعدیالته،وعلى قانون 
نظام  م بشأن2013لسنة ) هـ.إ/و.م/16/291/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقم  وعلى توصیات اللجنة الوزاریة العلیا لألراضي الحكومیة في محضر اجتماعها

  م،22/01/2014المنعقد بتاریخ ) 19(
تعیین  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(رقم  وعلى قرار رئیس الوزراء

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید
 الوزراء،

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

عشـــرین بعـــد الثالثمائـــة وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الســـابعة وال
   م04/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/327/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـــن ) 315، 99(تــأجیر قطعـــة األرض الحكومیـــة الواقعـــة فــي أرض القســـیمتین رقـــم 
أربعمائـــة وثمانیـــة –) 2م478(مـــن أراضـــي مدینـــة غـــزة بمســـاحة ) 726(القطعـــة رقـــم 

لصـالح جمعیـة الشـابات المسـلمات إلنشـاء مقـر للجمعیـة، وذلـك  -مترًا مربعاً  وسبعین
  .وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من فبرایر لسنة  04: مدینـة غـزة بتاریخصـدر في 
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03 :الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                         
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 26(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة بیت حانون إلنشاء مضخة 

 صرف صحي
  مجلس الوزراء،

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظام  م بشأن2013لسنة ) هـ.إ/و.م/16/291/11(رقم وعلى قرار مجلس الوزراء 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقم  وعلى توصیات اللجنة الوزاریة العلیا لألراضي الحكومیة في محضر اجتماعها

  م،22/01/2014المنعقد بتاریخ ) 19(
تعیین  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / دالسی
 الوزراء،

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

وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الســـابعة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة 
   م04/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/327/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

من القطعة ) 7(تخصیص قطعة األرض الحكومیة الواقعة في أرض القسیمة رقم 
من أراضي بیت حانون،  -ثالثمائة مترًا مربعاً  - ) 2م300(بمساحة ) 577(رقم 

خططات لصالح بلدیة بیت حانون إلنشاء مضخة صرف صحي، وذلك وفقًا للم
  .الهندسیة المرفقة بهذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من فبرایر لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435ثاني لعـام من ربیع ال 03 :الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 27(قرار مجلس الوزراء رقم 
م 2013لسنة ) هـ.إ/و.م/05/308/11(بشـأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

  محمد الریاشيصالح مصطفى / بشأن تعویض المواطن

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

) 27(م وتعدیالتـه، والسـیما المـادة 1936لسـنة ) 28(تنظـیم المـدن رقـم  وعلى قـانون
  منه،

 م1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) فعــــــة العامــــــةاســــــتمالكها للمن(وعلــــــى قــــــانون األراضــــــي 
  منه،) 22(دة وتعدیالته، والسیما الما

  بشأن نقل السلطات والصالحیات، 1995لسنة ) 5(وعلى قانون رقم 
 م بشـــــأن2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/05/308/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  صالح مصطفى محمد الریاشي، / تعویض المواطن
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،22/01/2014منعقد بتاریخ ال) 19(
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

ًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الســـابعة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة وبنـــا
   م04/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/327/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )1(المادة 
لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/05/308/11(مــــن قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم ) 1(تعــــدل المــــادة 

) 2م45(الح مصطفى محمد الریاشـي عـن قیمـة ص/ م بشأن تعویض المواطن2013
عـن قیمــة المبنـى الــذي تـم إزالتــه ) $130،15(مـن أرضـه باإلضــافة إلـى مبلــغ وقـدره 

  :أثناء فتح شارع الرشید، لتصبح على النحو التالي
صـــالح مصـــطفى محمـــد الریاشـــي عـــن / تكلیـــف ســـلطة األراضـــي بتعـــویض المـــواطن"

والتــــي تــــم ) 728(مــــن القطعــــة رقــــم  )57(أرضــــه الواقعــــة فــــي أرض القســــیمة رقــــم 
ـــة المبنـــى،  اســـتمالكها لصـــالح إنشـــاء شـــارع الرشـــید وعـــن األضـــرار الناتجـــة عـــن إزال

) 34(مــن قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم ) 2م55(بمســاحة 
  ".من أراضي مدینة غزة ) 728(من القطعة رقم 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من فبرایر لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03: الموافق        

  ظـازیـاد شـكري الـظا                                                   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 28(قرار مجلس الوزراء رقم 
نور الدین زید / بشـأن تكلیف سلطة األراضي ببیع قطعة أرض حكومیة للمواطن

 زكي زید

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

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

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،22/01/2014المنعقد بتاریخ ) 19(

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11( وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم
ائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا ن/ الســید

 الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الســـابعة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة 

   م04/02/2014اریخ بت) هـ.إ/و.م/12/327/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
) 36(تكلیف سـلطة األراضـي ببیـع قطعـة األرض الحكومیـة الواقعـة فـي القسـیمة رقـم 

/ للمـــواطن -أربعمائــة ومتــرین مــربعین–) 2م402(بمســـاحة ) 974(مــن القطعــة رقــم 
  ).900983974(نور الدین زید زكي زید هویة رقم 

  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كل فیما یخصه -ة كافةعلى الجهات المختص

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من فبرایر لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03 :الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 29(قرار مجلس الوزراء رقم 
نمر عایش عید / بشـأن تكلیف سلطة األراضي ببیع قطعة أرض حكومیة للمواطن

 أبو حشیش
  مجلس الوزراء،

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
آلیـات  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/15/291/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 

  التعامل مع التعدیات على األراضي الحكومیة،
رقـم  ر اجتماعهـاوعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـ

  م،22/01/2014المنعقد بتاریخ ) 19(
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 الم   خولة لنا قانونًا

وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الســـابعة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة 
   م04/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/327/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

تكلیــــف ســـــلطة األراضـــــي ببیـــــع قطعـــــة األرض الحكومیـــــة الواقعـــــة فـــــي المقســـــم رقـــــم 
) 2م75(بمســاحة ) 1777(مـن القطعـة رقـم ) 93(فـي أرض القسـیمة رقـم  )388/2(
نمـــــر عـــــایش عیـــــد أبـــــو حشـــــیش هویـــــة / للمـــــواطن -خمســـــة وســـــبعون متـــــرًا مربعـــــاً –
  .، على أن یتم البیع بدون تقسیط)901328831(



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، من تاریخ صدوره اعتباراً 

 م2014من فبرایر لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03 :الموافق        

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                          
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 30(لس الوزراء رقم قرار مج
دونمات من قطعة أرض حكومیة مخصصة لوزارة ) 4(بشـأن نقل تخصیص 

  األوقاف إلى وزارة الداخلیة
  مجلس الوزراء،

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

  ضي العثماني وتعدیالته،وعلى قانون األرا
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
 م بشـــــأن2010لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/13/158/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  استمالك أرض للمنفعة العامة إلقامة مقبرة إسالمیة بدیلة في أوقات الحرب،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،22/01/2014المنعقد بتاریخ ) 19(
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

وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الســـابعة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة 
   م04/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/14/327/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

دونمات من قطعة األرض الحكومیة الواقعة في أرض  -أربعة–) 4(نقل تخصیص 
من أراضي مدینة غزة، والبالغة مساحتها ) 722(من القطعة رقم ) 1(القسیمة رقم 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

، والمخصصة لوزارة األوقاف والشؤون الدینیة -أربعة عشر دونماً –دونم ) 14(
إلى وزارة  م،2010لسنة ) هـ.إ/و.م/13/158/11(بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

الداخلیة واألمن الوطني إلنشاء مركز شرطة الشجاعیة، وذلك وفقًا للمخططات 
  .الهندسیة المرفقة بهذا القرار

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من فبرایر لسنة  04: نـة غـزة بتاریخصـدر في مدی
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03: الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 31(قرار مجلس الوزراء رقم 
التتر مدیرًا عامًا في وزارة الصحة بدرجة نصر هاشم سلیم / بشـأن ترقیة السید

)A4(  
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
/ تعیـــین الســـید م بشـــأن2012لســـنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
  وبناءً على تنسیب وزیر الصحة،

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

ثالثمائــة المنعقــدة وبنــاءً علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الســابعة والعشــرین بعــد ال
  .م04/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/15/327/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  ).A4(نصر هاشم سلیم التتر مدیرًا عامًا في وزارة الصحة بدرجة / ترقیة السید

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014من فبرایر لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03: الموافق    
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 32(لوزراء رقم قرار مجلس ا
محمد مروان محمد شعت مدیرًا عامًا في وزارة الداخلیة واألمن / بشـأن ترقیة السید

  )A4(الوطني بدرجة 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  حته التنفیذیة،م وتعدیالته والئ1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
/ 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 تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،

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

وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الســابعة والعشــرین بعــد الثالثمائــة المنعقــدة  
   م04/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/16/327/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

خلیة واألمن الوطني بدرجة محمد مروان محمد شعت مدیرًا عامًا في وزارة الدا/ ترقیة السید
)A4.(  

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2014ر لسنة من فبرای 04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03      

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 33(قرار مجلس الوزراء رقم 
صبحي یحیى محمد علي سكیك مدیرًا عامًا في وزارة الحكم المحلي / بشـأن ترقیة السید

  )A4(بدرجة 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003نون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع على القا
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
/ تعیــین الســید م بشــأن2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئــیس الــوزراء رقــم 

  لوزراء،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس ا
  وبناءً على تنسیب وزیر الحكم المحلي،
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الســابعة والعشــرین بعــد الثالثمائــة المنعقــدة   

   م04/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/17/327/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
صــبحي یحیــى محمــد علــي ســكیك مــدیرًا عامــًا فــي وزارة الحكــم المحلــي بدرجــة / ترقیـة الســید

)A4.(  
  )2(المادة 

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )3(المادة 

ًا تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـار  -كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 
  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  

 م2014من فبرایر لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03: الموافق    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                             
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 34(س الوزراء رقم قرار مجل
أشرف عبد الرحیم عبد اهللا أبو مهادي مدیرًا عامًا في وزارة الصحة / بشـأن ترقیة السید

  )A4(بدرجة 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ئحته التنفیذیة،م وتعدیالته وال1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
/ تعیـــین الســـید م بشـــأن2012لســـنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
  وبناءً على تنسیب وزیر الصحة،

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

وبنــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الســابعة والعشــرین بعــد الثالثمائــة المنعقــدة 
   م04/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/18/327/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

درجة أشرف عبد الرحیم عبد اهللا أبو مهادي مدیرًا عامًا في وزارة الصحة ب/ ترقیة السید
)A4.(  

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014من فبرایر لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03: الموافق                   
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                             

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 35(قرار مجلس الوزراء رقم 
في وزارة األوقاف شكري علي عبد الرحمن الطویل مدیرًا عامًا / بشـأن ترقیة السید

  )A4(والشؤون الدینیة بدرجة 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
/ 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 تنسیب وزیر األوقاف والشؤون الدینیة،

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

عة والعشــرین بعــد الثالثمائــة المنعقــدة وبنــاءً علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته الســاب
   م04/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/19/327/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

شكري علي عبد الرحمن الطویـل مـدیرًا عامـًا فـي وزارة األوقـاف والشـؤون / بشـأن ترقیة السید
  ).A4(بدرجة  الدینیة

  )2(المادة 
  .حكام هذا القراریلغى كل ما یتعارض مع أ

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

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014من فبرایر لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  03: الموافق            
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                          

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 36(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن العفو الخاص عن بعض نزالء مراكز اإلصالح والتأهیل

  مجلس الوزراء،
ــــى القــــانون األساســــي المعــــدل لســــنة  م وتعدیالتــــه، والســــیما 2003بعــــد االطــــالع عل

  منه،) 46 ،42(المادتین 
  م،1979وعلى قانون العقوبات الثوري لسنة 

  م،1979وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 
  م وتعدیالته،1998لسنة ) 6(وعلى قانون مراكز اإلصالح والتأهیل رقم 

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
وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته الثامنــــة والعشــــرین بعــــد الثالثمائــــة 

  م 11/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/328/11(تحت رقم  المنعقدة بمدینة غزة
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
العفو الخاص عن نزالء مراكز اإلصالح والتأهیل التالیة أسمائهم واالكتفاء بمدة 

  :العقوبة التي قضوها
  اسم النزیل  .م
  رفعت محمد عودة الكرد   - 1
  فاروق محمد محمد األدغم   - 2
  إیاد كامل محمد قدیح   - 3
  دي إبراهیم حمدان رضوانفا   - 4



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  معتصم عبد الحلیم إبراهیم قدیح   - 5
  محمد فوزي فضل أبو دیة   - 6
  هایل عبد الحكیم محمد نصار   - 7
  رفیق محمد سعید بكر   - 8

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

  .لرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة ا

 م2014من فبرایر لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  10: الموافق             

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 37(قرار مجلس الوزراء رقم 
  شكیل لجنة خاصة لدراسة موضوع التعدیات على المقابر في قطاع غزةبشأن ت

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

  منها،) 25(وعلى قانون الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
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

وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته الثامنــــة والعشــــرین بعــــد الثالثمائــــة 
  م 11/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/328/11(بمدینة غزة تحت رقم المنعقدة 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

وزارة : تشكیل لجنة خاصـة برئاسـة وزارة األوقـاف والشـؤون الدینیـة، وعضـویة كـٍل مـن
ــــــة واألمــــــــن الــــــــوطني، ووزارة األشــــــــغال العامــــــــة واإلســــــــكان، ووزارة ال  شــــــــؤونالداخلیــ

حلـي، وذلـك لدراسـة موضـوع التعـدیات علـى المقـابر فـي االجتماعیة، ووزارة الحكم الم
 .قطاع غزة ووضع اإلجراءات الالزمة نحو إزالة هذه التعدیات

  )2(المادة 
أن ال تقــل الدرجـــة الوظیفیـــة لممثلــي الـــوزارات فـــي اللجنـــة عــن مـــدیر عـــام، وتســـتعین 

 .اللجنة بمن تراه مناسبًا إلنجاز مهامها
  )3(المادة 

  .ا لمجلس الوزراء خالل شهر من تاریخهترفع اللجنة توصیاته



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من فبرایر لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435عـام من ربیع الثاني ل 10: الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                       
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 38(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشأن تفویض وزیر العدل باإلشراف على الهیئة الفلسطینیة المستقلة لمالحقة

  طینیینجرائم االحتالل الصهیوني بحق الفلس
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
ـــى قـــانون الهیئـــة الفلســـطینیة المســـتقلة لمالحقـــة جـــرائم االحـــتالل الصـــهیوني بحـــق  وعل

  م،2010لسنة ) 4(الفلسطینیین رقم 
/ السـیدتعیـین  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
وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثامنـة والعشـرین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 

  م 11/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/328/11(م بمدینة غزة تحت رق
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
تفویض وزیر العدل باإلشراف على الهیئة الفلسطینیة المستقلة لمالحقة جرائم االحتالل 
الصـــهیوني بحـــق الفلســـطینیین ومتابعـــة أعمالهـــا، مـــع الحفـــاظ علـــى االســـتقالل المـــالي 

  .واإلداري للهیئة
  )2(المادة 

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

 م2014من فبرایر لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  10 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 39(قرار مجلس الوزراء رقم 
عفاف نظمي محمد قلجة مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / بشـأن ترقیة السیدة

)A4(  
  مجلس الوزراء،

  عدیالته،م وت2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

/ 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،

  الیة،وبناًء على تنسیب وزیر الم
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثامنـة والعشـرین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 

  م 11/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/328/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  ).A4(عفاف نظمي محمد قلجة مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / سیدةترقیة ال

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014من فبرایر لسنة  11: ر في مدینـة غـزة بتاریخصـد

  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  10 :الموافق       
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 40(قرار مجلس الوزراء رقم 
أیمن یوسف عبد القادر أبو لیلة من األمانة العامة لمجلس / بشـأن نقل السید

  )A4(اء إلى المجلس التشریعي وترقیته إلى مدیر عام بدرجة الوزر 
  مجلس الوزراء،

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

/ تعیین السید م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

  وبناءً على تنسیب أمین عام مجلس الوزراء،
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
ثامنـــة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة المنعقـــدة وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته ال

  م 11/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/328/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
أیمن یوسف عبد القادر أبو لیلة من األمانة العامة لمجلس الوزراء إلى / نقل السید

  .)A4(المجلس التشریعي وترقیته إلى مدیر عام بدرجة 
  )2(المادة 

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )3(المادة 

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

 م2014من فبرایر لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435ني لعـام من ربیع الثا 10              

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                       
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 41(قرار مجلس الوزراء رقم 
نعیم محمد محمود السمري مدیرًا عامًا في وزارة األشغال العامة / بشـأن ترقیة السید

  )A4(واإلسكان بدرجة 
  مجلس الوزراء،

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

/ تعیـــین الســـید م بشـــأن2012لســـنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(رئـــیس الـــوزراء رقـــموعلــى قـــرار 
  وزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس ال

  وبناءً على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان،
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الثامنـــة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة المنعقـــدة 

  م 11/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/328/11(ة تحت رقم بمدینة غز 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
نعیم محمد محمود السمري مدیرًا عامًا في وزارة األشغال العامة واإلسكان / ترقیة السید

  ).A4(بدرجة 
  )2(المادة 

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )3(المادة 

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

 م2014من فبرایر لسنة  11:صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  10: الموافق     

  الـظاظـا زیـاد شـكري                                                      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 42(قرار مجلس الوزراء رقم 
محمد العبد إبراهیم أبو صفیة مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / بشـأن ترقیة السید

)A4(  
  مجلس الوزراء،

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

/ 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 تنسیب وزیر المالیة،
  صلحة العامة،وبناًء على مقتضیات الم

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثامنـة والعشـرین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 

  م 11/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/328/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  ).A4(صفیة مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة محمد العبد إبراهیم أبو / ترقیة السید

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014من فبرایر لسنة  11: یخصـدر في مدینـة غـزة بتار 

  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  10 :الموافق       
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                       

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 43(قرار مجلس الوزراء رقم 
دیرًا عامًا في وزارة األشغال فاطمة رشدي سویلم عوض م/ بشـأن ترقیة السیدة

  )A4(العامة واإلسكان بدرجة 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
/ تعیـــین الســـید م بشـــأن2012لســـنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
  وبناءً على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان،

  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،
،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
جلســـته الثامنـــة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة المنعقـــدة وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي 

  م 11/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/328/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
فاطمــة رشــدي ســویلم عــوض مــدیرًا عامــًا فــي وزارة األشــغال العامــة واإلســكان / ترقیــة الســیدة

  ).A4(بدرجة 
  )2(المادة 

  .حكام هذا القراریلغى كل ما یتعارض مع أ
  )3(المادة 

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

 م2014من فبرایر لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  10: الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 44(قرار مجلس الوزراء رقم 
سمیر كامل محمود اللوح مدیرًا عامًا في وزارة األشغال العامة / بشـأن ترقیة السید

  )A4(واإلسكان بدرجة 
  مجلس الوزراء،

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

/ تعیین السید م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  ت رئیس الوزراء،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیا

  وبناءً على تنسیب وزیر األشغال العامة واإلسكان،
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الثامنـــة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة المنعقـــدة 

  م 11/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/328/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ســـمیر كامـــل محمـــود اللـــوح مـــدیرًا عامـــًا فـــي وزارة األشـــغال العامـــة واإلســـكان / ترقیـــة الســـید

  ).A4(بدرجة 
  )2(المادة 

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )3(المادة 

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

 م2014من فبرایر لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  10 :الموافق    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                 
  زراءنائب رئیـس مجلـس الـو 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 45(قرار مجلس الوزراء رقم 
سعد طه عباس أبو الخیر مدیرًا عامًا في وزارة األسرى والقدس / بشـأن ترقیة السید

  )A4(والالجئین بدرجة 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
/ تعیـــین الســـید م بشـــأن2012لســـنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
  وبناءً على تنسیب وزیر األسرى والقدس والالجئین،

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

وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الثامنـــة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة المنعقـــدة 
  م 11/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/328/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

عامــًا فــي وزارة األســرى والقــدس والالجئــین  ســعد طــه عبــاس أبــو الخیــر مــدیراً / ترقیــة الســید
  ).A4(بدرجة 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014من فبرایر لسنة  11 :ة بتاریخصـدر في مدینـة غـز 

  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  10: الموافق      
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 46(قرار مجلس الوزراء رقم 
األغا مدیرًا عامًا في وزارة األوقاف  عبد الهادي سعید دیاب/ بشـأن ترقیة السید

  )A4(والشؤون الدینیة بدرجة 
  مجلس الوزراء،

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

/ تعیین السید م بشأن2012لسنة ) ـه.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

  وبناءً على تنسیب وزیر األوقاف والشؤون الدینیة،
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
زراء فـــي جلســـته الثامنـــة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة المنعقـــدة وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــو 

  م 11/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/328/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
عبد الهادي سعید دیاب األغا مدیرًا عامًا في وزارة األوقاف والشؤون الدینیة / ترقیة السید

  ).A4(بدرجة 
  )2(المادة 

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )3(المادة 

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

 م2014من فبرایر لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435ع الثاني لعـام من ربی 10: الموافق             

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 47(قرار مجلس الوزراء رقم 
عبد اللطیف محمد محمد الحاج مدیرًا عامًا في وزارة الصحة / بشـأن ترقیة السید

  )A4(بدرجة 
  اء،مجلس الوزر 

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

/ تعیین السید م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(راء رقموعلى قرار رئیس الوز 
  یضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفو 

  وبناءً على تنسیب وزیر الصحة،
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الثامنـــة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة المنعقـــدة 

  م 11/02/2014بتاریخ ) ـه.إ/و.م/12/328/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  ).A4(عبد اللطیف محمد محمد الحاج مدیرًا عامًا في وزارة الصحة بدرجة / ترقیة السید

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014من فبرایر لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  10: الموافق       
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                       

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 48(رار مجلس الوزراء رقم ق
سامي محمد حسن الخضري مدیرًا عامًا في دیوان الرقابة المالیة / بشـأن ترقیة السید

  )A4(واإلداریة بدرجة 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  وتعدیالته والئحته التنفیذیة،م 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
/ تعیـــین الســـید م بشـــأن2012لســـنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
  وبناءً على تنسیب رئیس دیوان الرقابة المالیة واإلداریة،

  حة العامة،وبناءً على مقتضیات المصل
،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الثامنـــة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة المنعقـــدة 
  م 11/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/328/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ًا عامــًا فــي دیــوان الرقابــة المالیــة واإلداریــة ســامي محمــد حســن الخضــري مــدیر / ترقیــة الســید
  ).A4(بدرجة 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014من فبرایر لسنة  11: غـزة بتاریخصـدر في مدینـة 

  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  10: الموافق     
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 49(قرار مجلس الوزراء رقم 
مي رجب مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة رائد عبد الهادي حل/ بشـأن ترقیة السید

)A4(  
  مجلس الوزراء،

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

/ تعیین السید أنم بش2012لسنة ) 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 وزیر المالیة،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
عـد الثالثمائـة المنعقـدة وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الثامنـة والعشـرین ب

  م 11/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/14/328/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  ).A4(رائد عبد الهادي حلمي رجب مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / ترقیة السید

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014من فبرایر لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  10 :الموافق       
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 50(قرار مجلس الوزراء رقم 
إسراء ولید حسن المدلل في المكتب اإلعالمي الحكومي / بشـأن تعیین السیدة

  )C(بدرجة مدیر 
  مجلس الوزراء،

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

/ تعیین السید م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

  مي الحكومي،وبناًء على تنسیب رئیس المكتب اإلعال
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،
وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته الثامنــــة والعشــــرین بعــــد الثالثمائــــة 

  م 11/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/15/328/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
إسراء ولید حسن المدلل في المكتب اإلعالمي الحكومي بدرجة مدیر / یین السیدةتع
)C.(  

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره،  وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014نة من فبرایر لس 11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من ربیع الثاني لعـام 10 :الموافق                    
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 51(قرار مجلس الوزراء رقم 
في مؤسسة ) C(ًا بدرجة أدهم ماهر مطر أبو لبدة للعمل مدیر / بشـأن ترقیة السید

  رئاسة مجلس الوزراء
  مجلس الوزراء،

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

/ ن السیدتعیی م بشأن2012لسنة ) 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 األمین العام مجلس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،
شــــرین بعــــد الثالثمائــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته الثامنــــة والع

  م 11/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/16/328/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
للعمل مدیرًا  -  206911الرقم الوظیفي  -أدهم ماهر مطر أبو لبدة / ترقیة السید

  .في مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء) C(بدرجة 
  )2(المادة 

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

  

 م2014من فبرایر لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  10: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 52(قرار مجلس الوزراء رقم 
 )A(بشـأن ترقیة موظفین في الوزارات والمؤسسات الحكومیة بدرجة 

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(یة رقم وعلى قانون الخدمة المدن
تعیین  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید
  الوزراء،

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

وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته الثامنــــة والعشــــرین بعــــد الثالثمائــــة 
  م 11/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/17/328/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

یفي ترقیة الموظفین التالیة أسماؤهم في الوزارات والمؤسسات الحكومیة بمسمى وظ
  ):A(نائب مدیر عام بدرجة 

  المؤسسة الحكومیة/ الوزارة  االسم .م
 وزارة الحكم المحلي عطاف حسین الكفارنة  .1
 وزارة الحكم المحلي باسم عبد القادر شراب  .2
 )نقل وترقیة(الزراعة وزارة  محمد سالم الشاعر  .3
 المجلس التشریعي أمجد نعیم األغا  .4
 وقاف والشؤون الدینیةوزارة األ إبراهیم حسین درویش  .5
  وزارة األوقاف والشؤون الدینیة  عادل إسماعیل صوالحة  .6
 دیوان الموظفین العام ماهر حمد الرفاتي  .7



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  المؤسسة الحكومیة/ الوزارة  االسم .م
 دیوان الموظفین العام جالل جاسر السعودي  .8
 وزارة الزراعة نبیل عبد الرحمن أبو شمالة   .9

 مجلس الوزراء رئاسة محمد موسى حشیشو .10
 رئاسة مجلس الوزراء  محمد عمر المصري .11
 وزارة الثقافة نائل أكرم الدهشان .12
 وزارة الثقافة عاطف محمد عسقول .13
  وزارة االقتصاد الوطني عبد الرحیم عطیة فودة .14
  وزارة االقتصاد الوطني عالم خضر غباین .15
  وزارة االقتصاد الوطني حسن جواد السرحي .16
  وزارة االقتصاد الوطني جمال جمیل مطر .17
 وزارة التخطیط مازن أیوب عبد اهللا الشیخ .18
  وزارة التخطیط  إیناس عبد العزیز الرنتیسي .19
 وزارة السیاحة واآلثار جمال أحمد أبو ریدة .20
  وزارة الشئون الخارجیة  عالء الدین محمد البطة .21

  

 )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )3(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویلغى كل ما  -كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 

  .یتعارض مع أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014من فبرایر لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ 

  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  10: الموافق                     
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 53(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن ترقیة موظفین مدنیین أمضوا أكثر من عشر سنوات في سجون االحتالل 

  )A4(إلى الدرجة الوظیفیة  اإلسرائیلي
  

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003ن األساسي المعدل لسنة على القانو  االطالعبعد 

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 

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

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

وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته الثامنــــة والعشــــرین بعــــد الثالثمائــــة 
  م 11/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/18/328/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
لموظفین المدنیین التالیة أسماؤهم الذین أمضوا أكثر من عشر سنوات في ترقیة ا

  ):A4(مدراء عامون بدرجة  سجون االحتالل اإلسرائیلي
  

  الوزارة  االسم  .م
  رئاسة مجلس الوزراء  حمدي موسى شعت   .1
  وزارة الصحة  خالد حمدي الدهشان   .2
  وزارة الحكم المحلي  عبد الرحیم عبد العزیز الطرشاوي    .3

  

  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
أعاله في مواقع ) 1(ال یشترط تسكین الموظفین المدنیین الواردة أسماؤهم في المادة 

  .إشرافیة على الهیكل التنظیمي لوزارتهم

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

وینشر في الجریدة مع أحكامه، ویلغى كل ما یتعارض  اعتبارًا من تاریخ صدوره،
  .الرسمیة

  
  

 م2014من فبرایر لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  10: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 54(قرار مجلس الوزراء رقم 
 )A(بشـأن ترقیة موظفین في الوزارات والمؤسسات الحكومیة بدرجة 

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
/ 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
فـــي جلســـته التاســـعة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة  وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء

  م18/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/329/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ترقیــة المــوظفین التالیــة أســماؤهم فــي الــوزارات والمؤسســات الحكومیــة بمســمى وظیفــي 

 ):A(نائب مدیر عام بدرجة 
  ة الحكومیةالمؤسس/ الوزارة  االسم .م
 المكتب اإلعالمي الحكومي غسان شحادة رضوان  .1
  المكتب اإلعالمي الحكومي  إسماعیل إبراهیم الثوابتة  .2
  المكتب اإلعالمي الحكومي  رامي أكرم الغرباوي  .3
 وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات عبد الغني إبراهیم أبو طیر  .4
  ا المعلوماتوزارة االتصاالت وتكنولوجی  یامن محمد مطر  .5
 رئاسة مجلس الوزراء  أسامة خلیل الكرد  .6
 رئاسة مجلس الوزراء  رامز محمد تمراز  .7



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  المؤسسة الحكومیة/ الوزارة  االسم .م
  دیوان الرقابة المالیة واإلداریة  محمود نصیف الدحدوح  .8
  دیوان الرقابة المالیة واإلداریة  منیر نظمي األغا  .9

  لس األعلى للقضاء الشرعيالمج  وجیه عبد اهللا أبو معیلق .10
 وزارة األسرى والقدس والالجئین أشرف عبد القادر نعیم .11
  وزارة األسرى والقدس والالجئین  أشرف إبراهیم حسین .12
 وزارة األشغال العامة واإلسكان جواد سلیم األغا .13
  وزارة األوقاف والشؤون الدینیة  مازن عبید النجار .14
  تربیة والتعلیم العاليوزارة ال  علي سعید أبو حسب اهللا .15
  وزارة الثقافة  عارف عبد اهللا بكر .16
  وزارة الثقافة  محمد فادي الشریف .17
  وزارة الداخلیة واألمن الوطني  عاطف حسین حمادة .18
 وزارة الداخلیة واألمن الوطني أحمد خلیل الحلیمي .19
  وزارة الداخلیة واألمن الوطني  نبیل خلیل سمور .20

 )2(المادة 
 .عارض مع أحكام هذا القراریلغى كل ما یت

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

 م2014من فبرایر لسنة  18: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435ام من ربیع الثاني لعـ 17 :الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 55(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تسویة أوضاع الموظفین المفصولین والموقوفة رواتبهم ألسباب سیاسیة 

  في المحافظات الشمالیة
  مجلس الوزراء

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

  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
  م،1998لسنة ) 7(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته،
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسـنة ) هــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقـم

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

، وبناًء على   الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته التاســـعة والعشـــرین بعـــد الثالثمائـــة 

  م18/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/329/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
المحافظــــات إعــــادة المــــوظفین المفصــــولین والموقوفــــة رواتــــبهم ألســــباب سیاســــیة فــــي 

الشــــمالیة وتســــویة كافــــة حقــــوقهم الوظیفیــــة والمالیــــة، والــــواردة أســــماؤهم فــــي الكشــــف 
  :المرفق، وذلك وفق التالي

م وصـــرف 15/06/2007عـــودة المـــوظفین المفصـــولین مـــن الخدمـــة مـــن تـــاریخ  - 1
 .رواتبهم كاملة من تاریخ فصلهم

 .صرف رواتب الموظفین الموقوفة رواتبهم من تاریخ وقف صرفها لهم - 2

 .تعیین موظفي العقود الموقوفین عن العمل من تاریخ وقفهم عن العمل - 3



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
تكلیف وزارة المالیـة ودیـوان المـوظفین العـام ووزارة الداخلیـة واألمـن الـوطني باسـتكمال 

  .الالزمة لتنفیذ أحكام هذا القرار حسب األصول اإلجراءات

  )3(المادة 
  .راریلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا الق

  

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
  

 م2014من فبرایر لسنة  18: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  17 :الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 56(قرار مجلس الوزراء رقم 
تمدید العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تخفیض رسوم ترخیص وحدة البث بشـأن 

  )SNG(الفضائي 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003انون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع على الق 
  م،1996لسنة ) 3(وعلى قانون االتصاالت السلكیة والالسلكیة رقم 

ــــوزراء رقــــم وعلــــى   م بشــــأن2011لســــنة ) هـــــ.إ/ و.م/05/226/11(قــــرار مجلــــس ال
  ،)SNG(وحدة البث الفضائي تخفیض رسوم ترخیص 

م بشـأن تمدیـد 2012لسـنة  )هــ.إ/و.م/05/242/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 
العمـــل بقـــرار مجلـــس الـــوزراء بشـــأن تخفـــیض رســـوم تـــرخیص وحـــدة البـــث الفضـــائي 

)SNG(،  
فـي محضـر  وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة

  م،12/02/2014المنعقد بتاریخ ) 46(اجتماعها رقم 
/ 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
قـدة بمدینـة وبناًء على ما أقره مجلس الـوزراء فـي جلسـته الثالثـین بعـد الثالثمائـة المنع

  م 25/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/330/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
 م2011ســــنة ل) هـــــ.إ/و.م/05/226/11(تمدیــــد العمــــل بقــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

، وذلـك حتـى نهایـة عـام )SNG(بشأن تخفیض رسوم تـرخیص وحـدة البـث الفضـائي 
  .م2014



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من فبرایر لسنة  26: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  25 :الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 57(قرار مجلس الوزراء رقم 
من قرار مجلس الوزراء ) 1(من المادة رقم ) 2(بالبند رقم تمدید العمل بشـأن 

من % 50والقاضي بتخفیض نسبة  2007لسنة .) هـ.إ/و.م/01/37/11(رقم 
   اكمة على رخص القیادة لجمیع الفئاتالدیون المتر 

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

  ،والئحته التنفیذیة م2000لسنة ) 5(رقم  المروروعلى قانون 
ـــــوزراء رقـــــم وعلـــــى   م بشـــــأن2007لســـــنة ) هــــــ.إ/ و.م/01/37/11(قـــــرار مجلـــــس ال

  ،مركبات ورحص القیادةعلى الترخیص التخفیض رسوم 
فـي محضـر  وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریـة الدائمـة

  م،12/02/2014المنعقد بتاریخ ) 46(اجتماعها رقم 
تعیــــین  م بشــــأن2012لســــنة ) هـــــ.إ/و.م.ر/155/11( وعلــــى قــــرار رئــــیس الــــوزراء رقــــم

وتفویضـــه بـــبعض صـــالحیات رئـــیس  زیـــاد شـــكري الظاظـــا نائبـــًا لـــرئیس الـــوزراء/ الســـید
  الوزراء،

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

وبناًء على ما أقره مجلس الـوزراء فـي جلسـته الثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة 
  م 25/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/330/11(غزة تحت رقم 

  :يقرر ما یل
  )1(المادة 

ــــــم تمدیــــــد العمــــــل  ــــــم ) 1(مــــــن المــــــادة ) 2(بالبنــــــد رق ــــــوزراء رق ــــــرار مجلــــــس ال مــــــن ق
مــن الــدیون % 50والقاضــي بتخفــیض نســبة  2007لســنة .) هـــ.إ/و.م/01/37/11(

  .تالمتراكمة على رخص القیادة لجمیع الفئا
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
حتــــى تــــاریخ م و 05/03/2014یعمــــل بهــــذا القــــرار خــــالل الفتــــرة الواقعــــة مــــن تــــاریخ 

  .م15/06/2014
  )3(المادة 

ویلغى كل تنفیذ أحكام هذا القرار،  -كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 
  .، وینشر في الجریدة الرسمیةما یتعارض مع أحكامه

 م2014من فبرایر لسنة  26: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  25 :الموافق              

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 58(قرار مجلس الوزراء رقم 
  )م2016-2014(بشـأن اعتماد خطة تنمیة المناطق الحدودیة لألعوام 

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

 م بشـــــأن2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/06/314/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
حالتهــــا إلــــى المجلــــس 2016-م2014اعتمــــاد الخطــــة العامــــة للتنمیــــة لألعــــوام  م وإ

  التشریعي لإلقرار،
ــــــــــرار المجلــــــــــس التشــــــــــریعي رقــــــــــم  ــــــــــاریخ ) 4/1ع.غ/1376(وعلــــــــــى ق الصــــــــــادر بت

  م،2016-2014بشأن إقرار خطة التنمیة الفلسطینیة لألعوام م 30/12/2013
  وعلى توصیات لجنة الشؤون االقتصادیة والبنیة التحتیة الوزاریة الدائمة

  م،12/02/2014المنعقد بتاریخ ) 46(في محضر اجتماعها رقم 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

وبناًء على ما أقره مجلس الـوزراء فـي جلسـته الثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة 
  م 25/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/330/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

المقدمة من وزارة ) م2016-2014(اعتماد خطة تنمیة المناطق الحدودیة لألعوام 
  .الزراعة، والمرفقة بهذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .ره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدو 

 م2014من فبرایر لسنة  26: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  25 :الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 59(اء رقم قرار مجلس الوزر 
منذر صبحي عبد اهللا السقا مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / بشـأن ترقیة السید

)A4(  
  مجلس الوزراء،

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

/ تعیین السید م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

  وبناءً على تنسیب وزیر المالیة،
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

  ،وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانوناً 
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثالثین بعد الثالثمائة المنعقدة بمدینة غزة 

  م 25/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/330/11(تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  ).A4(منذر صبحي عبد اهللا السقا مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / ترقیة السید

  )2(المادة 
  .ل ما یتعارض مع أحكام هذا القراریلغى ك

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

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2014من فبرایر لسنة  25: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435ربیع الثاني لعـام من  24  :الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                            
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 60(قرار مجلس الوزراء رقم 
محمد یوسف أحمد أبو شكیان من وزارة الصحة للعمل / بشـأن نقل وترقیة السید

  )A4(وزارة الحكم المحلي بدرجة  مدیرًا عامًا في
  مجلس الوزراء،

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

/ تعیین السید م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  یاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،ز 

  وبناءً على تنسیب وزیر الصحة،
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
نة غزة وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثالثین بعد الثالثمائة المنعقدة بمدی

  م 25/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/5/330/11(تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
محمد یوسف أحمد أبو شكیان من وزارة الصحة للعمل مدیرًا عامًا في / نقل وترقیة السید

  ).A4(وزارة الحكم المحلي بدرجة 
  )2(المادة 

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )3(المادة 

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

 م2014من فبرایر لسنة  25: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  24: الموافق             

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 61(قرار مجلس الوزراء رقم 
 وزارة الصحةأحمد عبد الرؤوف عثمان علي من وزارة المالیة إلى / بشـأن نقل السید

  )A4(وترقیته إلى مدیر عام بدرجة 
  مجلس الوزراء،

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

/ تعیین السید م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11( وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

  ،وزیر المالیةناءً على تنسیب وب
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثالثین بعد الثالثمائة المنعقدة بمدینة غزة 

  م 25/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/330/11(تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(دة الما
 وزارة الصحةأحمد عبد الرؤوف عثمان علي من وزارة المالیة إلى / بشـأن نقل السید

  )A4(وترقیته إلى مدیر عام بدرجة 
  )2(المادة 

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )3(المادة 

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

 م2014من فبرایر لسنة  25: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  24 :الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 62(اء رقم قرار مجلس الوزر 
خلیل إبراهیم عبد اهللا شقفة مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / بشـأن ترقیة السید

)A4(  
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ة،م وتعدیالته والئحته التنفیذی1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

/ تعیین السید م بشأن2012لسنة ) 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 وزیر المالیة،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  ،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانوناً 
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثالثین بعد الثالثمائة المنعقدة بمدینة 

  م 25/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/330/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  ).A4(خلیل إبراهیم عبد اهللا شقفة مدیرًا عامًا في وزارة المالیة بدرجة / ترقیة السید

  )2(المادة 
  .ى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القراریلغ

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014من فبرایر لسنة  25: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435ربیع الثاني لعـام  من 24 :الموافق                   
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 63(قرار مجلس الوزراء رقم 
أسامة رمضان مصطفى بكرون مدیرًا عامًا في وزارة المالیة / بشـأن ترقیة السید

  )A4(بدرجة 
  راء،مجلس الوز 

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

/ تعیین السید م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  ویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتف

  وبناًء على تنسیب وزیر المالیة،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثالثین بعد الثالثمائة المنعقدة بمدینة 

  .م25/02/2014اریخ بت) هـ.إ/و.م/08/330/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  ).A4(ًا عامًا في وزارة المالیة بدرجةأسامة رمضان مصطفى بكرون مدیر / ترقیة السید

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .بارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعت
 م2014من فبرایر لسنة  25: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  24 :الموافق             
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 64(مجلس الوزراء رقم قرار 
  )A(بدرجة بشـأن ترقیة موظفین في الوزارات والمؤسسات الحكومیة 

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
تعیین  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(س الوزراء رقم وعلى قرار رئی

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید
  الوزراء،

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

ثالثین بعد الثالثمائة المنعقدة بمدینة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته ال
  م 25/02/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/330/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ترقیة الموظفین التالیة أسماؤهم في الوزارات والمؤسسات الحكومیة بمسمى وظیفي 
  ):A(نائب مدیر عام بدرجة 

  مالحظات  المؤسسة الحكومیة/ الوزارة  االسم .م
  وزارة الشباب والریاضة أحمد محمد المشهراوي  .1
  وزارة الشباب والریاضة عصام حسن الهبیل  .2
  وزارة الشباب والریاضة فكري عبد الغني جودة  .3
  وزارة الشؤون االجتماعیة محمد أحمد أبو غنیم  .4
  وزارة الشؤون االجتماعیة  إیمان محمود جبریل عدوان  .5
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 )2(المادة 
  .ما یتعارض مع أحكام هذا القرار یلغى كل

  )3(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویلغى كل  -كٌل فیما یخصه-ات المختصة كافة على الجه

  .امه،  وینشر في الجریدة الرسمیةما یتعارض مع أحك
  

 م2014من فبرایر لسنة  25: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من ربیع الثاني لعـام  24 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء        



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 65(قرار مجلس الوزراء رقم 
حالة ملفه للنائب / بشـأن فصل الموظف عوني محمد حسین أبو هربید من الخدمة وإ

  العام
  مجلس الوزراء،

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

تشـكیل لجنـة  م بشـأن2014لسـنة ) هــ.إ/و.م/01/327/11(وعلى قرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  عوني محمد حسین أبو هربید بشأن التجاوزات المنسوبة إلیه،/ تحقیق مع الموظف

  عوني محمد حسین أبو هربید،/ قیق مع الموظفوعلى توصیات لجنة التح
/ 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
وبناًء على ما أقره مجلس الـوزراء فـي جلسـته الحادیـة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 

  م04/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/331/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
حالة ملفه للنائب العام/ فصل الموظف   .عوني محمد حسین أبو هربید من الخدمة وإ

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014من مارس لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ 

  هـ1435من جماد األول لعـام   02 :الموافق                    
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 66(قرار مجلس الوزراء رقم 
التركیة إلنشاء مقر ) یاردم إلي(بشـأن تأجیر قطعة أرض حكومیة لصالح جمعیة 

 لها
  مجلس الوزراء،

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  ي محضـر اجتماعهـاوعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـ

  م،19/02/2014المنعقد بتاریخ ) 20(
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 الصالحیا   ت المخولة لنا قانونًا

وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته الحادیـــة والثالثــــین بعــــد الثالثمائــــة 
  م04/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/331/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

 مــن القطعــة) 209(تــأجیر قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم 
 -ثمانمائــــة متــــرًا مربعــــاً –) 2م800(مــــن أراضــــي مدینــــة غــــزة بمســــاحة ) 727(رقــــم 

التركیة إلنشاء مقر لها، وذلـك وفقـًا للمخططـات الهندسـیة ) یاردم إلي(لصالح جمعیة 
  .المرفقة بهذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، ًا من تاریخ صدورهاعتبار 

 م2014من مارس لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  02 :الموافق        

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 67(راء رقم قرار مجلس الوز 
 خمسون–دونم ) 50(استمالك مساحة  بشـأن تعدیل قرار مجلس الوزراء بشأن

 ومعبر كرم أبو سالم إلنشاء ساحة الواقعة بین معبر رفح في المنطقة -دونماً 
  انتظار لشاحنات معبر كرم أبو سالم

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

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

 م1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) فعــــــة العامــــــةاســــــتمالكها للمن(وعلــــــى قــــــانون األراضــــــي 
 منه،) 22(وتعدیالته، والسیما المادة 

نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،

م بشـــــأن 2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/07/315/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
  دونم) 50(استمالك مساحة 

فـــي المنطقـــة الواقعـــة بـــین معبـــر رفـــح ومعبـــر كـــرم أبـــو ســـالم إلنشـــاء ســـاحة انتظـــار 
  لشاحنات معبر كرم أبو سالم،
رقـم  یـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـاوعلى توصیات اللجنـة الوزار 

  م،19/02/2014المنعقد بتاریخ ) 20(
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،

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



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته الحادیـــة والثالثــــین بعــــد الثالثمائــــة 
  م04/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/331/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

لسـنة ) هــ.إ/و.م/07/315/11(اء رقـم مـن قـرار مجلـس الـوزر ) 1(تعدیل المـادة رقـم  
فــي المنطقــة الواقعــة  -خمســون دونمــاً –دونــم ) 50(م بشــأن اســتمالك مســاحة 2013

بـین معبــر رفـح ومعبــر كـرم أبــو ســالم إلنشـاء ســاحة انتظـار لشــاحنات معبـر كــرم أبــو 
  :سالم، لتصبح على النحو التالي

ة واثنـــان وثمـــانون تســـعة وســـتون دونمـــًا وســـبعمائ–) 2م69،782(اســـتمالك مســـاحة "
فـي المنطقـة الواقعـة بـین معبـر رفـح ومعبـر كـرم أبـو سـالم إلنشـاء سـاحة  -مترًا مربعـاً 

انتظار لشاحنات معبر كـرم أبـو سـالم، وذلـك وفقـًا للمخططـات الهندسـیة المرفقـة بهـذا 
  ".القرار 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مارس لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  02 :الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                  
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 68(رار مجلس الوزراء رقم ق
جهاد خالد عایش إلنشاء / بشـأن تأجیر قطعة أرض حكومیة لصالح المواطن

  مشروع إنتاج الطاقة الكهربائیة باستخدام الطاقة الشمسیة

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

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

نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،

 م بشـــــأن2009لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/12/133/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
القتصـــــاد الـــــوطني إلقامـــــة منطقـــــة ورش تخصـــــیص قطعـــــة أرض حكومیـــــة لـــــوزارة ا

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

  م،19/02/2014المنعقد بتاریخ ) 20(
م بشــأن تعیـــین 2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته الحادیـــة والثالثــــین بعــــد الثالثمائــــة 
  م04/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/331/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )1(المادة 
دونمــات مـــن قطعــة األرض الحكومیـــة  -خمســـة–) 5(تــأجیر قطعـــة أرض بمســاحة  

المخصصــــــــة لـــــــــوزارة االقتصــــــــاد الـــــــــوطني بموجــــــــب قـــــــــرار مجلــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم 
/ م فــي محافظــة خــانیونس، لصــالح المــواطن2009لســنة ) هـــ.إ/و.م/12/133/11(

الكهربائیـــــة باســـــتخدام الطاقـــــة  جهـــــاد خالـــــد عـــــایش، إلنشـــــاء مشـــــروع إنتـــــاج الطاقـــــة
  .الشمسیة، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014ارس لسنة من م 04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  02 :الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 69(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2011لسنة ) هـ.إ/و.م/13/220/11(بشـأن سحب قرار مجلس الوزراء رقم 

 م2013لسنة ) هـ.إ/و.م/06/276/11(وقرار مجلس الوزراء رقم 

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

 م1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) فعــــــة العامــــــةاســــــتمالكها للمن(وعلــــــى قــــــانون األراضــــــي 
 منه،) 22(وتعدیالته، والسیما المادة 
  م بشأن2011لسنة ) هـ.إ/و.م/13/220/11(وعلى مجلس الوزراء رقم 

  مالك قطعة أرض لغایات المنفعة العامة،است 
تعـدیل  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/06/276/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  م،2011لسنة ) هـ.إ/و.م/13/220/11(من قرار مجلس الوزراء رقم ) 1(المادة 
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،19/02/2014منعقد بتاریخ ال) 20(
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

ًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته الحادیـــة والثالثــــین بعــــد الثالثمائــــة وبنـــا
  م04/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/331/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  :سحب قراري مجلس الوزراء التالیین



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

مالك م بشـأن اسـت2011لسـنة ) هـ.إ/و.م/13/220/11(قرار مجلس الوزراء رقم  .1
 .قطعة أرض لغایات المنفعة العامة

م بشــأن تعــدیل 2013لســنة ) هـــ.إ/و.م/06/276/11(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  .2
م 2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/13/220/11(من قرار مجلس الـوزراء رقـم ) 1(المادة 

 .بشأن استمالك قطعة أرض لغایات المنفعة العامة

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -ما یخصهكل فی -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مارس لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  02 :الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 70(وزراء رقم قرار مجلس ال
لسنة ) هـ.إ/و.م/14/232/11( رقم قرار مجلس الوزراء ملحق عدیلبشـأن ت
 تعویض المتضررین من فتح شارع المطار ببلدیة الشوكة بشأن م2012

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003المعدل لسنة  على القانون األساسي االطالعبعد 

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

ــــــانون األراضــــــي  ــــــى ق ــــــم ) اســــــتمالكها للمنفعــــــة العامــــــة(وعل م 1943لســــــنة ) 24(رق
 منه،) 22(وتعدیالته، والسیما المادة 

نظــام  م بشــأن2013لســنة ) هـــ.إ/و.م/16/291/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  ،معاییر تخصیص األراضي الحكومیة

ـــــى  ـــــس الـــــوزراءوعل  بشـــــأن م2012لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/14/232/11( رقـــــم قـــــرار مجل
  ،تعویض المتضررین من فتح شارع المطار ببلدیة الشوكة

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،19/02/2014بتاریخ  المنعقد )20(

تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

 الوزراء،

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

ــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته الحادیـــة والثالثــــین بعــــد ا لثالثمائــــة وبنـ
  م04/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/331/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )1(المادة 
بشــأن  م2012لســنة ) هــ.إ/و.م/14/232/11( رقــم قــرار مجلـس الــوزراء ملحــق عـدیلت

فیمـــا یتعلـــق بتعـــویض  فـــتح شـــارع المطـــار ببلدیـــة الشـــوكة، تعـــویض المتضـــررین مـــن
  :النحو التالي ، لیصبح علىالقدیري مود یعقوبمحطالل / المواطن

ثالثمائـة متـرًا – )2م300(بمسـاحة  القـدیري محمـود یعقـوبطـالل / تعویض المواطن" 
الجزء المتبقـي مـن القطعـة  وهي -ثمانون مترًا مربعاً –)  2م80(، إضافة إلى  -مربعاً 

الجــزء  یض عــنكتعــو  المســتملكة ســابقًا والتــي تعــود ملكیتهــا للمــواطن المــذكور، وذلــك
المرخص من البناء الذي كان مقامًا على القطعة المستملكة، وذلـك وفقـًا للمخططـات 

  ".الهندسیة المرفقة بهذا القرار 
  

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مارس لسنة  04: در في مدینـة غـزة بتاریخصـ
  هـ1435من جماد األول لعـام  02 :الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 71(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة الداخلیة واألمن الوطني 

 جدإلنشاء مس
  مجلس الوزراء،

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  لحكومیة،معاییر تخصیص األراضي ا
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،19/02/2014المنعقد بتاریخ ) 20(
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
 لوزراء،ا

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

وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته الحادیـــة والثالثــــین بعــــد الثالثمائــــة 
  م04/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/331/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـــــن ) 170(قطعـــــة األرض الحكومیــــة الواقعـــــة فـــــي أرض القســــیمة رقـــــم تخصــــیص 
من أراضي مدینة غـزة بمسـاحة دونـم واحـد لصـالح وزارة الداخلیـة ) 727(القطعة رقم 

  .واألمن الوطني إلنشاء مسجد، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مارس لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  02 :الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 72(زراء رقم قرار مجلس الو 
سهیل محمد نمر مدوخ وكیًال لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا / بشـأن ترقیة السید

  )A1(المعلومات بدرجة 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة  
  ه التنفیذیة،م وتعدیالته والئحت1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ترقیـة  م بشـأن2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/06/202/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

ســــهیل محمــــد نمــــر مــــدوخ وكــــیًال مســــاعدًا فــــي وزارة االتصــــاالت وتكنولوجیــــا / الســــید
  ،)A2(المعلومات بدرجة 

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس  زیــاد/ الســید

  الوزراء،
 وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء،

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

وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته الحادیـــة والثالثــــین بعــــد الثالثمائــــة 
  .م04/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/331/11(قدة بمدینة غزة تحت رقم المنع

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

سهیل محمد نمر مدوخ وكیًال لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات / ترقیة السید
  ).A1(بدرجة 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره،  وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مارس لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  02 :الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 73(لس الوزراء رقم قرار مج
محمد إسماعیل خلیل خلة وكیًال مساعدًا في وزارة السیاحة / بشـأن ترقیة السید

  )A2(واآلثار بدرجة 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة  
  ئحته التنفیذیة،م وتعدیالته وال1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
نقــل  م بشــأن2009لســنة ) هـــ.إ/و.م/12/136/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

محمد إسماعیل خلیل خلة مدیرًا عامًا في وزارة السـیاحة واآلثـار بدرجـة / وترقیة السید
)A2(،  

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس  زیــاد شــكري/ الســید

  الوزراء،
 وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء،

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

وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته الحادیـــة والثالثــــین بعــــد الثالثمائــــة 
  م04/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/331/11(مدینة غزة تحت رقم المنعقدة ب

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

محمد إسماعیل خلیل خلة وكیًال مساعدًا في وزارة السیاحة واآلثار / ترقیة السید
  ).A2(بدرجة 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
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  )3(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -ٌل فیما یخصهك-على الجهات المختصة كافة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مارس لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  02 :الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2014لسنة ) 74(اء رقم قرار مجلس الوزر  
أحمد عیاد محمد محیسن وكیًال مساعدًا في وزارة الشباب / بشـأن ترقیة السید

  )A2(والریاضة بدرجة 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003على القانون األساسي المعدل لسنة  االطالعبعد  
  فیذیة،م وتعدیالته والئحته التن1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بشـأن التنسـیب 2006لسـنة ) هــ.إ/و.م/12/21/10(وعلى قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

أحمـــد عیـــاد محمـــد محیســـن / إلـــى رئـــیس الســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة بتســـكین الســـید
  ،)A4(مدیرًا عامًا في وزارة الشباب والریاضة بدرجة 

أحمــــد عیــــاد  /ترقیــــة الســــید م بشــــأن2007لســــنة ) 130(وعلــــى القــــرار الرئاســــي رقــــم 
  ،)A4(محیسن مدیرًا عامًا لدیوان الوزیر بوزارة الشباب والریاضة بدرجة 

تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  ء،وبناًء على تنسیب مجلس الوزرا

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

وبنـــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فــــي جلســــته الحادیـــة والثالثــــین بعــــد الثالثمائــــة 
  م04/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/331/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(دة االم

أحمـــد عیـــاد محمـــد محیســـن وكـــیًال مســـاعدًا فـــي وزارة الشـــباب والریاضـــة / ترقیـــة الســـید
  ).A2(بدرجة 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
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  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 

  .یةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسم

 م2014من مارس لسنة  04: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  02 :الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2014لسنة ) 75(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن نظام الغرف التجاریة الصناعیة

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

م، والســیما 2006لسـنة ) 8(وعلـى قـانون الغــرف التجاریـة الصـناعیة الفلســطینیة رقـم 
 منه،) 43(المادة 

  م وتعدیالته،1961لسنة ) 58(وعلى نظام الغرف التجاریة رقم 
  م وتعدیالته،1961لسنة ) 59(وعلى نظام الغرف الصناعیة رقم 

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
اء في جلسته الثانیـة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة وبناًء على ما أقره مجلس الوزر 

  م11/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/332/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

 الفصل األول
  تعاریف وأحكام عامة

  )1(المادة 
یكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم 

  :على خالف ذلكتدل القرینة 
  .وزیر االقتصاد الوطني :الوزیر
  .وزارة االقتصاد الوطني :الوزارة
  .الغرفة التجاریة الصناعیة :الغرفة
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  .مجلس إدارة الغرفة التجاریة الصناعیة :المجلس
  .رئیس المجلس :الرئیس

  .الهیئة العامة للغرفة :الهیئة العامة
  .م2006لسنة ) 8(سطینیة رقم قانون الغرف التجاریة الصناعیة الفل :القانون
  .اتحاد الغرف التجاریة الصناعیة :االتحاد

  .مجلس اتحاد الغرف التجاریة الصناعیة :مجلس االتحاد
 .رئیس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجاریة الصناعیة :رئیس االتحاد

لجنة الفصل في المنازعات والخالفات التجاریة المشكلة بقرار من مجلس  :اللجنة
  .كل غرفة إدارة

  )2(المادة 
ــر الغرفــــة التجاریــــة ذات شخصــــیة اعتباریــــة ولهــــا ذمــــة مالیــــة مســــتقلة وهــــي  .1 تعتبــ

الممثـــل الرســـمي لجمیـــع اعضـــاء الهیئـــة العامـــة علـــى مســـتوى المحافظـــة، وتقـــوم 
ــــة  بتقــــدیم خــــدمات ذات نفــــع عــــام لجمیــــع أعضــــائها، ورعایــــة مصــــالحهم التجاری

 .لمتعلقة بقطاعي التجارة والصناعةوالصناعیة، والمشاركة في رسم السیاسات ا
مـــــن هــــذا النظـــــام، یحـــــق لجمیـــــع ) 3(مــــع مراعـــــاة الشـــــروط الــــواردة فـــــي المـــــادة  .2

االشــخاص الــذین یزاولــون أعمــاًال تجاریــة أو صــناعیة ولهــم فــي فلســطین مركــز 
ـــة او امتیـــاز أن ینتســـبوا إلـــى عضـــویة الغرفـــة فـــي منطقـــة  رئـــیس او فـــرع او وكال

 .افياختصاصها وانتشارها الجغر 
 )3(المادة 

  :یشترط في طالب االنتساب لعضویة الهیئة العامة للغرفة أن یكون 
  .متمتعًا بالجنسیة الفلسطینیة .1
 .متمتعًا  باألهلیة القانونیة التجاریة .2
  .مقیدًا في السجل التجاري .3
 .مسجًال لدى مراقب الشركات في الوزارة إذا كان شخصًا معنویاً  .4
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  )4(المادة 
  :ة عضویته في الهیئة العامة في أي من الحاالت اآلتیةیفقد عضو الغرف -1

  .من هذا النظام) 3(فقدان أي من الشروط المنصوص علیها في المادة  -أ 
 .الوفاة - ب 
 .االستقالة -ج 
  .عدم تسدید رسوم االشتراك لمدة سنتین متتالیتین - د 
  .أو تصفیته/إشهار إفالسه و - ه 
  .إغالق منشأته لمدة تزید عن سنتین -و 
  . منوحة له من الجهات المختصةإلغاء التراخیص الم  - ز 
  .فصله بقرار من المجلس -ح 

للعضــو الــذي فقــد عضــویته الحــق فــي االنتســاب إلــى الغرفــة عنــد زوال األســباب  -2
التـــي أدت إلـــى فقدانـــه العضـــویة، علـــى أن یتقـــدم بطلـــب انتســـاب جدیـــد ودفـــع رســـوم 

  .االنتساب واالشتراك وفقا ألحكام القانون وهذا النظام
  )5(المادة 

ل عضو الهیئـة العامـة بقـرار مسـبب مـن المجلـس بأغلبیـة ثلثـي أعضـائه إذا یفص .1
  .كان قبول عضویته مبنیًا على مستندات أو أوراق أو بیانات ثبت أنها مزورة

من هذه المادة، للوزیر خالل ) 1(یتم التظلم من قرار الفصل المذكور في البند  .2
 .شهر من تاریخ تبلیغه

  )6(المادة 
ســجلة لــدى الغرفــة األشــخاص المســجلین فــي شــهادة التســجیل یمثــل الشــركات الم .1

  .الصادرة عن مراقب الشركات
عنـــد  –التـــي یزیـــد عـــدد المفوضـــین فیهـــا عـــن شـــخص واحـــد  –یمثـــل الشـــركات  .2

الترشـــح أو االنتخـــاب شـــخص واحـــد فقـــط، بتفـــویض خطـــي مـــن قبـــل األشـــخاص 
  .الواردة أسماؤهم في شهادة التسجیل الصادرة عن مراقب الشركات
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  )7(لمادة ا
تعقـــد الهیئــــة العامـــة اجتماعــــًا عادیـــًا مــــرة كـــل ســــنة فـــي المكــــان والزمـــان اللــــذین  .1

  .یحددهما الرئیس
یرأس اجتماع الهیئة العامة  الرئیس أو نائبـه  فـي حـال غیابـه، وفـي حالـة غیـاب  .2

  .الرئیس ونائبه معًا تنتخب الهیئة العامة رئیسا لالجتماع
صـحیحًا بحضـور األغلبیـة المطلقـة ألعضـاء  یكون اجتماع الهیئة العامة العادي .3

، وفــي حالــة عــدم تحقــق النصــاب یــتم الــدعوة الجتمــاع آخــر )1% +50(الهیئــة 
بعد أسبوعین من موعـد االجتمـاع األول، ویكـون االجتمـاع قانونیـًا بحضـور ثلـث 

  .األعضاء على األقل
عضـــاء تتخـــذ الهیئـــة العامـــة قراراتهـــا فـــي اجتماعهـــا العـــادي بأكثریـــة أصـــوات األ .4

الحاضــرین، وفــي حــال تســاوي األصــوات یــرجح الطــرف الــذي صــوت إلــى جانبــه 
  .رئیس االجتماع

  )8(المادة 
یجـوز للهیئـة العامـة عقـد اجتمـاع غیـر عـادي للنظـر فـي أمـور محـددة بنـاء علـى  .1

قــرار مــن المجلــس، أو بنــاء علــى طلــب خطــي مقــدم مــن ثلــث أعضــائها، وعلــى 
العامــة لالجتمــاع خــالل ثالثــة أســابیع مــن الــرئیس فــي هــذه الحالــة دعــوة الهیئــة 

  .تاریخ القرار أو تسلمه الطلب، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال االجتماع
ال یجوز البحث في االجتماع غیـر العـادي للهیئـة العامـة فـي غیـر المسـائل التـي  .2

  .عقد من اجلها
ها یتحقــق النصــاب فــي اجتمــاع الهیئــة العامــة غیــر العــادي بحضــور ثلثــي أعضــائ .3

وفــي حالــة عــدم تحقــق هــذا النصــاب تــتم الــدعوة الجتمــاع آخــر بعــد أســبوعین مــن 
 .من أعضائها%) 40(موعد االجتماع األول، ویتحقق النصاب عندئٍذ بحضور 

تتخـــذ الهیئـــة العامــــة للغرفـــة قراراتهــــا فـــي اجتماعهــــا غیـــر العــــادي بأغلبیـــة ثلثــــي  .4
  .األعضاء الحاضرین
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  )9(المادة 
ســـكرتاریة اجتماعـــات الهیئـــة العامـــة، وتـــدوین محاضـــر  یتـــولى أمـــین ســـر الغرفـــة .1

  .اجتماعاتها، ونشر القرارات بالطریقة التي یراها المجلس مناسبة
  .في حالة غیاب أمین السر یتم تعیین سكرتیر لالجتماع من قبل الرئیس .2
  .یعتمد محضر االجتماع من قبل الرئیس وأمین السر .3

  )10(المادة 
مـــن القــانون یتـــولى الـــوزیر تشــكیل لجنـــة تأسیســـیة  )2(مــع مراعـــاة أحكــام المـــادة  .1

، علــى أن تنطبــق الشــروط الــواردة فــي المــادة  مــن هــذا ) 3(للغرفــة المنشــاة حــدیثًا
  .النظام على جمیع األشخاص الذین تقدموا بطلبات إلنشاء غرفة جدیدة

عضــوًا وأن ال یقــل ) 13(یجــب أن ال یزیــد عــدد أعضــاء اللجنــة التأسیســیة عــن  .2
  .اءأعض) 7(عن 

للــرئیس وأمینــًا للســر  تنتخــب اللجنــة التأسیســیة فــي أول اجتمــاع لهــا رئیســًا ونائبــاً  .3
  .وأمینًا للصندوق بحضور ممثل عن كل من الوزارة واالتحاد

تتمتـع اللجنـة التأسیســیة بكافـة الصــالحیات الممنوحـة للمجلــس المنتخـب باســتثناء  .4
  .بیع وشراء العقارات

خــالل ســتة أشــهر مــن تــاریخ التأســیس بقــرار  یــتم إجــراء انتخــاب المجلــس الجدیــد .5
  .من الوزیر

  الفصل الثاني
  عضویة المجلس

  )11(المادة 
إلــى ) 7(یحــدد عــدد أعضــاء المجلــس فــي كــل غرفــة بعــدد فــردي یتــراوح مــا بــین  .1

عضوا بما في ذلك الرئیس وفقـا لعـدد أعضـاء الهیئـة العامـة للغرفـة وحجـم ) 13(
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وانتشـارها، وتكـون مـدة دورة المجلـس  النشاط االقتصادي فـي منطقـة اختصاصـها
  .أربع سنوات فقط

ه وفقـــًا للمعـــاییر أعـــال) 1(یحـــدد أعضـــاء المجلـــس المنصـــوص علیـــه فـــي الفقـــرة  .2
 :واألسس التالیة

 

 عدد أعضاء المجلس عدد أعضاء الهیئة العامة للغرفة
 أعضاء     7 عضواً    350 - عضوًا  150
 أعضاء     9 عضوا   500  -عضواً  150
 عضواً     11 عضواً    700 - عضوًا  150

 عضواً     13 عضواً          700أكثر من 
  
  )12( المادة 

  :یشترط في عضو المجلس ما یلي
) 3(أن یكون مسجًال في الغرفة، وتتوفر فیه شـروط االنتسـاب الـواردة فـي المـادة  .1

  .من هذا النظام
  .أن ال یقل عمره عن خمسة وعشرین عاماً  .2
علــى انتســابه للغرفــة وزاول النشــاط الفعلــي مــدة ال تقــل عــن  أن یكــون قــد مضــي .3

  .ثالث سنوات متتالیة قبل تاریخ ترشحه للمجلس
  .  أن یكون مسددًا لرسوم االشتراك السنوي بانتظام .4
أن ال یكــون رئیســًا أو عضــوًا فــي مجلــس إدارة غرفــة أخــرى، أو عضــوًا أو رئیســًا  .5

اب عمـل أخـرى تعنـي بالمجـال لمجلس إدارة منظمة  أو جمعیة أو مؤسسة أصـح
  .االقتصادي

  .أن یكون مقیمًا إقامة دائمة في فلسطین .6
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  الفصل الثالث
  انتخابات المجلس

  )13(المادة 
یشارك في انتخاب أعضاء المجلس جمیع أعضاء الهیئة العامة للغرفة المتوفرة 

  :فیهم الشروط اآلتیة
لمحـددة بأسـبوع إلقفـال بـاب مسددون لرسوم االشتراك قبـل انتهـاء المـدة القانونیـة ا .1

  .الترشیح
مضى على انتسابهم للغرفة مدة ال تقل عن أسبوع واحد قبل الموعد المحدد  .2

  .إلقفال الترشح
  )14(المادة 

یجــرى االنتخــاب بطریقــة االقتــراع الســري المباشــر، وال یجــوز التصــویت بالمراســلة أو 
  .اإلنابة أو الوكالة

  )15(المادة 
مقر الغرفة بموجب إیصال مـالي مختـوم موقـع علیـه مـن تقدم طلبات الترشح في  .1

قبــل الموظــف المســؤول خــالل ســبعة أیــام، تحــدد مــن قبــل الــوزیر بحیــث تبــدأ فــي 
الســـاعة التاســـعة مـــن صـــباح الیـــوم الثـــاني إلعـــالن موعـــد االنتخابـــات مـــن قبـــل 

  .الوزیر وتنتهي في الساعة الثالثة من بعد ظهر الیوم األخیر لهذه المدة
  .ات الترشح بسجل خاص وفقا للتسلسل الزمني للتسجیلتسجل طلب .2
ــــغ  .3 ــــس مبل ــــار أردنــــي غیــــر ) 1000(یســــدد كــــل مرشــــح لعضــــویة المجل ــــف دین أل

مســتردة أو مــا یقابلهــا بــالعمالت األخــرى المتداولــة كشــرط لقبــول ترشــحه، ویــودع 
  .هذا المبلغ في صندوق الغرفة ویقید في بند إیرادات الغرفة

  )16(المادة 
ــــة  تشــــكل بقــــرار ــــة لتنظــــیم العملی ــــس االتحــــاد لجن ــــوزیر بعــــد التنســــیق مــــع مجل مــــن ال

  :تتولى القیام بما یلي" لجنة التدقیق"االنتخابیة تسمى 
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البدء بإعداد وتنظیم سجل الناخبین والمرشحین وشروطهم وفقا ألحكام القانون  .1
  .وهذا النظام

نتخابات تدقیق ملفات أعضاء الهیئة العامة الذین یحق لهم المشاركة في اال .2
  وفقا لشروط العضویة

  .اعتماد ملفات العضویة وفقا للقانون وهذا النظام  .3
  .اعتماد جداول المرشحین لمجالس إدارات الغرف وكیفیة إعالنها .4
  .اعتماد جداول الناخبین لمجالس إدارات الغرف وكیفیة إعالنها .5

  )17(المادة 
ة تشرف على تشكل بقرار من الوزیر بعد التنسیق مع مجلس االتحاد لجن

  :وتتولى القیام بما یلي" لجنة اإلشراف"االنتخابات تسمى 
  .متابعة عمل لجنة التدقیق المختصة باإلشراف على قائمة االنتخاب -1
 .وضع الضوابط المالئمة لتنظیم الدعایة االنتخابیة -2
  اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لضمان سیر العملیة االنتخابیة في الغرف -3
  .ة بطاقات االنتخاب وعددهاالتأكد من صح -4
، قتراع وختمها بختم لجنة اإلشرافالتأكد  وبصورة علنیة من خلو صنادیق اال  -5

  .وشمعها بالشمع األحمر قبل المباشرة بعملیة االقتراع
  .مراقبة صنادیق االقتراع  -6
  .فرز األصوات في المكان ذاته الذي تم فیه االقتراع  -7
اوي وأیة أمور أخرى تتعلق بعملیة النظر في الطعون واالعتراضات والشك -8

  .االنتخابات والبت النهائي فیها
إعداد تقریر نهائي عن نتائج االنتخابات في كل غرفة، متضمنا عدد  -9

  .األصوات التي حصل علیها كل مرشح
 .اعتماد النتائج النهائیة لالنتخابات -10
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  )18(المادة 
طي مسبب خالل یقدم أي اعتراض على قوائم المرشحین أو الناخبین بطلب خ .1

) 50(ثالثة أیام من تاریخ إعالن القوائم إلى لجنة اإلشراف مقابل تسدید مبلغ 
دینارا أردنیًا غیر مستردة یودع في صندوق الغرفة ویسجل كإیراد  - خمسون–

  .للغرفة
تبت لجنة اإلشراف في االعتراض خالل یومین من تاریخ تقدیمه ویكون قرارها  .2

  .قطعیاً 
  )19(المادة 

بین بعد إقفـال بـاب الترشـح أن عـدد المرشـحین بعـد مصـادقة لجنـة اإلشـراف إذا ت -1
یســــاوي عــــدد األعضــــاء المحــــدد لعضــــویة المجلــــس تعلــــن لجنــــة اإلشــــراف فــــوز 

  .المرشحین لعضویة المجلس بالتزكیة
إذا نقـــص عــــدد المرشــــحین لعضــــویة المجلــــس عــــن العــــدد المحــــدد، تعلــــن لجنــــة  -2

الترشــــیح مــــن جدیــــد لمــــدة ثالثــــة أیــــام التــــدقیق فــــي الیــــوم التــــالي عــــن فــــتح بــــاب 
  .الستكمال عدد المرشحین إلجراء االنتخابات

مــــن هـــذه المـــادة العــــدد ) 2(إذا لـــم یتقـــدم خــــالل المـــدة المشـــار إلیهــــا فـــي الفقـــرة  -3
 .المطلوب إلكمال عضویة المجلس، یعین الوزیر العدد الباقي لألعضاء

  )20(المادة 
  :تیةیتم انتخاب أعضاء المجلس وفق اآللیة اآل

ــــة  -1 یتســــلم الناخــــب عنــــد المباشــــرة بــــاالقتراع بطاقــــة االنتخــــاب ممهــــورة بخــــاتم لجن
اإلشــراف ومــدون فیهــا جمیــع أســماء المرشــحین المعتمــد ترشــیحهم مــن قبــل لجنــة 

  .التدقیق
یؤشـــر الناخـــب علـــى أســـماء المرشـــحین الـــذین ینـــوي انتخـــابهم، علـــى أن ال تزیـــد  -2

البطاقـــة فـــي صـــندوق االقتـــراع  األســـماء عـــن العـــدد المطلـــوب ثـــم یضـــع الناخـــب
  .الخاص بها
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تؤشــر لجنــة اإلشــراف علــى اســم الناخــب فــي قائمــة النــاخبین عنــد تســلیمه بطاقــة  -3
  .االنتخاب ویشطب اسمه من السجل المعد لهذه الغایة عند تسلیمه البطاقة

یتولى أحـد أعضـاء لجنـة اإلشـراف التأشـیر علـى بطاقـة االنتخـاب فـي حـال كـون  -4
  .من ذوي االحتیاجات الخاصة بناء على طلب الناخبالناخب أمیًا أو 

تلغــى البطاقــة التــي لــم یــتم التأشــیر علیهــا، أو التــي یزیــد عــدد األســماء المؤشــر  -5
  .علیها عن العدد المطلوب

  .تلغى كل بطاقة غیر مستوفیة للشروط -6

  )21(المادة 
ـــــذین حصـــــلوا علـــــى أكثریـــــة األصـــــوات  -1 یفـــــوز بعضـــــویة المجلـــــس المرشـــــحون ال

ذا حصـل اثنـان أو أكثـر مـن المرشـحین األخیـرین علـى عـدد متســاو  بالتسلسـل، وإ
  .من األصوات، تجري لجنة اإلشراف القرعة الختیار الفائز منهم

تعلـــن لجنـــة اإلشـــراف نتیجـــة االنتخابـــات وتبلـــغ جمیـــع األعضـــاء الفـــائزین خطیـــًا  -2
  .بالفوز في االنتخابات

  )22(المادة 
  :تیةیفقد عضو المجلس عضویته في الحاالت اآل

  .الوفاة -1
  .من هذا النظام) 3(إذا انتفت عنه إحدى الشروط الواردة في المادة  -2
علـى أن یقبـل المجلـس  ،إذا تقدم بطلب خطي إلـى المجلـس إلعفائـه مـن منصـبه -3

  . ذلك
  .إذا تغیب عن حضور ثالث جلسات متتالیة دون تقدیم عذر مقبول -4
  .بالشرف واألمانة إذا صدر بحقه حكم قضائي نهائي بجنایة أو جنحة مخلتان -5
إذا حجبـــت الثقـــة عـــن العضـــو بقـــرار مـــن الهیئـــة العامـــة باألغلبیـــة المطلقـــة لعـــدد  -6

  .األعضاء
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  )23(المادة 
إذا شــغر مركــز عضــو فــي المجلــس ألي ســبب مــن أســباب الفقــدان المنصــوص  -1

من هذا النظام، یخلفه المرشح الذي نـال أعلـى األصـوات ) 22(علیها في المادة 
  . بعد العضو األخیر

فـــي حـــال عـــدم وجـــود مرشـــح نـــال أعلـــى األصـــوات بعـــد العضـــو األخیـــر یرشـــح  -2
المجلس خالل شـهر مـن شـغور العضـویة عضـو ممـن تتـوفر فیـه الشـروط لمـلء 

 .المركز الشاغر على أن توافق الهیئة العامة على اختیاره باألغلبیة المطلقة

  )24(المادة 
ات والرواتـب والعـالوات بمـا یحدد المجلس التشكیالت الوظیفیة في الغرفة والـدرج -1

  .في ذلك عالوة غالء المعیشة والزیادة السنویة
یعــــین المجلـــــس مـــــدیر الغرفـــــة وبـــــاقي المــــوظفین وفـــــق الســـــلم الـــــوظیفي ومـــــالك  -2

  .الموظفین في الغرفة
  .یتم إنهاء خدمات مدیر الغرفة بقرار مسبب بموافقة ثلثي أعضاء المجلس -3
سـبب بموافقـة أغلبیـة أعضـاء المجلـس، یتم إنهاء خدمات باقي المـوظفین بقـرار م -4

  .وذلك بناء على تنسیب مدیر الغرفة
  .یطبق قانون العمل الساري على كافة موظفي الغرفة. 5

  الفصل الرابع
  اجتماعات المجلس

  )25(المادة 
یعقــد المجلــس اجتماعاتــه العادیــة مــرة كــل شــهر علــى األقــل، بــدعوة مــن الــرئیس  -1

  .یام على األقل من موعد االجتماعمتضمنا جدوال األعمال قبل خمسة أ
یعقــد المجلــس اجتماعاتــه الطارئــة بــدعوة مــن الــرئیس أو بنــاء علــى طلــب خطــي  -2

  .خالل مدة ال تزید عن یومین من تاریخ تلقیه الطلب ،من ثلث أعضائه
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یقــوم أمــین الســـر بتحضــیر جـــدول أعمــال جلســـة المجلــس بالتنســـیق مــع الـــرئیس  -3
  .ومدیر الغرفة

 .د اجتماعاته خارج مركز الغرفة إال في حاالت اضطراریةال یجوز للمجلس عق -4
  )26(المادة 

وفـي حالـة  ،تعتبر جلسة المجلس قانونیة إذا حضرها أكثـر مـن نصـف األعضـاء -1
عـــدم تـــوفر النصـــاب تؤجـــل الجلســـة لمـــدة ال تزیـــد عـــن ثالثـــة أیـــام توجـــه الـــدعوة 

  .األقل وتعقد الجلسة بحضور ثلث األعضاء على ،خاللها إلى كافة األعضاء
ــــى جــــدول األعمــــال -2 ــــس بحــــث أي موضــــوع غیــــر مــــدرج عل إال  ،ال یجــــوز للمجل

  .بموافقة أغلبیة األعضاء المجتمعین
وفـي حالـة تسـاوي األصـوات  ،تصدر قرارات المجلس بأغلبیة أصوات الحاضـرین -3

  .یرجح الجانب الذي صوت معه الرئیس
العـــام ویـــتم تـــدون محاضـــر الجلســـات والقـــرارات مـــن قبـــل أمـــین الســـر أو المـــدیر  -4

 .اعتماد المحاضر من قبل األعضاء الحاضرین
  )27(المادة 

ـــــدوبي الـــــوزارة أو  ـــــین ومن ـــــراء والفنی ـــــراه مناســـــبا مـــــن الخب ـــــس االســـــتعانة بمـــــن ی للمجل
األشــخاص فــي أي موضــوع مطــروح للبحــث فــي اجتماعــات المجلــس دون أن یكــون 

  .لهم الحق في التصویت
  )28(المادة 

  :تیةیتولى الرئیس المهام اآل -1
  .دعوة المجلس لالنعقاد  -أ 
  .إدارة جلسات المجلس  - ب 
  .توقیع قرارات المجلس  -ج 
  .توقیع كافة المعامالت المالیة  - د 
  .اإلشراف على تنفیذ قرارات وتوصیات المجلس  - ه 
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  .تمثیل الغرفة أمام جمیع الجهات الرسمیة  وغیر الرسمیة  -و 
  .یتولى نائب الرئیس مهام الرئیس في حال غیابه -2

  

  امسالفصل الخ
  الشؤون المالیة

  )29(المادة 
كـــانون أول مـــن كـــل عـــام  31تبـــدأ الســـنة المالیـــة فـــي أول كـــانون ثـــاني وتنتهـــي فـــي 

 31باسـتثناء السـنة المالیـة األولـى للغرفـة الجدیـدة فتبـدأ مـن بدایـة نشـاط الغرفـة حتــى 
  .كانون األول من نفس السنة

  )30(المادة 
  :یقوم أمین الصندوق بالمهام اآلتیة

  .م حسابات الغرفة، وضبط حركة الصندوق والرقابة على الحساباتتنظی -1
  .التوقیع مع الرئیس على جمیع المعامالت المالیة -2
التعــــاون مــــع المــــدیر العــــام والمحاســــب بإعــــداد موازنــــة الغرفــــة التقدیریــــة ورفعهــــا  -3

قرارها   .للمجلس لمناقشتها وإ
  )31(المادة 

یق حسابات مجازة قانونًا، ویتولى یعین المجلس مدقق حسابات قانوني أو شركة تدق
محاسب الغرفة بإشراف أمین الصندوق اطالع المدقق وتزویده بكافة المستندات 
المالیة الالزمة لتنفیذ مهمة التدقیق بشفافیة ومهنیة، وتخضع الغرفة للرقابة المالیة 

  .من قبل الوزارة
  )32(المادة 

الغرفة وفق لألنظمة  ینظم المحاسب بإشراف أمین الصندوق دفاتر حسابات
المحاسبیة المعتمدة تظهر فیها اإلیرادات والنفقات مقترنة بمستندات تحمل أرقاما 
متسلسلة والوثائق المؤیدة لها، وتختم بخاتم الغرفة الرسمي وتوقیع الرئیس وأمین 

  .الصندوق
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  )33(المادة 
وال یجـوز إبقـاء یعتمد المجلس مصرفًا محلیًا معینًا او أكثر إلیداع أموال الغرفـة،  -1

  .أیة مبالغ في الصندوق من إیرادات الغرفة
ال یجوز سـحب أي مبلـغ مـن المـال إال بموجـب شـیك موقـع مـن الـرئیس أو نائبـه  -2

  .عند غیابه إلى جانب توقیع أمین الصندوق
  .تجرى عملیة اإلیداع والسحب من المصرف وفقًا لألصول المحاسبیة المتبعة -3

  )34(المادة 
انتدابـه عضـوا أو أكثـر مـن أعضـائه للقیـام بمهمـة لصـالح الغرفـة  یحدد المجلـس عنـد

  .تفاصیل هذه المهمة ومقدار النفقات التي سیصرفها لهم
  )35(المادة 

تجري الغرفة مناقصاتها ومزایداتها وفقا للمعاییر الواردة في أنظمة الغرف  -1
  .التجاریة

ة باسم الغرفة، تسجل الغرفة جمیع ما تمتلكه من أموال منقولة أو غیر منقول -2
  .ویمنع تسجیل أیة أمالك للغرفة بأسماء أشخاص

  .یسجل ریع العقارات المملوكة للغرفة في حساباتها المعتمدة  -3
یمنع التصرف باألموال المنقولة أو غیر المنقولة للغرفة إال بقرار مسبب یوافق  -4

  .علیه ثلثي أعضاء المجلس على األقل
  الفصل السابع

  اتحاد الغرف التجاریة
  )36(المادة 

یشكل مجلس االتحاد من رؤساء الغرف، ویتولى رئاسته رئیس غرفة القدس، ویكون 
له نائبان األول رئیس الغرفة في غزة، والثاني رئیس الغرفة في رام اهللا، وأمین سر 

  .  وأمین صندوق یتم اختیارهم من المجلس
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  )37(المادة 
  :یتولى مجلس االتحاد المهام اآلتیة 

  .ة االتحاد وخطة عمله واإلشراف على تطبیقهاوضع سیاس -1
  .إدارة الشؤون اإلداریة والمالیة لالتحاد -2
  .تعیین األمین العام لالتحاد والموظفین لتسییر أعمال االتحاد -3
  .العمل على تحقیق أهداف االتحاد -4
  .رعایة مصالح االتحاد والتنسیق بین الغرف یبعضها البعض ومع االتحاد -5
  .لالتحاد لالجتماع العادي والطارئدعوة الهیئة العامة  -6
المشاركة مع الجهات ذات العالقة في إعداد مشروعات القوانین والتشریعات  -7

  .الخاصة بالنواحي االقتصادیة
  .أیة أمور أخرى تحقق أهداف االتحاد واالقتصاد الوطني في فلسطین -8

  )38(المادة 
، أو بناء على یجتمع مجلس االتحاد بدعوة من رئیسه مرة كل شهر على األقل -1

طلب خطي الجتماع طارئ یقدم إلى رئیس االتحاد من ربع أعضاء مجلس 
  .االتحاد

یعتبر اجتماع مجلس االتحاد قانونیًا إذا حضره أكثر من نصف األعضاء،  -2
على أن یكون رئیس االتحاد أو أحد نائبیه من بینهم، وفي حالة عدم توفر 

أیام توجه الدعوة خاللها إلى كافة  النصاب تؤجل الجلسة لمدة ال تزید عن ثالثة
  .األعضاء، وتعقد الجلسة بحضور ثلث األعضاء على األقل

تتخذ قرارات مجلس االتحاد بأغلبیة أصوات الحاضرین، وفي حالة تساوي  -3
  .األصوات یرجح الجانب الذي صوت معه رئیس الجلسة

  )39(المادة 
  :یتولى رئیس االتحاد المهام اآلتیة -1
  .تحاد لالنعقاددعوة  مجلس اال  -أ 
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  .إدارة جلسات مجلس االتحاد  - ب 
  .توقیع قرارات مجلس االتحاد  -ج 
  .اإلشراف على تنفیذ القرارات والتوصیات الصادرة عن مجلس االتحاد  - د 
  .تمثیل االتحاد أمام جمیع الجهات الرسمیة وغیر الرسمیة  - ه 
 .یتولى نائب رئیس االتحاد مهام رئیس االتحاد في حالة غیابه -2

  )40(المادة 
  :یتولى أمین سر االتحاد المهام اآلتیة

  .تحضیر جدول أعمال الجلسات بالتنسیق مع رئیس االتحاد واألمین العام -1
  .تدوین قرارات المجلس ومتابعة تنفیذها مع أمین عام االتحاد -2

  )41(المادة 
  :یتولى أمین صندوق االتحاد وفقا للمعاییر المحاسبیة المعتمدة المهام اآلتیة

  .االتحاد وضبط حركة الصندوق والرقابة على الحسابات تنظیم حسابات -1
  .التوقیع مع رئیس االتحاد على جمیع البیانات المالیة -2
التعاون مع األمین العام ومحاسب االتحاد بإعداد موازنة االتحاد التقدیریة،  -3

قرارها  .ورفعها للمجلس لمناقشتها وإ
  )42(المادة 

  :الیة إلى الوزارةعلى الغرف واالتحاد تقدیم التقاریر الت -1
التقریر السنوي اإلداري والمالي الصادر عن االتحاد وكل غرفة في نهایة كل   -أ 

  .عام
  .البیانات المالیة السنویة المدققة حتى نهایة العام  - ب 
  .خطة عمل مقترحة للعام القادم  -ج 
  .موازنة مقترحة ومعتمدة  - د 
امة في نهایة جدول نهائي معتمد من مجلس االتحاد لقوائم أعضاء الهیئة الع  - ه 

  .كل عام
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تلتزم الغرف بإصدار البیانات المطلوبة وتقدیمها للوزارة واالتحاد في موعد  - 2
  .أقصاه نهایة شهر ابریل من كل عام

یلتزم االتحاد بإصدار البیانات المطلوبة وتقدیمها للوزارة في موعد أقصاه نهایة  - 3
  .شهر ابریل من كل عام

  .اریة والمالیة على االتحاد والغرفللوزارة الحق في الرقابة اإلد -4

  الفصل الثامن
عادة التصدیر ومعاینة البضائع   شهادات المنشأ وإ

  )43(المادة 
عادة التصدیر كما یلي - 1   :تختص الغرفة بإصدار شهادات المنشأ وإ
المنتجات الوطنیة الصناعیة والزراعیة والحیوانیة بعد الحصول على الوثائق  - أ

 .ختصةالمطلوبة من الجهات الم
  .البضائع األجنبیة المعاد تصدیرها -  ب

عادة التصدیر والشروط الالزمة  -2 تحدد إجراءات إصدار شهادات المنشأ وإ
  .إلصدارها والبیانات التي تتضمنها بموجب تعلیمات یصدرها الوزیر لهذه الغایة

  )44(المادة 
متها لغایات تحدد إجراءات تسمیة خبراء التخمین ومعاینة البضائع المستوردة وتحدید قی

  .تقدیر قیمة األضرار بموجب ترتیبات تحددها الوزارة بالتنسیق مع مراقب التامین
  الفصل التاسع

  لجنة الفصل في المنازعات والخالفات التجاریة
  )45(المادة 

یقوم المجلس بتشكیل لجنة من بین أعضائه، تتولى الفصل في المنازعات  -1
ء الهیئة العامة للغرف أو بینهم وبین والخالفات التجاریة التي تنشأ بین أعضا

  :غیرهم من القطاعات االقتصادیة في الداخل والخارج، وذلك على النحو التالي
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  ).رئیساً (رئیس الغرفة  - أ
 .ثالثة من أعضاء المجلس یتم انتخابهم من قبله -  ب
  .خبیر قانوني یعینه المجلس -  ت

بدیل له  في حال شغور منصب أي من أعضاء اللجنة یتولى المجلس تعیین - 2
  .وفق األصول

وتختار اللجنة  ،یكون اجتماع اللجنة قانونیًا إذا حضره ثالثة من أعضائها - 3
  .رئیسًا الجتماعاتها إذا لم یكن  رئیس اللجنة من بین الحضور

  )46(المادة 
  :تكون إجراءات عمل اللجنة كما یلي

ن فیــه فـي الخــالف یبـیتجتمـع اللجنـة بنــاء علـى طلــب مقـدم للمجلــس مـن أحــد طر  - 1
، بعــد أخــذ موافقــة الطــرف الثــاني خــالل خمســة عشــر یومــا مــن موضــوع الخــالف

تاریخ استالمها للطلب، في حال كان طرفي الخالف أعضـاء فـي الهیئـة  العامـة 
للغرفـــة، أمــــا إذا كـــان الخــــالف یتعلــــق بأحـــد أعضــــاء اللجنـــة فعلــــى المجلــــس أن 

  .یختار عضوًا بدیًال یحل محل هذا العضو
فـان اللجنـة تجتمــع فــي الخـالف مـن غیـر أعضــاء الغرفـة، د طر فـي حـال كـان أحـ - 2

ــــى طلــــب مشــــترك مــــن كلیهمــــا ویحــــددان فــــي الطلــــب موضــــوع النــــزاع  ،بنــــاء عل
  .ورغبتهما الصریحة بطبیعة عمل اللجنة كلجنة تسویة أو هیئة تحكیم

تنظــر اللجنــة فــي الخــالف الــذي یعــرض علیهــا مبتدئــة بمحاولــة تقریــب وجهــات  - 3
  .التوصل إلى تسویة ودیة مقبولة لدى طرفي النزاعالنظر على أن یتم 

، تنظــر اللجنــة فـــي إلــى تســویة ودیـــة بــین طرفــي النـــزاع فــي حــال عــدم التوصـــل - 4
الخــالف بصــفتها هیئــة تحكــیم بكامــل أعضــائها وفقــا لقــانون التحكــیم الفلســطیني 

  .الساري المفعول واألعراف التجاریة السائدة
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اریخ اســتالمها لطلــب النظــر فــي النــزاع تصــدر اللجنــة قراراتهــا خــالل شــهر مــن تــ - 5
إذا مارســت صــالحیاتها كلجنــة تســویة ودیــة، وخــالل ثالثــة أشــهر كهیئــة تحكــیم، 
ویمكن تمدیـد هـاتین المـدتین فـي الحـاالت التـي تسـتدعي ذلـك ولمـدد مماثلـة بحـد 

 .أقصى ولمرة واحدة فقط
مــًا لطرفـــي یصــدر قــرار اللجنــة باألغلبیــة المطلقــة ألعضــائها، ویكــون قرارهــا ملز  - 6

 .النزاع
  )47(المادة 

تتولى اللجنة بصفتها هیئة تحكیم، وقبل الشروع في إجراءات التحكیم عقد اتفاق 
یوقعه طرفا النزاع ورئیس اللجنة، یتضمن موضوع النزاع ومدة الفصل فیه ومقدار 
األتعاب وكیفیة تسدیدها والقانون الواجب التطبیق  في حال كان أحد طرفي النزاع 

ًا وأن یكون قرار التحكیم ملزمًا لطرفي النزاع، باإلضافة إلى أیة شروط أخرى أجنبی
  .ترى اللجنة تضمینها في االتفاق

  )48(المادة 
  .للجنة أن تستعین بمن تراه مناسبًا من الخبراء - 1
یتحمل طرفي النزاع تكالیف التحكیم التي تقررها اللجنة مناصفة فیما بینهما بما  - 2

  .في ذلك أجور الخبراء
  .یتم تسدید تكالیف التحكیم مقدمًا وقبل النظر في النزاع - 3

  الفصل العاشر
  تشكیل اللجان القطاعیة والتنسیق مع الجهات ذات العالقة

  )49(المادة 
تقـــوم الغرفـــة بتشـــكیل لجـــان قطاعیـــة فیهـــا، تتـــولى التنســـیق مـــع مجلـــس االتحـــاد ومـــع 

لــــــف القطاعــــــات االتحــــــادات التخصصــــــیة والجهــــــات ذات العالقــــــة التــــــي تمثــــــل مخت
االقتصــــــادیة التخصصــــــیة ضــــــمن نطــــــاق عمــــــل الغرفــــــة لتحدیــــــد أنــــــواع القطاعــــــات 

  .االقتصادیة المختلفة ووضع آلیات تمثیلها في اللجان القطاعیة بشكل عادل



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )50(المادة 
للغرفة التنسیق مع االتحـادات التخصصـیة والجهـات ذات العالقـة باالتصـال المباشـر 

  .لتحقیق التنسیق األمثل مع هذه الجهاتأو بواسطة لجان خاصة مشتركة 

  الفصل الحادي عشر
  تصنیف الدرجات والرسوم

  )51(المادة 
من دخلهـا السـنوي إلـى االتحـاد، وذلـك علـى دفعـات %) 10(تلتزم الغرف بتورید  .1

  .دوریة كل ثالثة أشهر خالل السنة المالیة
مــدون تقسـم درجــات تصـنیف العضــویة إلـى ســت درجـات وفقــا لرأسـمال العضــو ال .2

  .في سجله التجاري وحجم النشاط االقتصادي
  .یطبق التصنیف للدرجات على جمیع الغرف الفلسطینیة دون استثناء .3
تلتــزم كــل الغــرف باســتیفاء نفــس قیمــة الرســوم ولجمیــع درجــات التصــنیف ویشــمل  .4

 .ذلك رسوم االنتساب واالشتراك
  

  )52(المادة 
تراك ســنوي بالــدینار االردنــي تســتوفي الغــرف رســم انتســاب لمــرة واحــدة، ورســم اشــ -1

أو مـا یعادلهـا بالعملـة المتداولــة قانونـًا عـن كـل شــخص یمـارس نشـاطًا تجاریــًا أو 
  :صناعیًا على النحو التالي

رسم  رأس المال الدرجة .م
 االنتساب

رسم 
 االشتراك

 دینار 300 دینار 300 ملیون دینار فأكثر الخاصة .1
 دینار 150 دینار 150 ى اقل من ملیون دینارألف دینار إل) 250(من  الممتازة .2
3. 

 األولى
ألف ) 250(ألف دینار إلى أقل من ) 100(من 

 دینار 100 دینار 100 دینار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

 دینار 80 دینار 80 ألف دینار) 100(ألف دینار إلى أقل من ) 40(من  الثانیة .4
 ینارد 60 دینار 60 ألف دینار) 40(أالف إلى اقل من ) 5(من  الثالثة .5
6. 

 الرابعة
المنشآت الصغیرة والمتناهیة الصغر التي یقل 

 أالف دینار) 5(رأسمالها عن 
 دینار 20 دینار 20

 

یصدر الـوزیر قـرارًا بمقـدار بـدل الخـدمات التـي تقـدمها كـل غرفـة ألعضـائها بنـاء  -2
 .على تنسیب من مجلس اإلدارة

  الفصل الثاني عشر
  أحكام ختامیة

  )53(المادة 
  .وتعدیالته 1961لسنة ) 58(الغرف التجاریة رقم  یلغي نظام - 1
  .وتعدیالته 1961لسنة ) 59(یلغي نظام الغرف الصناعیة رقم  - 2
  .یلغي كل ما یخالف أحكام هذا النظام - 3

  

  )54(المادة 
  .یصدر الوزیر القرارات والتعلیمات الالزمة لتنفیذ أحكام هذا النظام

  

  )55(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -فیمـا یخصـهكـٌل -على الجهات المختصة كافة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مارس لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  09 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 76(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن اعتماد الهیكل التنظیمي لصندوق النفقة

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

  التنفیذیة، م والئحته2005لسنة ) 6(وعلى قانون صندوق النفقة رقم 
تنظــــیم  م بشــــأن2004لســــنة ) ق.أ/و.م/06/07(وعلــــى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  مراجعة مهام وهیكلیات الوزارات،
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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثانیـة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 
  م11/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/332/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  .التنظیمي لصندوق النفقة المرفق بهذا القرار اعتماد الهیكل
  )2(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویلغى كل  -كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 
  .ما یتعارض مع أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة

  

 م2014من مارس لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  09 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 77(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2014بشـأن بدء العمل بالتوقیت الصیفي للعام 

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات / تعیین السید
  رئیس الوزراء،

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثانیة والثالثین بعد الثالثمائة المنعقدة 
  م11/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/332/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  م28/03/2014یت الصیفي اعتبارًا من لیلة یوم الجمعة الموافق بدء العمل بالتوق
  .بتقدیم عقارب الساعة ستین دقیقة

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

  .ما یتعارض مع أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2014مارس لسنة من  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  09 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 78(قرار مجلس الوزراء رقم 
ًال مساعدًا في وزارة الصحة مدحت محمد یوسف محیسن وكی/ بشـأن ترقیة السید

 )A2(بدرجة 

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ة ترقیـ م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/01/285/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  ،)A3(إلى الدرجة الوظیفیة ) A4(موظفین من الدرجة الوظیفیة 

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 تنسیب مجلس الوزراء،

  ت المصلحة العامة،وبناًء على مقتضیا
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثانیـة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 
  م11/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/332/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
یسن وكیًال مساعدًا في وزارة الصحة بدرجة مدحت محمد یوسف مح/ ترقیة السید

)A2.( 
 )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .ما یتعارض مع أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مارس لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ 
  هـ1435من جماد األول لعـام  09 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 79(قرار مجلس الوزراء رقم 
أبو صبحة من وزارة الداخلیة واألمن  ماهر علي جبر/ بشـأن نقل وترقیة السید

 )2A(الوطني للعمل رئیسًا للهیئة العامة للمعابر والحدود بدرجة 

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ترقیـة  م بشـأن2010لسـنة ) هــ.إ/و.م/04/174/11(مجلـس الـوزراء رقـم وعلى قـرار 

مــاهر علــي أبــو صــبحة مــدیرًا عامــًا فــي وزارة الداخلیــة واألمــن الــوطني بدرجــة / الســید
)A4(،  

  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
وتفویضــه بــبعض صــالحیات زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء / تعیــین الســید

  رئیس الوزراء،
 وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء،

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثانیـة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 
  م11/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/332/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  ماهر علي جبر أبو صبحة من وزارة الداخلیة واألمن الوطني/ نقل وترقیة السید
 ).2A(للعمل رئیسًا للهیئة العامة للمعابر والحدود بدرجة 

 )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )3(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویلغى كل  -كٌل فیما یخصه-صة كافة على الجهات المخت

  .ما یتعارض مع أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مارس لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  09 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 80(قرار مجلس الوزراء رقم 
رامي نواف عبد الرحمن أبو الریش من وزارة المالیة إلى وزارة / بشـأن نقل السید

  )A4(االقتصاد الوطني وترقیته إلى مدیر عام بدرجة 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003األساسي المعدل لسنة  بعد االطالع على القانون
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
/ تعیــین الســید م بشــأن2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئــیس الــوزراء رقــم 

  راء،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوز 
  وبناءً على تنسیب وزیر المالیة،

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

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثانیة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة 
  .م11/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/332/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

رامي نواف عبد الرحمن أبو الریش من وزارة المالیة إلى وزارة االقتصاد / نقل السید
  ).A4(الوطني وترقیته إلى مدیر عام بدرجة 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014من مارس لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من جماد األول لعـام  09: الموافق                    
  ظـازیـاد شـكري الـظا                                                            

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 81(قرار مجلس الوزراء رقم 
أحمد محمود موسى سالم مدیرًا عامًا في وزارة التربیة والتعلیم / بشـأن ترقیة السید

  )A4(العالي بدرجة 
  مجلس الوزراء،

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

/ 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 تنسیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،
  ناءً على مقتضیات المصلحة العامة،وب

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثانیة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة 

  م11/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/332/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
د محمود موسى سالم مدیرًا عامًا في وزارة التربیة والتعلیم العالي بدرجة أحم/ ترقیة السید

)A4.(  
  )2(المادة 

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )3(المادة 

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

 م2014من مارس لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  09: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                             
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 82(قرار مجلس الوزراء رقم 
فتحي سلیمان إبراهیم كلوب مدیرًا عامًا في وزارة التربیة والتعلیم / بشـأن ترقیة السید

  )A4(العالي بدرجة 
  مجلس الوزراء،

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

/ تعیین السید م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(على قرار رئیس الوزراء رقمو 
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

  وبناءً على تنسیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

،وبناءً على الصالحیات المخول   ة لنا قانونًا
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثانیة والثالثین بعد الثالثمائة المنعقدة بمدینة 

  م11/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/332/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
العالي بدرجة  فتحي سلیمان إبراهیم كلوب مدیرًا عامًا في وزارة التربیة والتعلیم/ ترقیة السید

)A4.(  
  )2(المادة 

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )3(المادة 

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

 م2014من مارس لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  09: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                    



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 83(قرار مجلس الوزراء رقم 
یوسف حرب محمد أبو الریش وكیًال مساعدًا في وزارة / قیة السیدبشـأن تر 

 )A2(الصحة بدرجة 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة  
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ترقیــة  م بشــأن2008لســنة ) هـــ.إ/و.م/02/91/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

یوســف حــرب محمــد أبــو الــریش مــدیرًا عامــًا لمجمــع ناصــر الطبــي فـــي وزارة / الســید
  ،)A4(الصحة بدرجة 

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
حیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــال/ الســید

  الوزراء،
 وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء،

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثانیـة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 
  م11/03/2014خ بتاری) هـ.إ/و.م/09/332/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

یوسـف حـرب محمـد أبـو الـریش وكـیًال مسـاعدًا فـي وزارة الصـحة بدرجـة / ترقیـة السـید
)A2.( 

 )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .عارض مع أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیةما یت

 م2014من مارس لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  09 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                  
ءنائب رئیـس مجلـس الـوزرا                



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 84(قرار مجلس الوزراء رقم 
  )A4(محمد زكي أبو حیة مدیرًا عامًا في وزارة العمل بدرجة / بشـأن ترقیة السید

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

  فیذیة،م وتعدیالته والئحته التن1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
/ تعیین السید م بشأن2012لسنة ) 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 وزیر العمل،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
  نًا،وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانو 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثانیة والثالثین بعد الثالثمائة المنعقدة 
  م11/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/332/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  ).A4(محمد زكي أبو حیة مدیرًا عامًا في وزارة العمل بدرجة / ترقیة السید
  )2(المادة 

  .كل ما یتعارض مع أحكام هذا القراریلغى 
  )3(المادة 

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

 م2014من مارس لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435اد األول لعـام من جم 09 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                    



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 85(قرار مجلس الوزراء رقم 
یسوي وكیًال مساعدًا في وزارة فؤاد عبد الحلیم توفیق الع/ بشـأن ترقیة السید

 )A2(الصحة بدرجة 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة  
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
أن ترقیــة م بشــ2008لســنة ) هـــ.إ/و.م/04/91/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

فــؤاد عبــد الحلــیم توفیــق العیســوي مــدیرًا عامــًا لــإلدارة العامــة للرعایــة الصــحیة / الســید
  ،)A4(األولیة في وزارة الصحة بدرجة 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

 وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثانیـة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 

  م11/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/332/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
فؤاد عبد الحلیم توفیق العیسـوي وكـیًال مسـاعدًا فـي وزارة الصـحة بدرجـة / ترقیة السید

)2A.( 
 )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .یتعارض مع أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة ما

 م2014من مارس لسنة  11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ 
  هـ1435من جماد األول لعـام  09 :الموافق                    

  یـاد شـكري الـظاظـاز                
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014سنة ل) 86(قرار مجلس الوزراء رقم 
سعید إبراهیم محمد أبو حرب مدیرًا عامًا في وزارة التربیة / بشـأن ترقیة السید

  )A4(والتعلیم العالي بدرجة 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ذیة،م وتعدیالته والئحته التنفی1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
/ 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 تنسیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،

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

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثانیة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة 
  م11/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/12/332/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

 والتعلـــیم العـــاليي وزارة التربیــة ســعید إبـــراهیم محمـــد أبــو حـــرب مــدیرًا عامـــًا فـــ/ ترقیــة الســـید
  ).A4(بدرجة 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014 من مارس لسنة 11: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من جماد األول لعـام  09: الموافق                    
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                           

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 87(قرار مجلس الوزراء رقم 
الالسلكي باستخدام تقنیة بشـأن الموافقة على تقدیم خدمات النطاق العریض 

"LTE" من خالل رخصة تمنحها وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات  
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة  
  م،1996لسنة ) 3(وعلى قانون االتصاالت السلكیة والالسلكیة رقم 

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

  م،05/03/2014المنعقد بتاریخ ) 47(اجتماعها رقم 
  المصلحة العامة، وبناًء على مقتضیات

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته الثالثـة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 

  .م18/03/2014اریخ بت) هـ.إ/و.م/01/333/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــن " LTE"العــریض الالســلكي باســتخدام تقنیــة  الموافقــة علــى تقــدیم خــدمات النطــاق

خالل رخصة تمنحهـا وزارة االتصـاالت وتكنولوجیـا المعلومـات، برسـوم سـنویة وقـدرها 
، باإلضــــافة إلــــى  -ثالثــــة آالف–)  3000( مــــن قیمــــة العوائــــد %) 7(دینــــارًا أردنیــــًا

 .السنویة
  )2(المادة 

والمعاییر الالزمة للحصول تحدد وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات الشروط 
  .أعاله) 1(على هذه الرخصة المذكورة في المادة 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مارس لسنة  18: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  17 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 88(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن الموافقة على تقدیم خدمات مركز االتصال من خالل رخصة تمنحها

  ماتوزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلو 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003على القانون األساسي المعدل لسنة  االطالعبعد  
  م،1996لسنة ) 3(وعلى قانون االتصاالت السلكیة والالسلكیة رقم 

تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 
ویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتف/ الســید

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

  م،05/03/2014المنعقد بتاریخ ) 47(اجتماعها رقم 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
لوزراء في جلسـته الثالثـة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة وبناًء على ما أقره مجلس ا

  م 18/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/333/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  

  )1(دة االم
الموافقة على تقدیم خدمات مركز االتصـال مـن خـالل رخصـة تمنحهـا وزارة االتصـاالت 

ــــا المعلومــــات،  برســــوم ســــنویة وقــــدره ــــف وخمســــمائة–) 1500(ا وتكنولوجی دینــــارًا  -أل
، باإلضافة إلى    .من قیمة العوائد السنویة%) 3(أردنیًا

  

  )2(المادة 
تحـــدد وزارة االتصـــاالت وتكنولوجیـــا المعلومـــات الشـــروط والمعـــاییر الالزمـــة للحصـــول 

  .أعاله) 1(المذكورة في المادة  على هذه الرخصة
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2014من مارس لسنة  18: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  17 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 89(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن تشكیل لجنة خاصة لتقییم الموقف اإلعالمي الحكومي

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

  منها،) 25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
/ تعیـــین الســـید م بشـــأن2012لســـنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(الـــوزراء رقـــموعلــى قـــرار رئـــیس 

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

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
ثة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثال

  م 18/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/333/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
وزیــر : تشــكیل لجنــة خاصــة برئاســة المستشــار السیاســي لــرئیس الــوزراء، وعضــویة كــٍل مــن

ت، ووزیـر العـدل، ووكیـل الشباب والریاضة والثقافـة، ووزیـر االتصـاالت وتكنولوجیـا المعلومـا
ـــــك لتقیـــــیم الموقـــــف  ـــــیس المكتـــــب اإلعالمـــــي الحكـــــومي، وذل وزارة الشـــــؤون الخارجیـــــة، ورئ

  .اإلعالمي الحكومي ومستوى اإلذاعات الحكومیة والعاملین فیها
  )2(المادة 

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

تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  -كٌل فیما یخصه-ة على الجهات المختصة كاف
  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مارس لسنة  18: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ 
  هـ1435من جماد األول لعـام   17                       

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                       
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 90(مشروع قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تغطیة رسوم استخراج رخصة قیادة وطنیة للفلسطینیین العائدین من 

  سوریا
  مجلس الوزراء،

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

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،
  وبناء على تنسیب دولة رئیس الوزراء، 

  لحة العامة،وبناًء على مقتضیات المص
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته الثالثـة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 
  م 18/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/333/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 
مدة سریانها (صة قیادة وطنیة لمرة واحدة تتكفل الحكومة بتغطیة رسوم استخراج رخ

  :للفلسطینیین العائدین جراء األحداث الجاریة في سوریا، وفقًا للشروط التالیة) سنتین
ــــة (أن یكــــون المــــواطن حاصــــًال علــــى رخصــــة قیــــادة ســــوریة أو  .1 فلســــطینیة منتهی

 ).الصالحیة
 .یستفید من القرار فرد واحد من كل أسرة فلسطینیة عائدة من سوریا .2

  )2(المادة 
م وحتــــى تــــاریخ 01/04/2014یعمــــل بهــــذا القــــرار خــــالل الفتــــرة الواقعــــة مــــن تــــاریخ 

  .م30/09/2014



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مارس لسنة  18 :صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  17 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 91(قرار مجلس الوزراء رقم 
لصالح وزارة الشؤون الخارجیة إلنشاء غرفة أمن ) $4404(بشـأن صرف مبلغ 

  للوزارة
  وزراء،مجلس ال

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

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته،
/ تعیـــین الســـید م بشـــأن2012لســـنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
فـــي محضـــر  وعلـــى توصـــیات لجنـــة الشـــؤون االقتصـــادیة والبنیـــة التحتیـــة الوزاریـــة الدائمـــة

  م،05/03/2014المنعقد بتاریخ ) 47(اجتماعها رقم 
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

،وبناءً على ال   صالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثالثة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة 

  م 18/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/333/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لصالح وزارة  -أربعة آالف وأربعمائة وأربعة دوالرات أمریكیة–) $4404(صرف مبلغ 

  .الشؤون الخارجیة إلنشاء غرفة أمن للوزارة
  )2(المادة 

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

 م2014من مارس لسنة  18: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  17: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 92(قرار مجلس الوزراء رقم 
ماهر محمود عبد الهادي شامیة مدیرًا عامًا في وزارة الصحة / بشـأن ترقیة السید

  )A4(بدرجة 
  مجلس الوزراء

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

زیـاد / تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم
  راء،شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوز 

  وبناءً على تنسیب وزیر الصحة،
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثالثة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة 

  م 18/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/333/11(غزة تحت رقم 
  :ر ما یليقر 

  )1(دة االم
  ).A4(ماهر محمود عبد الهادي شامیة مدیرًا عامًا في وزارة الصحة بدرجة / ترقیة السید

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .وره، وینشر في الجریدة الرسمیةمن تاریخ صد

 م2014من مارس لسنة  18: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  17: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 93(قرار مجلس الوزراء رقم 
  )A2( مساعدًا في وزارة المالیة بدرجة اغب محمد الباشا وكیالً عوني ر / بشـأن ترقیة السید

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ترقیـــــة  م بشـــــأن2013لســــنة  )هــــــ.إ/و.م/01/285/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الــــوزراء رقـــــم 

  ،)A3(إلى الدرجة الوظیفیة ) A4(موظفین من الدرجة الوظیفیة 
/ 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،
 اء،وبناءً على تنسیب مجلس الوزر 

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

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثالثة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة 
  م 18/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/333/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  ).A2(عوني راغب محمد الباشا وكیًال مساعدًا في وزارة المالیة بدرجة / یدترقیة الس
  )2(المادة 

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )3(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویلغى كل ما  - كٌل فیما یخصه- على الجهات المختصة كافة 
  .یتعارض مع أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مارس لسنة  18: في مدینـة غـزة بتاریخصـدر 
  هـ1435من جماد األول لعـام  17: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 94(قرار مجلس الوزراء رقم 
ًا في وزارة الزراعة مدیرًا عام عز الدین محمد طایع جمال الدحنون/ بشـأن ترقیة السید

  )A4(بدرجة 
  مجلس الوزراء،

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

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

المنعقـدة بمدینـة وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الثالثة والثالثـین بعـد الثالثمائـة 
  .م18/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/333/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مدیرًا عامًا في وزارة الزراعة بدرجة  عز الدین محمد طایع جمال الدحنون/ ترقیة السید
)A4.(  

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )3(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویلغى كل ما  - كٌل فیما یخصه- صة كافة على الجهات المخت

  .یتعارض مع أحكامه، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014من مارس لسنة  18: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من جماد األول لعـام  17: الموافق                    
  زیـاد شـكري الـظاظـا      

  الـوزراء نائب رئیـس مجلـس



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 95(قرار مجلس الوزراء رقم 
  غازي أحمد محمد حمد مرتبة سفیر/ بشـأن منح السید

  مجلس الوزراء
   م وتعدیالته،2003على القانون األساسي المعدل لسنة  االطالعبعد 

  منه،) 7(م، والسیما المادة 2005لسنة ) 13(وعلى قانون السلك الدبلوماسي رقم 
  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(س الوزراء رقم وعلى قرار رئی
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات / تعیــین الســید

  رئیس الوزراء،
  وبناًء على تنسیب وزیر الشؤون الخارجیة،

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

ًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته الثالثـة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة وبنا
  .م18/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/333/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  .غازي أحمد محمد حمد مرتبة سفیر/ منح السید
  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره،
 م2014من مارس لسنة  18: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من جماد األول لعـام  17: الموافق                    
  كري الـظاظـازیـاد شـ      

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 96(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة النقل والمواصالت إلنشاء 

 موقف للمركبات
  مجلس الوزراء،

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،12/03/2014المنعقد بتاریخ ) 21(
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

مجلس الوزراء في جلسته الرابعة والثالثین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة وبناًء على ما أقره 
  .م25/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/334/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

) 31(تخصــیص قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي جــزء مــن أرض القســیمة رقــم  
مـن  -ف ومـائتین متـرًا مربعـاً خمسـة آال–) 2م5200(بمسـاحة ) 11(من القطعـة رقـم 

أراضـــي محافظــــة رفــــح لصـــالح وزارة النقــــل والمواصــــالت إلنشـــاء موقــــف للمركبــــات، 
  .وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .نشر في الجریدة الرسمیةوی، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مارس لسنة  25: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  24: الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 97(قرار مجلس الوزراء رقم 
قتصاد الوطني إلى حسن حسن محمد أبو ریالة من وزارة اال/ بشـأن نقل السید

  )A2(سلطة األراضي وترقیته إلى وكیل مساعد في سلطة األراضي بدرجة 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ترقیــة  م بشــأن2008لســنة ) هـــ.إ/و.م/13/91/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

حســن حســن محمــد أبــو ریالــة مــدیرًا عامــًا فــي وزارة االقتصــاد الــوطني بدرجــة / الســید
)A4(،  

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
رئــیس  زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات/ الســید

  الوزراء،
 وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء،

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الرابعة والثالثین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 
  .م25/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/334/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

حســـن حســـن محمـــد أبـــو ریالـــة مـــن وزارة االقتصـــاد الـــوطني إلـــى ســـلطة / نقـــل الســـید
  )A2(األراضي وترقیته إلى وكیل مساعد بدرجة 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )3(المادة 
ذا القرار، ویعمل به تنفیذ أحكام ه -كل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مارس لسنة  25: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  24: الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 98(قرار مجلس الوزراء رقم 
أسامة محمد إسماعیل قاسم وكیًال مساعدًا في وزارة الداخلیة / ترقیة السید بشـأن

  )A2(واألمن الوطني بدرجة 

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ترقیـة  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/01/285/11(لـس الـوزراء رقـم وعلى قـرار مج

  ،)A3(إلى الدرجة الوظیفیة ) A4(موظفین من الدرجة الوظیفیة 
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
  لوزراء،ا

 وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الرابعة والثالثین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 

  .م25/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/334/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
أســامة محمــد إســماعیل قاســم وكــیًال مســاعدًا فــي وزارة الداخلیــة واألمــن / ترقیــة الســید

  ).A2(الوطني بدرجة 
  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مارس لسنة  25: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  24: الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا
   نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 99(قرار مجلس الوزراء رقم 
فدوان محمد عبد العزیز أبو شریعة مدیرًا عامًا في دیوان / یة السیدةبشـأن ترق

  )A4(الموظفین العام بدرجة 
  مجلس الوزراء

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

ــ / تعیــین الســید م بشــأن2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11( وزراء رقــموعلــى قــرار رئــیس ال
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

  وبناءً على تنسیب رئیس دیوان الموظفین العام،
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
اءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الرابعـــة والثالثـــین بعـــد الثالثمائـــة المنعقـــدة وبنـــ

  م25/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/334/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
فدوان محمد عبد العزیز أبو شریعة مدیرًا عامًا في دیوان الموظفین العام / ترقیة السیدة

  ).A4(بدرجة 
  )2(المادة 

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )3(المادة 

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

 م2014من مارس لسنة  25: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435جماد األول لعـام من  24: الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا     
   نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 100(قرار مجلس الوزراء رقم 
غسان محمود عبد اهللا الوحیدي مدیرًا عامًا في وزارة الحكم / بشـأن ترقیة السید

  )A4(المحلي بدرجة 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003معدل لسنة بعد االطالع على القانون األساسي ال
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
/ 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،
  على تنسیب وزیر الحكم المحلي، وبناءً 

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

وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الرابعـــة والثالثـــین بعـــد الثالثمائـــة المنعقـــدة 
  .م25/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/334/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :یلي قرر ما
  )1(المادة 

غسان محمود عبد اهللا الوحیدي مدیرًا عامًا في وزارة الحكم المحلي بدرجة / ترقیة السید
)A4.(  

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة من تاریخ
 م2014من مارس لسنة  25: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من جماد األول لعـام  24: الموافق       
  زیـاد شـكري الـظاظـا       

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 101(قرار مجلس الوزراء رقم 
  عویضة مراقبًا للشركات حاتم جهاد محمود/ بشـأن تعیین السید

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003على القانون األساسي المعدل لسنة  االطالعبعد 

  منه،) 1(م، والسیما المادة 2012لسنة ) 7(وعلى قانون الشركات التجاریة رقم 
/ تعیین السـید م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

  لظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،زیاد شكري ا
 وبناًء على تنسیب وزیر االقتصاد الوطني،

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

عقـدة وبناًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته الرابعـة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المن
  .م25/03/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/334/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(دة االم

  .حاتم جهاد محمود عویضة مراقبًا للشركات/ تعیین السید
  )2(المادة 

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )3(المادة 

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

  

 م2014من مارس لسنة  25: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد األول لعـام  24: الموافق       

  زیـاد شـكري الـظاظـا    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 102(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ـأن تشكیل لجنة خاصة لدراسة الوضع السیاسي الراهن وتداعیاتهبش

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

  منها،) 25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
تعیـــین  شــأنم ب2012لســنة ) 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

الخامســـة والثالثـــین بعـــد الثالثمائـــة وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 
  م 01/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/335/11(غزة تحت رقم  المنعقدة بمدینة

  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
: تشــكیل لجنــة خاصــة برئاســة المستشــار السیاســي لــرئیس الــوزراء، وعضــویة كــٍل مــن

وزیــر التخطــیط، ووزیــر الداخلیــة واألمــن الــوطني، ووزیــر الشــباب والریاضــة والثقافــة، 
جیـــة، ووكیـــل وزارة الشـــؤون الخارجیـــة، وذلـــك ومستشـــار رئـــیس الـــوزراء للشـــؤون الخار 

لدراســـة الوضـــع السیاســـي الـــراهن فیمـــا یتعلـــق بالوضـــع المحلـــي واإلقلیمـــي والـــدولي، 
  .وتداعیاته على القضیة الفلسطینیة بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص

  )2(المادة 
  .ترفع اللجنة تقاریرها لمجلس الوزراء بشكل دوري

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من إبریل لسنة  01: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  01 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 103(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2013لسنة ) 2(بشأن الالئحة التنفیذیة لقانون النقابات رقم 

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

  منه،) 43(م، والسیما المادة 2013لسنة ) 2(ات رقم وعلى قانون النقاب
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 الم   خولة لنا قانونًا

وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الخامســـة والثالثـــین بعـــد الثالثمائـــة 
  م 01/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/335/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
 الفصل األول

  تعریفات
  )1(المادة 

المعـــاني المخصصـــة لهـــا  یكـــون للعبـــارات والكلمـــات اآلتیـــة الـــواردة فـــي هـــذه الالئحـــة
  : أدناه، ما لم تدل القرینة على خالف ذلك

  . م2013لسنة ) 2(قانون النقابات رقم  :قانون النقابات
  . وزیر العدل :الوزیر
  . وزارة العدل :الوزارة

  . الوزارة التي تندرج المهنة أو الحرفة أو العمل ضمن اختصاصها :الوزارة المختصة
  . لنقابات في الوزارةدائرة تسجیل ا :الدائرة



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

تجمع قانوني یؤسس بموجب اتفـاق بـین اشـخاص طبیعیـین یمارسـون أعمـال  :النقابة
  .وحرف ومهن واحدة أو متقاربة

  . كافة أعضاء النقابة وهي السلطة العلیا فیها :الجمعیة العمومیة للنقابة
  .ة للنقابةالممثلین عن أعضاء الجمعیة العمومی :الجمعیة العمومیة التمثیلیة
تتكـون مـن جمیـع األعضـاء المسـجلین فـي الفـرع ضـمن  :الجمعیة العمومیـة الفرعیـة

  .نطاق جغرافي تحددها اللوائح واألنظمة الداخلیة للنقابة
تتكـون مـن جمیـع األعضـاء المسـجلین فـي النقابـة ضـمن  :الجمعیة العمومیة للشعب

  .قابةتعریفات تخصصیة تحددها اللوائح واألنظمة الداخلیة للن
ــــس اإلدارة ــــذي یكــــون مســــؤوال عــــن جمیــــع نشــــاطاتها  :مجل ــــس إدارة النقابــــة، وال مجل

  . وأعمالها
سـنة فـأكثر ) 18(هـم األفـراد ممـن تبلـغ أعمـارهم  :اللجنـة التأسیسـیة أو المؤسسـون

وال یقــــل عــــددهم عـــــن ســــبعة والــــذین یشـــــتركون فــــي إنشــــاء النقابـــــة ووضــــع نظامهـــــا 
  . األساسي
أو /نقابات متجانسة أو أكثـر بحیـث ینشـأ عنهـا هیئـة تمثیلیـة وائتالف ثالث  :االتحاد

  . تنسیقیة واحدة وتحتفظ كل منها بشخصیتها المعنویة المستقلة

  الفصل الثاني
  تشكیل الدائرة واختصاصاتها

  )2(المادة 
  .تشكل في الوزارة دائرة تسمى دائرة النقابات

  )3(المادة 
  : تختص الدائرة بأداء المهام اآلتیة

  . اد النماذج الالزمة لتنظیم عمل النقابات ورفعها للوزیر للمصادقة علیهاإعد - 1



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

اسـتالم طلبـات تســجیل أو توفیـق أوضــاع النقابـات والتأكـد مــن اسـتیفائها للشــروط  - 2
  . والمعلومات والوثائق المطلوبة لتسجیل أو توفیق أوضاع النقابة

  . باتالتنسیب للوزیر بقبول أو رفض تسجیل أو توفیق أوضاع النقا - 3
  . حفظ السجالت والملفات الخاصة بالنقابات - 4
تلقــي مراســالت النقابــات بخصــوص أي تعــدیالت أو تغییــرات تطــرأ علــى مركزهــا  - 5

أو نظامهــــا أو أهــــدافها أو أغراضــــها أو أي تغییــــر فــــي مجلــــس إدارتهــــا كلــــه أو 
  . بعضه، وذلك خالل شهر واحد من تاریخ إجراء التغییر أو التعدیل

  . لتي طرأ تغییر علیها ولم تقم بإعالم الدائرةتنبیه النقابات ا - 6
ــــذ أحكــــام قــــانون النقابــــات وهــــذه  - 7 ــــق بتنفی ــــوزارات المختصــــة فیمــــا یتعل ــة ال مخاطبــ

  . الالئحة
  . إشعار الوزارات المختصة بتسجیل النقابات التي تندرج ضمن اختصاصها - 8
  . تلقي قرارات حل النقابات الصادرة عن القضاء أو عن جمعیاتها العمومیة - 9

توجیـه اإلنــذارات الخطیـة إلــى النقابـات التــي ثبـت ارتكابهــا مخالفـات مالیــة أو  -10
  .إداریة

توجیــه اإلنـــذارات الخطیـــة إلـــى النقابـــات التـــي لـــم تباشـــر أعمالهـــا الفعلیـــة خـــالل  -11
 . العام األول من تاریخ تسجیلها

 .تصفیة النقابات المحلولة وفقًا لقانون النقابات -12
یهـــا أمـــوال النقابـــات المحلولـــة إلـــى الـــوزیر بمـــا تنســـیب النقابـــات التـــي ســـتؤول إل -13

 .یتوافق وقانون النقابات
 . أیة مهام أخرى خاصة بالنقابات تكلف بها -14

  )4(المادة 
  : یختص الوزیر بأداء المهام اآلتیة

  . المصادقة على النماذج الالزمة لتنفیذ أحكام هذه الالئحة - 1



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

اعها وفقــــًا لشــــروط إصــــدار قــــرار باســــتیفاء طلــــب تســــجیل نقابــــة أو توفیــــق أوضــــ - 2
  . التسجیل، أو الرفض المسبب للطلب

تعیــین لجــان مؤقتــة إلدارة النقابــات فــي الحــاالت التــي بینهــا قــانون النقابــات بنــاء  - 3
  . على تنسیب الدائرة

إصــــدار قــــرار بشــــأن تحویــــل أمـــــوال النقابــــة المنحلــــة إلــــى النقابــــات ذات الغایـــــة  - 4
  . المماثلة، وفق أحكام قانون النقابات

 . ام أخرى وردت في قانون النقابات أو هذه الالئحةأیة مه - 5

 الفصل الثالث
  الوزارة المختصة

  )5(المادة 
الــــوزارة المختصــــة هــــي الــــوزارة التــــي تنــــدرج المهنــــة أو الحرفــــة أو العمــــل للنقابــــة  - 1

  .ضمن اختصاصها والمحددة بقرار صادر عن مجلس الوزراء
الـــذي أرفقتـــه مـــع طلــــب  یحـــدد النشـــاط األساســـي للنقابـــة وفـــق النظــــام األساســـي - 2

 . تسجیلها
  )6(المادة 

تقوم عالقة النقابة بالوزارة المختصـة علـى أسـاس مـن التنسـیق والتعـاون والتكامـل لمـا 
  . فیه الصالح العام

  )7(المادة 
تحــتفظ الــوزارة المختصــة بجمیــع الســجالت الالزمــة لمتابعــة شــؤون النقابــات التــي  - 1

  . تندرج ضمن اختصاصها
لمختصـة بملـف لكـل نقابــة مدرجـة ضـمن اختصاصـها  تضـع فیــه تحـتفظ الـوزارة ا - 2

نســـخة مـــن نظـــام النقابـــة األساســـي، وقـــرار تســـجیل النقابـــة، وأیـــة مراســـالت بـــین 
  . النقابة والوزارة المختصة، وأیة تقاریر أو إخطارات أو قرارات تتعلق بالنقابة
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  الفصل الرابع
  تسجیل النقابات

  )8(المادة 
  . إلى الدائرة على النموذج المعد لذلكیقدم طلب تسجیل النقابة  - 1
  . یقدم الطلب من قبل خمسة من المؤسسین على األقل مفوضین بذلك - 2

  )9(المادة 
  : یجب أن یحتوي طلب تسجیل النقابة على البیانات اآلتیة

  . نقابة  وعنوانها ونشاطها األساسياسم ال - 1
اقـاتهم الشخصـیة أسماء جمیـع المؤسسـین وتـواریخ مـیالدهم، وعنـاوینهم وأرقـام بط - 2

  . ووسائل التواصل معهم
  )10(المادة 

  :یرفق بطلب تسجیل النقابة ما یلي
  . ثالث نسخ من النظام األساسي موقعة من أعضاء اللجنة التأسیسیة - 1
  . صور عن بطاقات اثبات الشخصیة للمؤسسین - 2
تفـویض خطــي مــن كافــة المؤسســین یخــول خمســة مؤسســین علــى األقــل بــالتوقیع  - 3

  . جیل والنظام األساسي للنقابةعلى طلب التس
ســند ملكیــة أو عقــد إیجــار للمقــر أو أي ســند یجیــز انتفــاع النقابــة بمكــان صــالح  - 4

 .لها
  )11(المادة 

  : یجب أن یحتوي النظام األساسي للنقابة كحد أدنى على المعلومات اآلتیة
  . اسم النقابة - 1
  . عنوان النقابة ومقرها الرئیس، وفروعها وشعبها إن وجدت - 2
  . اف النقابةأهد - 3
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  . موارد النقابة وكیفیة استغاللها والتصرف بها - 4
  . شروط العضویة في النقابة وأنواعها - 5
  . حقوق وواجبات أعضاء النقابة - 6
  .أسباب انتهاء العضویة في النقابة - 7
 .  اشتراكات األعضاء - 8
ـــة تكـــــوین الجمعیـــــة العمومیـــــة وموعـــــد انعقادهـــــا واجراءاتهـــــا واختصاصـــــاتها  - 9 كیفیــ

 .واجتماعاتها
یفیــــة تكــــوین الجمعیــــات العمومیــــة لفــــروع ولشــــعب النقابــــة وموعــــد انعقادهــــا ك -10

 .واجراءاتها واختصاصاتها واجتماعاتها
جراءاتـــــــه وشــــــروط الترشــــــح لــــــه واجتماعاتـــــــه  -11 كیفیــــــة تشــــــكیل مجلــــــس اإلدارة وإ

 .واختصاصاته
كیفیة تشكیل مجالس إدارة فـروع النقابـة وشـعبها واجراءاتهـا وشـروط الترشـح لهـا  -12

 .ا واختصاصاتهاواجتماعاته
  . الهیكل التنظیمي للنقابة وفروعها وشعبها -13
 .تعریف الفروع والشعب والجمعیات العمومیة الخاصة بهم -14
  . كیفیة تعدیل النظام األساسي -15
  .كیفیة اتحاد النقابات -16
 . طرق المراقبة المالیة -17
 . أسباب حل النقابة -18
 . نكیفیة التصرف بأموال وأمالك النقابة عند حلها وفقًا للقانو  -19
ــــاقي أعضــــاء  -20 اختصاصــــات النقیــــب ونائبــــه وأمــــین الســــر وأمــــین الصــــندوق وب

 . مجلس اإلدارة
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  )12(المادة 
مـن هـذه ) 11(إذا خال النظام األساسي مـن أي بیـان مـن البیانـات الـواردة فـي المـادة 

الالئحــــة أو تضــــمن أي حكــــم یخــــالف القــــانون أو هــــذه الالئحــــة، تطلــــب الــــدائرة مــــن 
أســبوعین مــن تــاریخ تقــدیم الطلــب تعــدیل النظــام األساســي أو  المؤسســین خــالل فتــرة

ال اعتبر الطلب غیر مقبول لعدم استكمال اإلجراءات   . تقدیم نظام أساسي جدید وإ

  )13(المادة 
یجــب أن یكــون اســم النقابــة باللغــة العربیــة وأال یكــون اســم النقابــة مخالفــًا للنظــام العــام  - 1

  . أو اآلداب العامة
اســم النقابــة طالبــة التســجیل مطابقــًا الســم نقابــة مســجلة أو مشــابهًا  ال یجــوز أن یكــون - 2

  . له بشكل قد یبدو مطابقا
یكـون اســم النقابــة مسـتمدًا مــن طبیعــة نشــاطها أو یعكـس أهــدافها أو نشــاطها الــرئیس،  - 3

  . ما أمكن
إذا كــان اســم النقابــة طالبــة التســجیل مخالفــًا للنظــام العــام أو اآلداب العامــة أو مطابقــًا  - 4

السـم نقابـة مسـجلة أو مشـابهًا لـه بشـكل قـد یبـدو مطابقـًا تطلـب الـدائرة مـن المؤسسـین 
تغییــر االســم، وتســتمر الــدائرة فــي إجــراءات التســجیل األخــرى، وال یــتم تســجیل النقابــة 

 .إال بعد تقدیم االسم الجدید
  )14(المادة 

راز إحـدى الوثـائق لغایات هـذه الالئحـة، یعتبـر إثباتـًا كافیـًا للجنسـیة الفلسـطینیة إبـ - 1
 : اآلتیة

بطاقة الهویة الشخصـیة الصـادرة عـن وزارة الداخلیـة الفلسـطیني، أو الصـادرة  - أ
بالنســبة لســكان الضــفة ) اإلســرائیلیة(عــن اإلدارة المدنیــة لســلطات االحــتالل 

 .الغربیة
 .بطاقة هویة مقدسیة -  ب
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 . أیة وثائق أخرى یقررها الوزیر -  ت
اله، یجــوز قبــول إحــدى الوثــائق اآلتیــة فــي حــال عــدم تــوفر أي مــن الوثــائق أعــ  - 2

 :إلثبات الجنسیة الفلسطینیة
جواز سفر أجنبي مع تأشیرة أو تصریح دخول إلى البالد، مرفـق مـع شـهادة   - أ

مـیالد مصـدقة حســب األصـول تثبــت أن الشـخص مولـود فــي فلسـطین، وفــق 
 .م1948أیار  15حدودها في عهد االنتداب البریطاني، قبل تاریخ 

جنبي مع تأشیرة أو تصریح دخول إلى البالد، مرفـق مـع شـهادة جواز سفر أ  -  ب
مــیالد مصــدقة حســب األصــول تثبــت أن الشــخص مولــود فــي قطــاع غــزة أو 

  . الضفة الغربیة بما ذلك مدینة القدس
جــواز ســفر أجنبــي مــع تأشــیرة أو تصــریح دخــول إلــى الــبالد، مرفــق بشــهادة   -  ت

والــــده، (شــــخص مــــیالد مصــــدقة حســــب األصــــول تثبــــت أن أحــــد أســــالف ال
، وفـــق 1948أیـــار  15ولـــد فـــي فلســـطین قبـــل تـــاریخ ) والدتـــه، جـــده، جدتـــه

  . حدودها في عهد االنتداب البریطاني
جواز سفر أجنبي مع تأشیرة أو تصریح دخول إلى البالد، مرفـق مـع شـهادة   -  ث

والــــده، (مــــیالد مصــــدقة حســــب األصــــول تثبــــت أن أحــــد أســــالف الشــــخص 
طـــاع غـــزة أو الضـــفة الغربیـــة، بمـــا فـــي ذلـــك ولـــد فـــي ق) والدتـــه، جـــده، جدتـــه

  .مدینة القدس
جـواز سـفر أجنبـي مــع تأشـیرة أو تصـریح دخـول إلــى الـبالد، مرفـق مـع عقــد   - ج

 . ة/ة من فلسطیني/زواج مصدق حسب األصول یثبت أن الشخص متزوج
أعــاله أن  2ال یشــترط فــي تأشــیرات أو تصــاریح الــدخول المشــار إلیهــا فــي الفقــرة  - 3

 . مفعولتكون ساریة ال
مـن هـذه المـادة إذا كـان  2ال یجوز قبول أي من الوثائق المشـار إلیهـا فـي الفقـرة  - 4

 . الشخص یحمل بطاقة هویة حسب ما هو موضح في الفقرة
 . ال تنطبق هذه المادة على من یحمل الجنسیة اإلسرائیلیة - 5
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 الفصل الخامس
  معالجة الطلبات

  )15(المادة 
لم الــدائرة للمؤسســین مقــدمي الطلــب إشــعارًا فــي حــال اســتالم الطلــب ومرفقاتــه تســ - 1

باسـتالم طلــبهم یبــین تـاریخ االســتالم وبیــان بالمرفقـات المســتلمة، وأســماء مقــدمي 
  . الطلب

یتضمن اإلشعار رقمًا تسلسلیًا یصـبح الحقـًا رقـم تسـجیل النقابـة لـدى الـوزارة عنـد  - 2
الطلـب دون الموافقة على طلب التسجیل، أو بعد مرور ستین یومًا علـى اسـتالم 

  . إصدار قرار برفض الطلب أو قبوله
یمكــن للــدائرة مخاطبــة المؤسســین الســتكمال المعلومــات المطلوبــة فــي الطلــب أو  - 3

  .أي من مرفقاته
تصــدر الــدائرة عنــد اســتكمال المعلومــات والمرفقــات المطلوبــة إشــعارًا جدیــدًا ویــتم  - 4

 . احتساب مدة ستین یومًا من تاریخ تسلیم اإلشعار الجدید

  )16(لمادة ا
في حال استالم الطلب ومرفقاته تقوم الدائرة بتدقیقه بما فیه النظام األساسي  - 1

للتحقق من عدم مخالفته ألحكام القانون وهذه الالئحة، وتقدم الدائرة التوصیة 
 . بقبول أو رفض الطلب خالل مدة أسبوعین من تاریخ وروده إلیها

، وفي هذه الحالة في حال رفض الطلب، یجب أن یكون القرار خطی - 2 ًا ومسببًا
 . من هذه الالئحة) 12(تتخذ اإلجراءات الواردة في المادة 

  )17(المادة 
ترفـع الـدائرة طلــب التسـجیل للــوزیر خـالل مـدة اقصــاها اسـبوعین مــن تـاریخ تســلم  - 1

مــن هــذه ) 15(مــن المــادة ) 2، 1(مؤسســي النقابــة لألشــعار الــوارد فــي الفقــرتین 
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مـــن ذات ) 4(ســـلیم اإلشـــعار الجدیـــد الـــوارد فـــي الفقـــرة الالئحـــة، أو مـــن تـــاریخ ت
 .من هذه الالئحة حسب األصول) 15(المادة 

یقــرر الـــوزیر إمــا قبـــول طلــب التســـجیل أو رفضــه، علـــى أن یكــون قـــرار الـــرفض  - 2
، وذلك خالل مدة أقصاها أسبوع من تاریخ ورود التنسیب إلیه  .خطیًا ومسببًا

  : و أكثر من األسباب اآلتیةیجب أن یستند قرار الرفض إلى واحد أ - 3
عدم احتواء الطلب على المعلومات أو المرفقات المطلوبة وفقـًا ألحكـام قـانون  - أ

ــــدائرة مــــن المؤسســــین اســــتكمال هــــذه  النقابــــات وهــــذه الالئحــــة، رغــــم طلــــب ال
 . المعلومات والمرفقات

مخالفـــة النظـــام األساســـي الملحـــق بالطلـــب لقـــانون النقابـــات أو لهـــذه الالئحـــة،  -  ب
  . طلب الدائرة من المؤسسین تصحیح هذه المخالفةرغم 

  . مخالفة أهداف النقابة للقانون -  ت
  . مخالفة الطلب لشروط التسجیل المبینة في هذه الالئحة -  ث
  . أي من المؤسسین غیر فلسطیني - ج
اسم النقابة مخالف للنظام العام أو اآلداب العامة، أو مطـابق تمامـًا أو یظهـر  - ح

ة قائمــة، رغــم طلــب الــدائرة مــن المؤسســین تغییــر بأنــه یطــابق تمامــًا اســم نقابــ
  . االسم

ال یجوز أن یكون الباعث وراء رفض طلب التسجیل انتمـاء المؤسسـین السیاسـي  - 4
  . أو أهداف النقابة المشروعة

فــي جمیــع األحــوال إذا لــم یصــدر القــرار بشــأن تســجیل النقابــة خــالل ســتین یومــًا  - 5
مـن هـذه الالئحـة، تعتبـر ) 15(دة من تـاریخ تقـدیم الطلـب حسـب مـا ورد فـي المـا

  . النقابة مسجلة بحكم القانون
 . یكون قرار الوزیر برفض طلب التسجیل قابًال للطعن أمام محكمة العدل العلیا - 6
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  )18(المادة 
  . تبلغ الدائرة المؤسسین قرار الوزیر خالل فترة أقصاها أسبوع من تاریخ صدوره - 1
  . مؤسسو النقابة شهادة تسجیل رسمیة إذا صدر قرار الوزیر بقبول الطلب یمنح - 2
ــــة لنشــــره فــــي الوقــــائع  - 3 ــدائرة الجهــــات المختصــــة بقــــرار قبــــول تســــجیل النقاب ــ تبلــــغ ال

 .الفلسطینیة
تقــوم الــدائرة بتبلیــغ الــوزارة المختصــة بقــرار قبــول تســجیل النقابــة التــي ینــدرج نشــاط  - 4

صـادر عـن مهنتها أو حرفتها أو عملها األساسي ضمن اختصاصـها وفقـًا للقـرار ال
 . مجلس الوزراء بتحدیدها

  )19(المادة 
یترتــب علـــى تســـجیل النقابـــة لـــدى الــوزارة، أو التســـجیل الحكمـــي فـــي حـــال مـــرور  - 1

سـتین یومـًا علــى تقـدیم الطلــب دون رد الـوزارة، مـنح النقابــة الشخصـیة االعتباریــة 
الذمــــة المالیــــة المســــتقلة، واألهلیــــة، وحــــق : ومــــا یترتــــب علیهــــا مــــن حقــــوق مثــــل

اضــــي فــــي كــــل مــــا یتعلــــق بمصــــالحها أو تحقیــــق أهــــدافها، الحــــق فــــي تملــــك التق
  . األموال المنقولة وغیر المنقولة وتقبل الهبات والتبرعات والمساعدات

یمكن إثبات التسجیل بإبراز شهادة التسجیل التي تصدرها الـوزارة أو إشـعار اسـتالم  -2
  . قرار برفضهالطلب الذي مر شهران على تقدیمه لدى الدائرة دون استالم 

  الفصل السادس
  السجالت التي تحتفظ بها الدائرة

  )20(المادة 
  : تحتفظ الدائرة بالسجالت والملفات اآلتیة

  : سجل عام للنقابات التي تم تسجیلها، یحتوي المعلومات اآلتیة - 1
 . أسماء النقابات - أ

  . مراكز نشاطها -  ب
  . أهدافها -  ت
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  . ذوي الشأن علیهاأیة معلومات أخرى تراها الدائرة ضروریة الطالع  -  ث
سـجل بالنقابـات التـي تـم رفضـها یحتــوي أسـماء هـذه النقابـات، وأسـماء مؤسســیها،  - 2

 .وأغراضها، وأسباب وتاریخ رفضها
 .سجل خاص تقید فیه طلبات التسجیل بأرقام متسلسلة تبعًا لتاریخ تقدیمها - 3
  .للدائرة االحتفاظ بأي سجالت أو ملفات أخرى تستدعي الضرورة االحتفاظ بها - 4

  )21(المادة 
یحــق ألي شــخص االطــالع علــى الســجالت والملفــات المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

  :من هذه الالئحة وفق ما یأتي) 20(
یقــدم الشــخص طلبــًا مســببًا للــدائرة علــى النمــوذج المعــد لــذلك لالطــالع علــى  - 1

 .السجالت والملفات
 .ورة فیهتصدر الدائرة الموافقة على الطلب بعد اقتناعها باألسباب المذك - 2
یجب أن ال یترتب على االطالع على السجالت والملفات عرقلـة سـیر العمـل  - 3

 . في الدائرة
یجب أن ال یترتب على االطالع على السجالت والملفـات إضـرار بالنقابـة أو  - 4

 .أعضائها
  )22(المادة 

ال یجــــوز إجــــراء أي كشــــط أو شــــطب أو حشــــو علــــى الســــجالت، وأي كشــــط أو  - 1
ن یكـــون بالمـــداد األحمـــر ویوقـــع علیـــه الموظـــف شـــطب أو حشـــو علیهـــا یجـــب أ

  . المختص ورئیسه المباشر
 . تعتبر السجالت بینة قاطعة ال یطعن فیها إال بالتزویر - 2

  )23(المادة 
علـى النقابــة ابــالغ الـدائرة والــوزارة المختصــة بكـل تعــدیل أو تغییــر یطـرأ علــى مركزهــا 

خــالل شــهر مـن تــاریخ اجــراء أو نظامهـا أو أهــدافها أو أي تغییـر فــي مجلــس إدارتهـا 
  .التعدیل أو التغییر
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  )24(المادة 
  . یجوز لثالث نقابات أو أكثر أن تّكون فیما بینها اتحاداً  - 1
  . یقدم طلب االتحاد على النموذج المعد لذلك إلى الدائرة - 2
ــع مراعــــاة أحكــــام هــــذه الالئحــــة، یــــتم تســــجیل االتحــــاد دون إبطــــاء إذا كانــــت  - 3 مــ

 . ة حسب األصولالنقابات المكونة له مسجل

  )25(المادة 
یجـــوز لالتحــــادات المســـجلة أن تشــــكل فیمــــا بینهـــا اتحــــادًا عامـــًا علــــى أن یكــــون  - 1

  . االنضمام إلیه طوعاً 
  . یقدم طلب تشكیل االتحادات بما في ذلك االتحادات العامة إلى الدائرة - 2
یجــب أن تكــون جمیــع النقابــات التــي تشــكل االتحــاد أو ترغــب فــي االنضــمام لــه  - 3

  . شكیلة مسجلة وفقا ألحكام القانونبعد ت
دارتهـا  - 4 یسري على االتحادات مـن حیـث تسـجیلها ومتابعتهـا وأنظمتهـا األساسـیة وإ

 . األحكام التي تسري على النقابات الواردة في هذه الالئحة

 الفصل السابع
  إدارة النقابات

  )26(المادة 
أي تـدخل مـن  یتمتع مؤسسـو النقابـة بحـق وضـع أنظمتهـا األساسـیة بحریـة ودون - 1

  . أیة جهة حكومیة
یحــق للنقابــات تعــدیل أنظمتهــا بحریــة، بمــا فــي ذلــك األهــداف ومجــاالت النشــاط،  - 2

في أي وقت طبقا ألنظمتها، شریطة إعالم الدائرة والوزارة خـالل شـهر مـن تـاریخ 
  . إجراء التعدیل

 مـن هـذه المــادة، للـدائرة وضـع أنظمــة) 2و1(دون اإلخـالل بمـا ورد فـي الفقــرتین  - 3
 . أساسیة نموذجیة اختیاریة لمساعدة المؤسسین في عملیة التأسیس وخدمة لهم
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ال یجوز للدائرة فرض األنظمة األساسیة التي تضعها أو بعض أحكامها على  - 4
  .المؤسسین

على النقابات تضمین أنظمتها الداخلیة أحكاما تمنع تعارض المصالح بین  - 5
 . النقابة وأعضائها

  )27(المادة 
ة بواسطة هیئاتها المنصوص علیهـا فـي أنظمتهـا الخاصـة بهـا بمـا فـي تدار النقاب - 1

  . ذلك النظام األساسي، بما ال یتعارض مع أحكام قانون النقابات
  . أو جمعیة عمومیة تمثیلیة/یكون لكل نقابة مجلس إدارة وجمعیة عمومیة  و - 2
لــس تلتــزم النقابــة أن تضــمن نظامهــا األساســي نصــًا یحــدد تمثــیًال للمــرأة فــي مج - 3

مـن عـدد أعضـاء %) 20(اإلدارة والجمعیة العمومیة التمثیلیة بنسبة ال تقـل عـن 
تلــك الهیئــات مــا لــم یقــدم طلــب مكتــوب مــن كافــة األعضــاء اإلنــاث یطالــب بأقــل 
من ذلك أو بعدم الرغبة فـي التمثیـل أو الترشـح داخـل تلـك الهیئـات ولغایـات هـذه 

عبــارة عـن التنــازل حكمـًا عــن المـادة یعتبـر عــدم ترشـح أي مــن األعضـاء اإلنـاث 
 .تلك النسبة

ال یحــــق ألیــــة جهــــة رســــمیة التــــدخل فــــي عملیــــة تســــییر اجتماعــــات النقابــــات أو  - 4
 . انتخاباتها أو نشاطاتها أو التأثیر علیها
  )28(المادة 

یحـــق للنقابـــات المســـجلة فـــتح الفـــروع فـــي مختلـــف أنحـــاء الـــوطن  كمـــا یحـــق لهـــا  - 1
عدد وعناوین الفـروع وأنـواع الشـعب  تشكیل شعب تخصصیة على أن تقوم بذكر

  . التي أقرتها في تقریرها السنوي المرفوع إلى الوزارة
  .یحق لكل نقابة تشكیل مجالس إدارة فروع من الجمعیة العمومیة الفرعیة - 2
 .یحق لكل نقابة تشكیل مجالس إدارة الشعب حسب أنظمتها ولوائحها الداخلیة - 3
إدارة الفروع أو الشعب لیكونوا في  یحق لكل نقابة اختیار ممثلین عن مجالس - 4

 .مجلس إدارة النقابة
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  )29(المادة 
حال شغور منصب النقیب المنتخـب یحـل محلـه مـن یلیـه فـي نتیجـة االنتخـاب، علـى 

  .أن ال یقل عدد أصواته عن نصف األصوات التي حصل علیها النقیب المنتخب

  )30(المادة 
ة أشـــهر مــن نهایـــة الســـنة المالیـــة، تقــدم النقابـــة للـــوزارة فـــي موعــد ال یتعـــدى أربعـــ - 1

تقریـــرین مقـــرین مـــن الجمعیـــة العمومیـــة وتحـــتفظ بنســـختین مـــن كـــل منهمـــا علـــى 
  . األقل في مقرها

  : یكون التقریران - 2
 . إداریًا یحوي وصفًا كامًال لنشاطات النقابة خالل العام المنصرم - أ

مالیا مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني ویتضـمن بشـكل تفصـیلي كامـل  -  ب
 . یرادات ومصروفات النقابة حسب األصول المحاسبیة المعمول بهااإل

  . تقوم الدائرة بإرسال إشعار إلى النقابة باستالم التقریرین المالي واإلداري - 3
تتـولى الــوزارة مســؤولیة متابعــة عمـل النقابــات، ولهــا التثبــت مـن دقــة هــذه التقــاریر  - 4

بــة تمكــین الــوزارة مــن بموجــب قــرار مســبب مــن الــوزیر فــي كــل حالــة وعلــى النقا
 . تنفیذ هذا القرار

  )31(المادة 
للدائرة الحق في الرقابة المالیة واإلداریة على النقابات وفقًا للقانون والتشریعات 

  .الساریة ولها التنسیق مع الوزارة المختصة

  الفصل الثامن
  الشؤون المالیة

  )32(المادة 
  : لللنقابات الحق في تنمیة مواردها المالیة من خال - 1

 . رسوم وتبرعات األعضاء - أ
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 .أي حقوق نقابیة تفرض على األعضاء ال تتعارض مع القانون -  ب
قبـول الهبـات والمــنح واإلعانـات غیـر المشــروطة مـن أي شـخص طبیعــي أو  -  ت

  . معنوي
القیـــام بنشـــاطات ربحیـــة مـــن شـــأنها أن تحقـــق لهـــا دخـــال وتـــدر علیهـــا ربحـــا،  -  ث

  . شرط أال توزع هذه األرباح على األعضاء
  . تزم النقابات بمسك دفاتر وسجالت محاسبیة وتعیین مدقق حساباتتل - 2
تقــوم النقابــة بوصــف األنشــطة الربحیــة التــي أقامتهــا فــي تقریرهــا الســنوي، وبیــان  - 3

 . مقدار الحسابات المالیة المتعلقة بهذه األنشطة ضمن تقریرها المالي
  )33(المادة 

للنظــام العــام واآلداب العامــة  یجــوز للنقابــات تلقــي المســاعدات بشــرط عــدم مخالفتهــا
  .والتشریعات الساریة

  )34(المادة 
  : ألغراض هذه الالئحة، ال تعتبر دعما مشروطًا محظورًا ما یلي

المســاعدات التــي یشــترط فیهــا الممــول علــى النقابــة إتبــاع قواعــد محاســبیة معینــة  - 1
  . لضمان الشفافیة وحسن استخدام المساعدات

الممـول أن تصــرف فـي نشـاط معــین مـن نشــاطات  المسـاعدات التـي یشــترط فیهـا - 2
 . النقابة أو لتغطیة بند معین من بنود موازنة النقابة أو المشروع الممول

  الفصل التاسع
  توفیق أوضاع النقابات القائمة قبل صدور القانون

  )35(المادة 
یقدم طلب توفیق األوضاع من النقابات والجمعیـات التـي تـم التعامـل معهـا علـى أنهـا 

قابة تمثـل مهنـة أو حرفـة أو عمـل التـي كانـت قائمـة قبـل تـاریخ سـریان أحكـام قـانون ن
النقابات إلى الدائرة على النموذج المعد لذلك من ِقبل ثالثة من أعضـاء مجلـس إدارة 

  .النقابة
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  )36(المادة 
  : یحتوي طلب توفیق األوضاع على المعلومات اآلتیة - 1

 . اسم النقابة - أ
  . عنوان النقابة -  ب
ــــ -  ت ــــاوینهم، اســــم رئ ــــة، وتــــواریخ مــــیالدهم، وعن ــــس إدارة النقاب یس وأعضــــاء مجل

  . وجنسیاتهم
 : یلحق بطلب توفیق األوضاع .2

النظـــام األساســـي للنقابـــة موقـــع مـــن قبـــل ثالثـــة مـــن مجلـــس إدارتهـــا الحـــالیین  - أ
 . على أن یكون النقیب من بینهم

  . إثبات أن النقابة أو الجمعیة كانت قائمة قبل تاریخ سریان القانون -  ب
 . إثبات جنسیة أعضاء مجلس اإلدارة -  ت

  )37(المادة 
یعتبـر إثباتـًا كافیــًا علـى أن النقابــة أو الجمعیـة كانـت قائمــة قبـل تــاریخ سـریان القــانون 

  : إبراز أي من الوثائق اآلتیة
  .شهادة التسجیل من جهة حكومیة مصدقة حسب األصول - 1
معیـة قــد ســددت باســمها وصـوالت أو فــواتیر ثابتــة التـاریخ تثبــت أن النقابــة أو الج - 2

 .ضرائب أو رسوم
 . منشورات أو مطبوعات ثابتة التاریخ صادرة عن النقابة أو الجمعیة - 3
تصـــریح مشـــفوع بالقســـم مـــن مقـــدمي طلـــب التوفیـــق مصـــادق علیـــه مـــن قاضـــي  - 4

الصـــلح یفیـــد بـــأن النقابـــة أو الجمعیـــة كانـــت قائمـــة وكانـــت تـــزاول نشـــاطاتها قبـــل 
 .م12/6/2013سریان القانون في 
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  )38(المادة 
یجب أن یكون النظام األساسي المرفق بطلب التوفیق غیر مخالف لقانون  - 1

  . من هذه الالئحة) 11(النقابات، ویحتوي جمیع المعلومات الواردة في المادة 
تسري أحكام تسجیل النقابات الواردة في هذه الالئحة على توفیق أوضاع  - 2

  .كام القانونالنقابات أو الجمعیات القائمة قبل سریان أح

  )39(المادة 
حال التحقق من صحة المعلومات الواردة في طلب توفیق األوضاع، واحتواء  - 1

من هذه الالئحة، ) 11(النظام األساسي على المعلومات المبینة في المادة 
ومن موافقته لقانون النقابات، توصي الدائرة بالموافقة على طلب توفیق 

  . یوم  من تقدیم الطلب األوضاع خالل فترة أقصاها ثالثون
یصدر الوزیر قراره بالموافقة على طلب توفیق أوضاع النقابة خالل مدة ال  - 2

 . تتجاوز خمسون یوم من تاریخ تقدیم الطلب

  )40(المادة 
تقوم الدائرة بإصدار إشعار باستالم طلبات توفیق األوضاع الكاملة، یبین  - 1

  . تلمةاإلشعار تاریخ استالم الطلب ووصف المرفقات المس
یتضمن اإلشعار رقما تسلسلیا یصبح الحقا رقم تسجیل النقابة لدى الوزارة عند  - 2

الموافقة على طلب التوفیق، أو بعد مرور شهرین على استالم الطلب دون 
  . إصدار قرار برفض الطلب أو قبوله

یمكن للدائرة مخاطبة النقابة الستكمال المعلومات المطلوبة في الطلب، أو أِي  - 3
  . قاتهمن مرف

 . تسري مدة الشهرین من تاریخ تسلیم اإلشعار الجدید - 4
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  )41(المادة 
  :تحتفظ النقابة المسجلة في مقرها الرئیسي بالمستندات التالیة

 . السجالت المالیة واإلداریة المتضمنة كافة المعامالت المالیة والقرارات اإلداریة - 1
كـــل دورة انتخابیـــة،   النظـــام األساســـي لهـــا، وأســـماء أعضـــاء مجلـــس إدارتهـــا فـــي - 2

 .وأعضاء مجالس إدارة الفروع وأعضاء مجالس إدارة الشعب وتاریخ انتخابهم
ــــة  - 3 ــــة العمومیــــة الفرعی ــــة للنقابــــة والجمعی أســــماء جمیــــع أعضــــاء الجمعیــــة العمومی

 .والجمعیة العمومیة للشعب
محاضــر اجتماعــات الجمعیــة العمومیــة وصــور عــن محاضــر الجمعیــة العمومیــة  - 4

 .معیة العمومیة للشعب التابعة للنقابةالفرعیة والج
 . محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة بصورة متسلسلة - 5
 . سجل الواردات والمصروفات على وجه مفصل وفقا لألصول المالیة - 6
 . المراسالت الصادرة عنها والواردة إلیها - 7

  الفصل العاشر
  حل النقابات

  )42(المادة 
  : تحل النقابات في الحاالت التالیة

  .من الجمعیة العمومیة باألغلبیة الواردة في نظام النقابة األساسي بقرار - 1
 . بحكم قضائي نهائي - 2

 )43(المادة 
  . تبلغ النقابة المحلولة الدائرة بقرار الحل خالل أسبوع من تاریخ اتخاذه - 1
ترفــق الجمعیــة العمومیــة محضــر االجتمــاع الــذي تــم فیــه اتخــاذ قــرار الحــل، مــع  - 2

  . قیعاتهمقائمة بأسماء الحضور وتو 
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تقوم الدائرة بتنفیذ قرار الجمعیة العمومیة أو الحكم القضائي النهائي بالحل،  - 3
وشطب تسجیل النقابة من السجالت مع اإلشارة إلى قرار الجمعیة العمومیة أو 

 . الحكم القضائي، بعد صدور قرار الوزیر بذلك
  )44(المادة 

م تباشر أعمالها الفعلیة خالل یمكن للدائرة توجیه إنذار خطي إلى النقابة التي ل - 1
  . العام األول من تاریخ التأسیس

یتضمن اإلنذار إمهال النقابة مدة ثالثة أشهر للمباشرة في أعمالها الفعلیة وفي  - 2
  . حال قیام النقابة المنذرة بمزاولة اعمالها الفعلیة تقوم فورًا بإشعار الدائرة

ظروف قاهرة یجب إعالم الدائرة إذا كان عدم مزاولة النقابة ألعمالها ناتج عن  - 3
 . بذلك

  )45(المادة 
تقوم الدائرة بتوجیه إنذار خطي إلى النقابة التي تقوم بمخالفة جوهریة لنظامها  - 1

  .األساسي
یتضمن اإلنذار شرح طبیعة المخالفات الجوهریة التي ارتكبتها النقابة، والمواد   - 2

هال النقابة مدة ثالثة التي تمت مخالفتها من النظام األساسي، كما یتضمن إم
 . أشهر لتصحیح أوضاعها

تعلم النقابة الدائرة باإلجراءات التي اتخذتها لتصحیح المخالفات المبینة في  - 3
 . من هذه المادة) 2(اإلنذار المشار إلیها في الفقرة 

  الفصل الحادي عشر
  أحكام ختامیة

  )46(المادة 
راعى في تسجیل النقابات التي مع مراعاة أحكام قانون النقابات وهذه الالئحة، ی

تقدم خدمات مهنیة خاصة تطبیق تعلیمات التسجیل المهنیة التي یحددها مجلس 
  . الوزراء بالتنسیق مع الوزارات المختصة
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  )47(المادة 
تقــــوم الـــــدائرة بإعـــــداد النمـــــاذج الالزمـــــة لتنفیـــــذ أحكـــــام هـــــذه الالئحـــــة ورفعهـــــا للـــــوزیر 

  : للمصادقة علیها، ومن هذه النماذج
  . نموذج طلب تسجیل نقابة - 1
  . نموذج طلب اتحاد نقابات - 2
  . نموذج طلب توفیق أوضاع - 3

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من إبریل لسنة  01: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  01 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                    
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  م2014لسنة ) 104(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن المهن والحرف واألعمال التي یجوز ألصحابها ممارسة العمل النقابي

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

  منه،) 3(م، والسیما المادة 2013لسنة ) 2(وعلى قانون النقابات رقم 
تعیـــین  م بشــأن2012ة لســن) 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

وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الخامســـة والثالثـــین بعـــد الثالثمائـــة 
  م 01/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/335/11(دة بمدینة غزة تحت رقم المنعق

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

یجــوز ألصــحاب المهــن والحــرف واألعمــال الــواردة فــي الجــدول أدنــاه تأســیس نقابــات 
خاصة بهم، على أن تكون الوزارة المختصة بكل نقابة وفقًا لمـا هـو مـذكور قـرین كـل 

  :ك على النحو التاليمهنة أو حرفة أو عمل، وذل
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تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من إبریل لسنة  01: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  01 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 105(قرار مجلس الوزراء رقم 
سعید محمد سلیم عمار من وزارة النقل والمواصالت إلى وزارة / بشـأن نقل السید

  )A2(رجة األشغال العامة واإلسكان وترقیته إلى وكیل مساعد بد

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ترقیـة  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/01/285/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  ،)A3(إلى الدرجة الوظیفیة ) A4(موظفین من الدرجة الوظیفیة 

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 تنسیب مجلس الوزراء،

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
،وبناًء على ا   لصالحیات المخولة لنا قانونًا

الخامســـة والثالثـــین بعـــد الثالثمائـــة وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 
  م 01/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/335/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
وزارة األشغال  سعید محمد سلیم عمار من وزارة النقل والمواصالت إلى/ نقل السید

  ).A2(العامة واإلسكان وترقیته إلى وكیل مساعد بدرجة 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من إبریل لسنة  01: ي مدینـة غـزة بتاریخصـدر ف
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  01 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                
نائب رئیـس مجلـس الـوزراء              



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 106(قرار مجلس الوزراء رقم 
مجدي زهدي خمیس أبو عمشة وكیًال مساعدًا في رئاسة / یة السیدبشـأن ترق

  )A2(مجلس الوزراء بدرجة 
  مجلس الوزراء،

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

ترقیـة  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/01/285/11(م وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـ
  ،)A3(إلى الدرجة الوظیفیة ) A4(موظفین من الدرجة الوظیفیة 

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،
 على تنسیب مجلس الوزراء، وبناًء 

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

الخامســـة والثالثـــین بعـــد الثالثمائـــة وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 
  م 01/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/335/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مجـــدي زهـــدي خمـــیس أبـــو عمشـــة وكـــیًال مســـاعدًا فـــي رئاســـة مجلـــس / ترقیـــة الســـید

  ).A2(الوزراء بدرجة 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من إبریل لسنة  01: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  01 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                    



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 107(قرار مجلس الوزراء رقم 
ثروت محمد أحمد البیك من وزارة الداخلیة واألمن الوطني إلى / بشـأن نقل السید

المجلس التشریعي وترقیته أمینًا عامًا مساعدًا لشؤون اللجان والجلسات في 
  )A2(المجلس التشریعي بدرجة 

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ترقیة  م بشأن2013لسنة ) هـ.إ/و.م/01/285/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  ،)A3(یة إلى الدرجة الوظیف) A4(موظفین من الدرجة الوظیفیة 
تعیین  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید
  الوزراء،

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

الخامسة والثالثین بعد الثالثمائة لس الوزراء في جلسته وبناًء على ما أقره مج
  م 01/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/335/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ثــروت محمــد أحمــد البیــك مــن وزارة الداخلیــة واألمــن الــوطني إلــى / بشـــأن نقــل الســید
مساعدًا لشـؤون اللجـان والجلسـات فـي المجلـس أمینًا عامًا  المجلس التشریعي وترقیته

  .)A2(التشریعي بدرجة 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من إبریل لسنة  01: نـة غـزة بتاریخصـدر في مدی
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  01 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                    



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 108(مجلس الوزراء رقم  قرار
عاهد محمد عبد الكریم حمادة وكیًال مساعدًا في وزارة / بشـأن ترقیة السید

  )A2(الداخلیة واألمن الوطني بدرجة 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ترقیــة  م بشــأن2008لســنة ) هـــ.إ/و.م/07/91/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

عاهـد محمـد عبـد الكـریم حمـادة مـدیرًا عامـًا فـي وزارة الداخلیـة واألمـن الـوطني / السید
  ،)A4(بدرجة 

عیـــین ت 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 تنسیب مجلس الوزراء،

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

الثالثمائـــة الخامســـة والثالثـــین بعـــد وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 
  م 01/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/335/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

عاهد محمد عبد الكریم حمـادة وكـیًال مسـاعدًا فـي وزارة الداخلیـة واألمـن / ترقیة السید
  ).A2(الوطني بدرجة 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )3(ادة الم
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من إبریل لسنة  01: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  01 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 109(قرار مجلس الوزراء رقم 
 موسى محمد محمود السماك من وزارة الصحة إلى دیوان/ بشـأن نقل السید

  )A2(الرقابة المالیة واإلداریة وترقیته إلى وكیل مساعد بدرجة 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ترقیة  م بشأن2013لسنة ) هـ.إ/و.م/01/285/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  ،)A3(إلى الدرجة الوظیفیة ) A4(موظفین من الدرجة الوظیفیة 
تعیین  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید
  الوزراء،

 راء،وبناًء على تنسیب مجلس الوز 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،
الخامسة والثالثین بعد الثالثمائة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

  م 01/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/335/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
موسى محمد محمود السماك من وزارة الصحة إلى دیوان الرقابة المالیة / دنقل السی

  .)A2(واإلداریة وترقیته إلى وكیل مساعد بدرجة 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .ن تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا م

 م2014من إبریل لسنة  01: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  01 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                                    



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 110(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن تبعیة اإلدارة العامة للمحررات لوزارة الزراعة

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
إعـادة  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/09/276/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 
  تشكیل اإلدارة العامة للمحررات،
تبعیـة  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/03/319/11(وعلى قرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  اإلدارة العامة للمحررات،
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

بعـــد الثالثمائـــة الخامســـة والثالثـــین وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 
  م 01/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/335/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 
  .تتبع اإلدارة العامة للمحررات لوزارة الزراعة

  )2(المادة 
م بشـــأن 2013لســـنة ) هــــ.إ/و.م/03/319/11(یلغــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  - 1

 .تبعیة اإلدارة العامة للمحررات
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار - 2



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من إبریل لسنة  01: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  01 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                 
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 111(قرار مجلس الوزراء رقم 
المحلي  جبر نصار من وزارة العمل إلى وزارة الحكم أحمدسعید / نقل السیدبشـأن 

  )A2(وترقیته إلى وكیل مساعد بدرجة 
  مجلس الوزراء،

  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
رقیة ت بشأن م2009لسنة ) هـ.إ/و.م/11/136/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  .)A4( سعید أحمد نصار مدیرًا عامًا في وزارة العمل بدرجة/ ترقیة السید
تعیین  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید
  الوزراء،

 وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء،
  اًء على مقتضیات المصلحة العامة،وبن

  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،
الخامسة والثالثین بعد الثالثمائة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

  م 01/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/335/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
أحمد جبـر نصـار مـن وزارة العمـل إلـى وزارة الحكـم المحلـي وترقیتـه سعید / نقل السید

  .)A2(إلى وكیل مساعد بدرجة 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .لجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في ا

 م2014من إبریل لسنة  01: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  01 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
  ب رئیـس مجلـس الـوزراءنائ                                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 112(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن منح شركة ضامن للتأمین واالستثمار ترخیص للعمل في مجال التأمین 

  التعاوني التكافلي
  مجلس الوزراء

   م وتعدیالته،2003على القانون األساسي المعدل لسنة  االطالعبعد 
  م،2005لسنة ) 20(ن رقم وعلى قانون التأمی

  م،2012لسنة ) 7(وعلى قانون الشركات التجاریة رقم 
/ 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،
  ي،وبناءً على تنسیب وزیر االقتصاد الوطن
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والثالثین بعد الثالثمائة المنعقدة 

  م 01/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/335/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  .امن للتأمین واالستثمار ترخیص للعمل في مجال التأمین التعاوني التكافليمنح شركة ض

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014من إبریل لسنة  01: ـدر في مدینـة غـزة بتاریخص

  هـ1435من جماد الثاني لعـام  01: الموافق                    
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     

  وزراءنائب رئیـس مجلـس الـ                                                    



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 113(قرار مجلس الوزراء رقم 
  الموافقة على إطالق قناة الرأي الفلسطینیة كقناة فضائیة حكومیة بشـأن

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1996لسنة ) 3(وعلى قانون االتصاالت السلكیة والالسلكیة رقم 

  م،1998لسنة ) 7(تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم  وعلى قانون
م بشــأن نظــام تــرخیص المحطــات 2004لســنة ) 182(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

 اإلذاعیة والتلفزیونیة والفضائیة والالسلكیة 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 الصالحیات المخولة لنا قانونًا

      وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته السادسة والثالثـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة 

  م 08/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/336/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ـــى إطـــالق  ـــرأي الفلســـطینیة(الموافقـــة عل ـــاة ال ـــاة فضـــائیة حكومیـــة تتبـــع للمكتـــب ) قن كقن

  .وفقًا لإلجراءات القانونیة المطبقة بهذا الشأن اإلعالمي الحكومي،
  )2(المادة 

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

 م2014من إبریل لسنة  08: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ 
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  08 :الموافق               
  ازیـاد شـكري الـظاظـ                                                    

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 114(قرار مجلس الوزراء رقم 
حالته إلى المجلس التشریعي إلقراره  بشـأن اعتماد مشروع قانون الصناعة وإ

  حسب األصول
  مجلس الوزراء

م وتعدیالتـه، والسـیما المـادة 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  منه،) 70(

تعیـــین  بشـــأم 2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(رئـــیس الـــوزراء رقـــم  وعلـــى قـــرار
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

      وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
والثالثـــین بعـــد الثالثمائـــة السادســـة ته وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـ

   م08/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/336/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
حالتــــه إلــــى المجلـــــس التشــــریعي إلقــــراره حســـــب  اعتمــــاد مشــــروع قــــانون الصـــــناعة وإ

  .األصول
  )2(المادة 

فیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه تن -كـٌل فیمـا یخصـه-على الجهات المختصة كافة 
  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من إبریل لسنة  08: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  08 :الموافق               
  ـازیـاد شـكري الـظاظ                                                    

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 115(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تشكیل لجنة خاصة لتدقیق اإلجراءات التي یتم اتخاذها في اللجنة الخاصة 

  بإجراء مسح میداني ألراضي المحلول وتحدید مساحتها وواضعي الید علیها

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

  منها،) 25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
 م بشـــــأن2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/14/291/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  التعامل مع أراضي المحلول،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،26/03/2014المنعقد بتاریخ ) 22(
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(الوزراء رقموعلى قرار رئیس 

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

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
والثالثـــین بعـــد الثالثمائـــة السادســـة اًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته وبنـــ

   م08/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/336/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مسـاعد أمـین : تشكیل لجنة خاصة برئاسة رئیس سلطة األراضي، وعضویة كٍل مـن 

القانونیة، ومدیر عام الشـركات بـوزارة االقتصـاد الـوطني، عام مجلس الوزراء للشؤون 
ومدیر عام دیـوان الفتـوى والتشـریع، ومـدیر عـام الرقابـة الداخلیـة بـوزارة المالیـة، وذلـك 
ــــة الخاصــــة بــــإجراء مســــح میــــداني  ــــتم اتخاذهــــا فــــي اللجن ــــدقیق اإلجــــراءات التــــي ی لت

  .ألراضي المحلول وتحدید مساحتها وواضعي الید علیها



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من إبریل لسنة  08: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  08 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 116(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن إضافة وزارة الداخلیة إلى عضویة اللجنة الخاصة بإجراء مسح میداني 

 ألراضي المحلول وتحدید مساحتها وواضعي الید علیها

  وزراءمجلس ال
  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  منها،) 25(وعلى الالئحة الداخلیة لمجلس الوزراء، والسیما المادة 
 م بشـــــأن2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/14/291/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  التعامل مع أراضي المحلول،
رقـم  ألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـاوعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا ل

  م،26/03/2014المنعقد بتاریخ ) 22(
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،
،وب   ناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

والثالثـــین بعـــد الثالثمائـــة السادســـة وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 
   م08/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/336/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

نـــة الخاصـــة بـــإجراء مســـح إضـــافة وزارة الداخلیـــة واألمـــن الـــوطني إلـــى عضـــویة اللج 
میداني ألراضي المحلول وتحدید مساحتها وواضـعي الیـد علیهـا، والمشـكلة وفـق قـرار 

  .م2013لسنة ) هـ.إ/و.م/14/291/11(مجلس الوزراء رقم 
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .نشر في الجریدة الرسمیةوی، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من إبریل لسنة  08: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  08 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 117(قرار مجلس الوزراء رقم 
 -معسكر جبالیا-بشـأن تأجیر قطعة أرض حكومیة لصالح الجمعیة اإلسالمیة

 إلنشاء منتجع طبریا
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
 رقـم وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،26/03/2014المنعقد بتاریخ ) 22(
تعیـــین  م بشــأن2012نة لســ) 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

والثالثـــین بعـــد الثالثمائـــة السادســـة وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 
   م08/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/336/11(قدة بمدینة غزة تحت رقم المنع

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـن القطعـة رقـم ) 53(تأجیر قطعة األرض الحكومیة الواقعة فـي أرض القسـیمة رقـم 
سـبعة آالف وتسـعمائة –) 2م7960(من أراضي مدینة بیت الهیـا بمسـاحة ) 1767(

إلنشـــاء منتجـــع  -معســـكر جبالیـــا-معیـــة اإلســـالمیة لصـــالح الج -وســـتین متـــرًا مربعـــاً 
 .طبریا، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من إبریل لسنة  08: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  08 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 118(قرار مجلس الوزراء رقم 
زیاد محمد مصطفى ثابت وكیًال لوزارة التربیة والتعلیم العالي / بشـأن ترقیة السید

  )A1(بدرجة 
  مجلس الوزراء

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

تعیــین  م بشــأن2008لســنة ) هـــ.إ/و.م/01/82/11(قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  وعلــى
زیاد محمد مصطفى ثابت وكـیًال مسـاعدًا بـوزارة التربیـة والتعلـیم العـالي بدرجـة / السید

)A2(،  
تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 

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

  وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

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

   م08/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/336/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
زیــاد محمــد مصــطفى ثابــت وكــیًال لــوزارة التربیــة والتعلــیم العــالي بدرجــة / ترقیــة الســید

)A1(.  
  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )3(المادة 
ام هذا القرار، ویعمل به تنفیذ أحك -كل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من إبریل لسنة  08: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  08 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  رئیـس مجلـس الـوزراء نائب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 119(قرار مجلس الوزراء رقم 
نجاح محمود حسن البطنیجي إلى رتبة نقیب بأقدمیة ثالث / بشـأن ترقیة السیدة

  سنوات استثناًء 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003على القانون األساسي المعدل لسنة  االطالعبعد 
  م،2005لسنة ) 8(ي قوى األمن الفلسطینیة رقم وعلى قانون الخدمة ف

/ 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 تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،
  المصلحة العامة، وبناءً على مقتضیات

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
ــاًء علــى مــا أقــره مجلــس الــوزراء فــي جلســته السادســة والثالثــین بعــد الثالثمائــة المنعقــدة  وبن

  م 08/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/336/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  .بطنیجي إلى رتبة نقیب بأقدمیة ثالث سنوات استثناءً نجاح محمود حسن ال/ ترقیة السیدة

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  -كل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، من تاریخ صدوره

 م2014من إبریل لسنة  08: اریخصـدر في مدینـة غـزة بت
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  08 :الموافق               
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                       

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 120(قرار مجلس الوزراء رقم 
  مال غزة الطارئ للصرف الصحيبشـأن استمالك أراضي لصالح مشروع ش

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

م 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للغایـــــات العامــــــة(وعلـــــى قــــــانون األراضــــــي 
  منه،) 24(وتعدیالته، والسیما المادة 

 م بشـــــأن2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/04/284/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
  استمالك أرض وقف لصالح مشروع شمال غزة الطارئ للصرف الصحي،

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،02/04/2014المنعقد بتاریخ ) 23(

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
كري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــ/ الســید

  الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
والثالثــــین بعـــد الثالثمائــــة الســـابعة وبنـــاًء علــــى مـــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فـــي جلســــته 

  م 15/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/337/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  :استمالك قطع األراضي التالیة لصالح مشروع شمال غزة الطارئ للصرف الصحي

) 5(مــــن القســـــیمة رقـــــم ) 909(قطعــــة أرض الوقـــــف الواقعـــــة فــــي القطعـــــة رقـــــم  - 1
 .-ستة عشر دونمًا وستمائة وأربعة وخمسون مترًا مربعاً – )16,654(بمساحة 

مـــن ) 19،54،71،8،25(ع األراضـــي الواقعـــة فـــي أجـــزاء مـــن القســـائم رقـــم قطـــ - 2
) 915(مــن القطعــة رقــم ) 79،24،33(وأجــزاء مــن القسـائم ) 914(القطعـة رقــم 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

) 3،11(وأجـزاء مـن القسـائم ) 916(مـن القطعـة رقـم ) 1،5(وأجزاء مـن القسـائم 
) 917(مــن القطعــة رقــم ) 30(وجــزء مــن القســیمة رقــم ) 910(مــن القطعــة رقــم 

–) دونـم 1,146(، بمسـاحة )750(من القطعـة رقـم ) 1(وجزء من القسیمة رقم 
وذلـك وفقـًا للمخططـات لهندسـیة المرفقـة  -دونمًا ومائة وستة وأربعـون متـرًا مربعـاً 

 .بهذا القرار
  )2(المادة 

  :تكلیف سلطة األراضي بما یلي  
ادل قیمـــــة تعـــــویض وزارة األوقـــــاف والشـــــؤون الدینیـــــة بقطعـــــة أرض حكومیـــــة تعـــــ - 1

 .أعاله) 1/1(األرض المستملكة بموجب المادة 
أعـاله حسـب ) 1/2(تعویض أصحاب قطـع األراضـي المسـتملكة بموجـب المـادة  - 2

 .األصول المعمول بها
  )3(المادة 

م بشـــأن 2013لســـنة ) هــــ.إ/و.م/04/284/11(یلغــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  - 1
 .رف الصحياستمالك أرض وقف لصالح مشروع شمال غزة الطارئ للص

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار - 2
  )4(المادة 

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

 م2014من إبریل لسنة  15: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  15 :موافقال                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 121(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تأجیر قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة خانیونس إلنشاء بئر میاه 

 ومحطة تحلیة

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003المعدل لسنة  على القانون األساسي االطالعبعد 

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

نظــام  م بشــأن2013لســنة ) هـــ.إ/و.م/16/291/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  ومیة،معاییر تخصیص األراضي الحك

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،02/04/2014بتاریخ  المنعقد )23(

تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید
 راء،الوز 

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

والثالثــــین بعـــد الثالثمائــــة الســـابعة وبنـــاًء علــــى مـــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فـــي جلســــته 
  م 15/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/337/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
من ) 2(طعة األرض الحكومیة الواقعة في جزء من أرض القسیمة رقم تأجیر ق

مائتین –) 2م250(من أراضي حي البراق بخانیونس بمساحة ) 88(القطعة رقم 
لصالح بلدیة خانیونس إلنشاء بئر میاه ومحطة تحلیة، وذلك  -وخمسون مترًا مربعاً 

 .وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من إبریل لسنة  15: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  15 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 122(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح سلطة الطاقة والموارد الطبیعیة 

 اء غرفة محوالت كهربائیةإلنش
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  اییر تخصیص األراضي الحكومیة،مع
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،02/04/2014المنعقد بتاریخ ) 23(
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،

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

والثالثــــین بعـــد الثالثمائــــة الســـابعة وبنـــاًء علــــى مـــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فـــي جلســــته 
  م 15/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/337/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :ليقرر ما ی
  )1(المادة 

) 110(تخصــیص قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي جــزء مــن أرض القســیمة رقــم 
لصــــالح ســــلطة  -خمســــون متــــرًا مربعـــاً –) 2م50(بمســـاحة ) 835(مـــن القطعــــة رقــــم 

الطاقـــة والمـــوارد الطبیعیـــة إلنشـــاء غرفـــة محـــوالت كهربائیـــة، وذلـــك وفقـــًا للمخططـــات 
 .الهندسیة المرفقة بهذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(ة الماد
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من إبریل لسنة  15: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  15: قالمواف                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 123(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تعدیل قرار مجلس الوزراء بشأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح 

  ة الزراعة إلنشاء مدیریة للوزارة وعیادة بیطریةوزار 
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013سـنة ل) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
 م بشـــــأن2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/04/314/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

تخصــیص قطعــة أرض حكومیــة لصــالح وزارة الزراعــة إلنشــاء مدیریــة للــوزارة وعیــادة 
  بیطریة،

رقـم  تماعهـاوعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اج
  م،02/04/2014المنعقد بتاریخ ) 23(

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

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

ثالثــــین بعـــد الثالثمائــــة والالســـابعة وبنـــاًء علــــى مـــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فـــي جلســــته 
  م 15/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/337/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )1(المادة 
لســــنة ) هــــ.إ/و.م/04/314/11(مـــن قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم ) 1(تعـــدیل المـــادة  

م بشـأن تخصــیص قطعـة أرض حكومیــة لصـالح وزارة الزراعــة إلنشـاء مدیریــة 2013
  :زارة وعیادة بیطریة، لتصبح على النحو التاليللو 
مـــن ) 9،8(تخصـــیص قطعـــة األرض الحكومیـــة الواقعـــة فـــي أرض القســـیمتین رقـــم "

ألـــف متـــر –) 2م1000(مـــن أراضـــي محافظـــة رفـــح بمســـاحة ) 2363(القطعـــة رقـــم 
ــــع ــــك وفقــــًا  -مرب ــــادة بیطریــــة، وذل ــــوزارة وعی لصــــالح وزارة الزراعــــة إلنشــــاء مدیریــــة لل

  ".لهندسیة المرفقة بهذا القرارات اللمخطط

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014نة من إبریل لس 15: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  15: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 124(قرار مجلس الوزراء رقم 
 -معسكر جبالیا–إلسالمیة بشـأن تأجیر قطعة أرض حكومیة لصالح الجمعیة ا

 إلنشاء ملعب ریاضي ومرفق شبابي
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظام  م بشأن2013لسنة ) هـ.إ/و.م/16/291/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقم  وعلى توصیات اللجنة الوزاریة العلیا لألراضي الحكومیة في محضر اجتماعها

  م،02/04/2014المنعقد بتاریخ ) 23(
تعیین  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

ا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس زیاد شكري الظاظ/ السید
 الوزراء،

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

والثالثین بعد الثالثمائة السابعة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
  م 15/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/337/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

من القطعـة رقـم ) 54(تأجیر قطعة األرض الحكومیة الواقعة في أرض القسیمة رقم  
ألـــف ومـــائتین متـــرًا –) 2م1200(مـــن أراضـــي مدینـــة بیـــت الهیـــا بمســـاحة ) 1767(

إلنشــاء ملعــب ریاضــي ومرفــق  -معســكر جبالیــا-لصــالح الجمعیــة اإلســالمیة -مربعــاً 
 .بابي، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرارش



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
 شـــآت ثابتـــة علـــى األرض المخصصـــة لهـــاتلتـــزم الجمعیـــة اإلســـالمیة بعـــدم إقامـــة من

  .أعاله، وأن یتم إخالؤها حین الطلب) 1(بموجب المادة 

  )3(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )4(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه -ات المختصة كافةعلى الجه

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من إبریل لسنة  15: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  15: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 125(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشـأن المصادقة على أسماء الموظفین العسكریین المقرر إنهاء خدماتهم

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

  م،2005لسنة ) 8(ى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم وعل
نظام  م بشأن2014لسنة ) هـ.إ/و.م/03/326/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  ،)الشق العسكري(إنهاء خدمات بعض موظفي وزارة الداخلیة واألمن الوطني 
تعیین  أنم بش2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم  

زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید
  الوزراء،

  وبناء على تنسیب وزارة الداخلیة واألمن الوطني،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،
والثالثین بعد الثالثمائة ابعة السوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

  م 15/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/337/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
المصادقة على أسماء المـوظفین العسـكریین المقـرر إنهـاء خـدماتهم اسـتنادًا إلـى قـرار 

م إنهـــــاء م بشـــــأن نظــــا2014لســــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/326/11(مجلــــس الـــــوزراء رقــــم 
، والبــــالغ )الشــــق العســــكري(خـــدمات بعــــض مــــوظفي وزارة الداخلیــــة واألمـــن الــــوطني 

موظفــًا وفــق الكشــف المقــدم مــن وزارة الداخلیــة واألمــن الــوطني، والــذي ) 37(عـددهم 
محمـد / سـامي محمـود إسـماعیل نوفـل، وینتهـي باسـم الرقیـب األول/ یبدأ باسم العمیـد

  .عنان سعید أبو وردة
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من إبریل لسنة  15: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  15: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 126(قرار مجلس الوزراء رقم 
بوزارة الداخلیة واألمن  رتبة من الرتب السامیة) 14(بشـأن اعتماد ترقیات عدد 

  الوطني 
  لس الوزراءمج

  م وتعدیالته،2003على القانون األساسي المعدل لسنة  االطالعبعد 
  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

اعتمـاد  م بشـأن2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/02/244/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 
  لداخلیة واألمن الوطني،آلیة ترقیات الرتب السامیة المستحقة قانونًا بوزارة ا

تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،

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

والثالثــــین بعـــد الثالثمائــــة الســـابعة وبنـــاًء علــــى مـــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فـــي جلســــته 
  م 15/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/337/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
لسامیة وفق الكشف المقدم من رتبة من الرتب ا -أربع عشرة–) 14(اعتماد ترقیات عدد 

رامي أكرم توفیق نور الدین، / وزارة الداخلیة واألمن الوطني، والذي یبدأ باسم العقید
  .یوسف سلیم سالمة العمرني/ وینتهي باسم الرائد

  

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )3(المادة 
فیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه تن -كـل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من إبریل لسنة  15: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  15: الموافق                    

  ري الـظاظـازیـاد شـك                                                      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 127(قرار مجلس الوزراء رقم 
وزارة الداخلیة واألمن عنصرًا على قیود ) 27(بشـأن الموافقة على استیعاب عدد 

  الوطني 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003على القانون األساسي المعدل لسنة  االطالعبعد 
  م،2005لسنة ) 8(قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم وعلى 

تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،

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

والثالثــــین بعـــد الثالثمائــــة الســـابعة وبنـــاًء علــــى مـــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فـــي جلســــته 
  م 15/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/337/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
وزارة الداخلیة عنصرًا على قیود  - سبعة وعشرون–) 27(عاب عدد الموافقة على استی

واألمن الوطني وفق الكشف المقدم من وزارة الداخلیة واألمن الوطني، والذي یبدأ 
  .راویة مجدي جمال مشتهى/ الحسن رمضان أحمد المقادمة، وینتهي باسم/ باسم

  

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )3(لمادة ا
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـل فیمـا یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من إبریل لسنة  15: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  15: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                      
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 128(قرار مجلس الوزراء رقم 
عامر رأفت علي الغصین من وزارة األسرى والقدس والالجئین / بشـأن نقل السید

  إلى المجلس التشریعي بنفس درجته الوظیفیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بشأن ترقیة 2011لسنة ) هـ.إ/و.م/07/201/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

مًا في وزارة األسرى والقدس والالجئین عامر رأفت علي الغصین مدیرًا عا/ السید
  ،)A4(بدرجة 

تعیین  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید

  الوزراء،
  وبناًء على تنسیب وزیر األسرى والقدس والالجئین،

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

المنعقدة والثالثین بعد الثالثمائة الثامنة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
  م 22/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/338/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

الغصـــین مـــن وزارة األســـرى والقـــدس والالجئـــین إلـــى  عـــامر رأفـــت علـــي/ نقـــل الســـید
  .المجلس التشریعي بنفس درجته الوظیفیة

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .ة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجرید

 م2014من إبریل لسنة  22: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1435من جماد الثاني لعـام  22 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                  
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 129(قرار مجلس الوزراء رقم 
مصطفى حسني محمود الصواف من وزارة الثقافة / بشـأن إنهاء ندب الموظف

  إلى وزارة الشؤون االجتماعیة
  مجلس الوزراء

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

م بشــأن نــدب 2012لسـنة ) هـــ.إ/و.م/10/261/11(لــس الـوزراء رقــم وعلـى قــرار مج
مصـــطفى حســـني محمـــود الصـــواف للعمـــل فـــي وزارة الشـــؤون االجتماعیـــة  / الموظـــف

  بنفس درجته الوظیفیة لمدة سنة،
م بشـأن تمدیـد 2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/06/311/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 

ف للعمــــــل فــــــي وزارة الشــــــؤون مصــــــطفى حســــــني محمــــــود الصــــــوا/ نــــــدب الموظــــــف
  االجتماعیة  بنفس درجته الوظیفیة لمدة سنة،

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
المنعقـدة والثالثین بعـد الثالثمائـة الثامنة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

   .م22/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/338/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ثقافــة إلــى وزارة مصــطفى حســني محمــود الصــواف مــن وزارة ال/ إنهــاء نــدب الموظــف
  .الشؤون االجتماعیة

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014بریل لسنة من إ 22: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1435من جماد الثاني لعـام  22 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                  
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 130(قرار مجلس الوزراء رقم 
وزارة التربیة والتعلیم العالي إلى  عماد أمین سعید الحدیدي من/ بشـأن نقل السید

  المكتب اإلعالمي الحكومي بنفس درجته الوظیفیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  م بشأن2011لسنة ) هـ.إ/و.م/08/202/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

عماد أمـین سـعید الحدیـدي مـدیرًا عامـًا فـي المكتـب اإلعالمـي الحكـومي / ترقیة السید
  ،)A4(بدرجة 

م بشــأن نقــل 2013لســنة ) هـــ.إ/و.م/07/295/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
رة عمـــاد أمـــین ســـعید الحدیـــدي مـــن المكتـــب اإلعالمـــي الحكـــومي إلـــى وزا/ الموظـــف

  التربیة والتعلیم العالي بنفس درجته الوظیفیة،
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 تنسیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،
  قتضیات المصلحة العامة،وبناًء على م

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة والثالثین بعـد الثالثمائـة الثامنة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

  .م22/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/338/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
الحدیــدي مــن وزارة التربیــة والتعلـیم العــالي إلــى المكتــب  عمــاد أمــین سـعید/ نقـل الســید

  .اإلعالمي الحكومي بنفس درجته الوظیفیة



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر 

 م2014من إبریل لسنة  22: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1435من جماد الثاني لعـام  22 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 131(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ) A(بشـأن ترقیة موظفین في الوزارات والمؤسسات الحكومیة بدرجة 

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003على القانون األساسي المعدل لسنة  االطالعبعد 

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
/ 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
الثالثمائـــة المنعقـــدة  وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الثامنـــة والثالثـــین بعـــد

  .م22/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/338/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ترقیة الموظفین التالیة أسماؤهم في الوزارات والمؤسسات الحكومیة بمسمى وظیفي نائب مدیر 

  ):A(عام بدرجة 
  المؤسسة الحكومیة/ الوزارة  االسم .م
 دیوان الموظفین العام أبو صفیة إیاد عبد إبراهیم  .1

 دیوان الرقابة المالیة واإلداریة أشرف رشاد عیسى الحلو  .2

 دیوان الرقابة المالیة واإلداریة حسن محمد حسن عقیالن  .3
  

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

  .في الجریدة الرسمیة من تاریخ صدوره، وینشر
 م2014من إبریل لسنة  22: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

 هـ1435من جماد الثاني لعـام  22: الموافق                    
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                       

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 132(قرار مجلس الوزراء رقم 
محمد زكي محمد العامودي من وزارة النقل والمواصالت إلى / نقل السیدبشـأن 

  وزارة التخطیط بنفس درجته الوظیفیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  ه التنفیذیة،م وتعدیالته والئحت1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ترقیـة  م بشـأن2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/05/214/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

بدرجــة  وزارة النقــل والمواصــالتمــدیرًا عامــًا فــي  محمــد زكــي محمــد العــامودي/ الســید
)A4(،  

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،
  ،النقل والمواصالتوبناًء على تنسیب وزیر 

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

 المنعقـدةوالثالثین بعـد الثالثمائـة الثامنة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
  .م22/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/338/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

محمــــد زكــــي محمــــد العــــامودي مــــن وزارة النقــــل والمواصــــالت إلــــى وزارة / نقــــل الســــید
   .التخطیط بنفس درجته الوظیفیة

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من إبریل لسنة  22: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1435من جماد الثاني لعـام  22 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                  
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 133(قرار مجلس الوزراء رقم 
موسى عبد القادر أحمد جبر مدیرًا عامًا في وزارة الحكم / بشـأن ترقیة السید

  )A4(المحلي بدرجة 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003لمعدل لسنة على القانون األساسي ا االطالعبعد 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 

/ تعیین السـید م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

  على تنسیب وزیر الحكم المحلي، وبناًء 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
 المنعقـدةوالثالثین بعـد الثالثمائـة الثامنة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

  .م22/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/338/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :ا یليقرر م

  )1(المادة 
موسى عبد القادر أحمد جبر مدیرًا عامًا في وزارة الحكـم المحلـي بدرجـة / ترقیة السید

)A4.(  
  )2(المادة 

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

  

 م2014من إبریل لسنة  22: زة بتاریخصـدر في مدینـة غـ
 هـ1435من جماد الثاني لعـام  22 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                  
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 134(قرار مجلس الوزراء رقم 
الجزار من وزارة الصحة للعمل مدیرًا عامًا لمؤسسة رائد زكي / بشـأن نقل السید

  والمقاییس الفلسطینیة بنفس درجته الوظیفیة  المواصفات
  مجلس الوزراء

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

م، والســــیما 2000لســــنة ) 6(ون المواصــــفات والمقــــاییس الفلســــطینیة رقــــم وعلــــى قــــان
  منه،) 12(المادة 

رائـد زكـي محمـد / م بشــأن تعیـین السـید2007لسـنة ) 138(وعلى القرار الرئاسي رقم 
  ،)A4(الجزار مستشارًا في وزارة الصحة بدرجة 

تعیـــین  أنم بشـــ2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على تنسیب رئیس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة،

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

 المنعقـدةوالثالثین بعـد الثالثمائـة الثامنة مجلس الوزراء في جلسته وبناًء على ما أقره 
  .م22/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/338/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

رائـــد زكـــي محمـــد الجـــزار مـــن وزارة الصـــحة للعمـــل مـــدیرًا عامـــًا لمؤسســـة / نقـــل الســـید
  .درجته الوظیفیةالمواصفات والمقاییس الفلسطینیة بنفس 

  

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من إبریل لسنة  22: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
 هـ1435من جماد الثاني لعـام  22 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                  
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 135(قرار مجلس الوزراء رقم 
المحكمة العسكریة العلیا بشـأن المصادقة على حكم اإلعدام شنقًا الصادر عن 

  زاهر أمین محمد راشد/ م بحق المدان08/12/2013بتاریخ 
  مجلس الوزراء

ــــى القــــانون األساســــي المعــــدل لســــنة  م وتعدیالتــــه، والســــیما 2003بعــــد االطــــالع عل
  منه،) 46،109(المادتین 

  م،2008لسنة ) 4(وعلى قانون القضاء العسكري رقم 
  م، 1979ة وعلى قانون العقوبات الثوري لسن

  م، 1979وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 
م وتعدیالتــه، والســیما المــادة 2001لســنة ) 3(وعلــى قــانون اإلجــراءات الجزائیــة رقــم 

  منه،) 409(
فـي ) 107/2012(وعلى حكم المحكمة العسكریة العلیا الصادر فـي االسـتئناف رقـم 

ــــــم ) 53/2011(القضــــــیة رقــــــم  ــــــاریخ ) 180/2011(محــــــاكم ورق نیابــــــة الصــــــادر بت
  م،08/12/2013

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 قانوناً 
والثالثــــین بعـــد الثالثمائــــة التاســـعة وبنـــاًء علــــى مـــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فـــي جلســــته 

  م 29/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/339/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )1(المادة 
المصــــادقة علــــى حكــــم اإلعــــدام شــــنقًا الصــــادر عــــن المحكمــــة العســــكریة العلیــــا فــــي 

ـــــــم  ـــــــم ) 107/2012(االســـــــتئناف رق ـــــــي القضـــــــیة رق محـــــــاكم ورقـــــــم ) 53/2011(ف
زاهـــر أمـــین /  م بحـــق المـــدان08/12/2013نیابـــة الصـــادر بتـــاریخ ) 180/2011(

  .محمد راشد
  )2(المادة 

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

 م2014من إبریل لسنة  29: ـدر في مدینـة غـزة بتاریخص
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  29 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 136(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن المصادقة على حكم اإلعدام رمیًا بالرصاص الصادر عن المحكمة 

  عمر حمیدان عطوة كوارع/ م بحق المدان05/12/2013العسكریة العلیا بتاریخ 

  مجلس الوزراء
ــــى القــــانون األساســــي المعــــدل لســــنة  م وتعدیالتــــه، والســــیما 2003بعــــد االطــــالع عل

 منه،) 46،109(المادتین 
  م،2008لسنة ) 4(العسكري رقم  وعلى قانون القضاء

  م، 1979وعلى قانون العقوبات الثوري لسنة 
  م، 1979وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 

م وتعدیالتــه، والســیما المــادة 2001لســنة ) 3(وعلــى قــانون اإلجــراءات الجزائیــة رقــم 
  منه،) 409(

فــي ) 61/2010(م وعلـى حكــم المحكمــة العســكریة العلیــا الصــادر فــي االســتئناف رقــ
ـــــــم  ـــــــاریخ ) 12/2009(محـــــــاكم ورقـــــــم ) 13/2009(القضـــــــیة رق ـــــــة الصـــــــادر بت نیاب

  م،05/12/2013
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،

  ت المصلحة العامة،وبناًء على مقتضیا
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

والثالثــــین بعـــد الثالثمائــــة التاســـعة وبنـــاًء علــــى مـــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فـــي جلســــته 
  م 29/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/339/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )1(المادة 
بالرصـاص الصـادر عـن المحكمـة العسـكریة العلیـا  المصادقة على حكم اإلعدام رمیـاً 

محـــــاكم ورقـــــم ) 13/2009(فـــــي القضـــــیة رقـــــم ) 61/2010(فـــــي االســـــتئناف رقـــــم 
عمـــر حمیـــدان / م بحـــق المـــدان05/12/2013نیابـــة الصـــادر بتـــاریخ ) 12/2009(

  .عطوة كوارع
  )2(المادة 

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

 م2014من إبریل لسنة  29: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  29 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   
  مجلـس الـوزراءنائب رئیـس 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 137(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن تشكیل مجلس إدارة شركة صندوق االستثمار الفلسطیني

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

  م بشأن2009لسنة ) هـ.إ/و.م/04/112/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  ال شركة صندوق االستثمار الفلسطیني،إدارة أمو 

تعـدیل  م بشـأن2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/07/195/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  م،2009لسنة ) هـ.إ/و.م/04/112/11(قرار مجلس الوزراء رقم 

تعـدیل  م بشـأن2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/07/198/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  م،2011لسنة ) هـ.إ/و.م/07/195/11(قرار مجلس الوزراء رقم 

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 تنسیب وزارة المالیة،

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

والثالثــــین بعـــد الثالثمائــــة التاســـعة وبنـــاًء علــــى مـــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فـــي جلســــته 
  م 29/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/339/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ُشّكل مجلس إدارة شركة صندوق االستثمار الفلسطیني على النحو    :التاليی
 الصفة االسم .م
 رئیسًا لمجلس اإلدارة محمد موسى حسن جاد اهللا  .1
 نائبًا للرئیس كامل أحمد إبراهیم أبو ماضي  .2



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

 عضواً  حاتم جهاد محمد عویضة  .3
 عضواً  ناجي یوسف عبد القادر سرحان  .4
 عضواً  یعقوب یعقوب حسن الغندور   .5
 عضواً  خلیل إبراهیم عبد اهللا شقفة  .6

  

  )2(المادة 
  :تلغى قرارات مجلس الوزراء التالیة - 1

م بشــــأن 2009لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/04/112/11(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم  - أ
 .إدارة أموال شركة صندوق االستثمار الفلسطیني

م بشــــأن 2011لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/07/195/11(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم  -  ب
 م2009لســــنة ) هــــ.إ/و.م/04/112/11(تعـــدیل قـــرار مجلـــس الــــوزراء رقـــم 

 .بشأن إدارة أموال شركة صندوق االستثمار الفلسطیني
م بشــــأن 2011لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/07/198/11(قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم  -  ت

م 2011لســــنة ) هــــ.إ/و.م/07/195/11(تعـــدیل قـــرار مجلـــس الــــوزراء رقـــم 
  .بشأن إدارة أموال شركة صندوق االستثمار الفلسطیني

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار - 2

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من إبریل لسنة  29: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  29 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 138(قرار مجلس الوزراء رقم 
یوسف كامل إسماعیل إبراهیم من سلطة جودة البیئة للعمل / بشـأن نقل السید

  وكیًال لوزارة الشؤون االجتماعیة بنفس درجته الوظیفیة
  وزراءمجلس ال

  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بشــأن نقــل 2010لســنة ) هـــ.إ/و.م/04/147/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

یــة والتعلــیم العــالي للعمــل رئیســًا یوســف كمــال إســماعیل إبــراهیم مــن وزارة الترب/ الســید
  ،)A1(لسلطة جودة البیئة 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 تنسیب مجلس الوزراء،

  ضیات المصلحة العامة،وبناًء على مقت
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

والثالثــــین بعـــد الثالثمائــــة التاســـعة وبنـــاًء علــــى مـــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فـــي جلســــته 
  م 29/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/339/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ل إبـراهیم مـن سـلطة جـودة البیئـة للعمـل وكـیًال لـوزارة یوسف كامل إسماعی/ نقل السید
  .الشؤون االجتماعیة بنفس درجته الوظیفیة

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في

 م2014من إبریل لسنة  29: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  29 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 139(قرار مجلس الوزراء رقم 
عیسى علي خلیل النشار من رئاسة مجلس الوزراء للعمل / بشـأن نقل السید

  رئیسًا لسلطة المیاه بنفس درجته الوظیفیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  تنفیذیة،م وتعدیالته والئحته ال1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
تعیین  م بشأن2010لسنة ) هـ.إ/و.م/01/178/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

عیسى علي خلیل النشار مستشارًا لرئیس الوزراء لشؤون المؤسسات األهلیة / السید
  والخیریة،

تعیین  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس زیاد شكري الظاظا / السید

  الوزراء،
 وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء،

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

والثالثین بعد الثالثمائة التاسعة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
  م 29/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/339/11(ة تحت رقم المنعقدة بمدینة غز 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

عیسى علي خلیل النشار من رئاسة مجلس الوزراء للعمل رئیسًا لسلطة / نقل السید 
  .المیاه بنفس درجته الوظیفیة

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من إبریل لسنة  29: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  29 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 140(قرار مجلس الوزراء رقم 
كنعان سعید یونس عبید من رئاسة مجلس الوزراء للعمل / بشـأن نقل السید

  رئیسًا لسلطة جودة البیئة بنفس درجته الوظیفیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003المعدل لسنة بعد اإلطالع على القانون األساسي 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ترقیـة  م بشـأن2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/04/198/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  ،)A1(كنعان سعید عبید رئیسًا لسلطة الطاقة والموارد الطبیعیة بدرجة / السید
م بشــأن نقــل 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م/02/260/11(مجلــس الــوزراء رقــم وعلــى قــرار 

  كنعان سعید عبید/ السید
مــن ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبیعیــة للعمــل مستشــارًا لمجلــس الــوزراء لشــؤون الطاقــة 

  بنفس درجته الوظیفیة،
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

 وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
والثالثــــین بعـــد الثالثمائــــة التاســـعة وبنـــاًء علــــى مـــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فـــي جلســــته 

  م 29/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/339/11(عقدة بمدینة غزة تحت رقم المن
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
كنعان سعید یونس عبید من رئاسة مجلس الوزراء للعمل رئیسًا لسلطة / نقل السید

  .بنفس درجته الوظیفیة جودة البیئة



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-لى الجهات المختصة كافة ع

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من إبریل لسنة  29: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  29 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 141(قرار مجلس الوزراء رقم 
سفیان إبراهیم خلیل أبو سمرة من سلطة المیاه للعمل وكیًال / بشـأن نقل السید

  لوزارة الحكم المحلي بنفس درجته الوظیفیة
  مجلس الوزراء

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

سفیان إبراهیم / م بشـأن ترقیة السید2007لسنة ) 202(وعلى القرار الرئاسي رقم 
  ،)A1(خلیل أبو سمرة الموظف بوزارة الحكم المحلي إلى وكیل بدرجة 

م بشأن نقل 2012لسنة ) هـ.إ/و.م/06/260/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
خلیل أبو سمرة من وزارة الحكم المحلي للعمل رئیسًا لسلطة  سفیان إبراهیم/ السید

  المیاه بنفس درجته الوظیفیة،
تعیین  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

ري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس زیاد شك/ السید
  الوزراء،

 وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،
والثالثین بعد الثالثمائة التاسعة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

  م 29/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/339/11(بمدینة غزة تحت رقم  المنعقدة
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
سفیان إبراهیم خلیل أبو سمرة من سلطة المیاه للعمل وكیًال لوزارة الحكم / نقل السید

  .المحلي بنفس درجته الوظیفیة
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كـٌل فیمـا یخصـه-ى الجهات المختصة كافة عل

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من إبریل لسنة  29: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  29 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 142(قرار مجلس الوزراء رقم 
یوسف خلیل دیب الكیالي من دیوان الرقابة المالیة واإلداریة / بشـأن نقل السید

  للعمل وكیًال لوزارة المالیة بنفس درجته الوظیفیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003طالع على القانون األساسي المعدل لسنة بعد اإل
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ترقیـة  م بشـأن2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/05/200/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

یــــة واإلداریــــة بدرجــــة یوســــف خلیــــل الكیــــالي نائبــــًا لــــرئیس دیــــوان الرقابــــة المال/ الســــید
)A1(،  

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 تنسیب مجلس الوزراء،

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

والثالثــــین بعـــد الثالثمائــــة التاســـعة وبنـــاًء علــــى مـــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فـــي جلســــته 
  م 29/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/339/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ریـــة للعمـــل یوســـف خلیـــل دیـــب الكیـــالي مـــن دیـــوان الرقابـــة المالیـــة واإلدا/ نقـــل الســـید
  .وكیًال لوزارة المالیة بنفس درجته الوظیفیة

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من إبریل لسنة  29: ة بتاریخصـدر في مدینـة غـز 
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  29 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 143(قرار مجلس الوزراء رقم 
الرحمن رجب الشنطي من وزارة األشغال العامة  یاسر عبد/ بشـأن نقل السید

  واإلسكان للعمل وكیًال مساعدًا في وزارة النقل والمواصالت بنفس درجته الوظیفیة

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

  التنفیذیة،م وتعدیالته والئحته 1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ترقیة  م بشأن2011لسنة ) هـ.إ/و.م/16/201/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

یاسر عبد الرحمن رجب الشنطي وكیًال مساعدًا في وزارة األشغال العامة / السید
  ،)A2(واإلسكان بدرجة 

تعیین  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس زیاد / السید

  الوزراء،
 وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء،

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

والثالثین بعد الثالثمائة التاسعة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
  م 29/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/339/11(دة بمدینة غزة تحت رقم المنعق

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

یاســر عبــد الــرحمن رجــب الشــنطي مــن وزارة األشــغال العامــة واإلســكان / نقــل الســید
  .للعمل وكیًال مساعدًا في وزارة النقل والمواصالت بنفس درجته الوظیفیة

  )2(المادة 
  .أحكام هذا القرار یلغى كل ما یتعارض مع



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من إبریل لسنة  29: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435م من جماد الثاني لعـا 29 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 144(قرار مجلس الوزراء رقم 
أیمن حسن عبد اهللا الیازوري من وزارة التخطیط للعمل نائبًا / بشـأن نقل السید

  لرئیس دیوان الموظفین العام
  زراءمجلس الو 

  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
تعیـین  م بشـأن2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/09/214/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 

ــــازوري وكــــیالً / الســــید  ًا فــــي وزارة التخطــــیط بدرجــــةمســــاعد أیمــــن حســــن عبــــد اهللا الی
)A2(،  

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 تنسیب مجلس الوزراء،

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

والثالثــــین بعـــد الثالثمائــــة التاســـعة وبنـــاًء علــــى مـــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فـــي جلســــته 
  م 29/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/339/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ـــًا لـــرئیسزارة التخطـــیط للأیمـــن حســـن عبـــد اهللا الیـــازوري مـــن و / نقـــل الســـید  عمـــل نائب
  .دیوان الموظفین العام

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من إبریل لسنة  29: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  29 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 145(قرار مجلس الوزراء رقم 
 من وزارة المالیة إلى وزارة الزراعة محمد موسى حسن جاد اهللا/ بشـأن نقل السید

  )A1(وترقیته وكیًال بدرجة 
  س الوزراءمجل 
  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة  

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
م بشـأن التنسـیب 2006لسنة ) هـ.إ/و.م/04/15/10(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

محمد موسى حسـن جـاد اهللا وكـیًال مسـاعدًا / إلى رئیس السلطة الوطنیة بتعیین السید
  ،)A2(بوزارة المالیة بدرجة 

محمـــد موســـى / م بشـــأن تعیـــین الســـید2007لســـنة ) 44(وعلـــى القـــرار الرئاســـي رقـــم 
  حسن جاد اهللا

  ،)A2(وكیًال مساعدًا بوزارة المالیة بدرجة 
  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(على قرار رئیس الوزراء رقم و 

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

 وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
والثالثــــین بعـــد الثالثمائــــة التاســـعة وبنـــاًء علــــى مـــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فـــي جلســــته 

  م 29/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/339/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
محمــد موســى حســن جــاد اهللا مــن وزارة المالیــة إلــى وزارة الزراعــة وترقیتــه / نقــل الســید

  ).A1(وكیًال بدرجة 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من إبریل لسنة  29: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  29 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 146(قرار مجلس الوزراء رقم 
سمیر عبد الرازق محمود مطیر من دیوان الموظفین العام إلى / بشـأن نقل السید

  )A2(وزارة التخطیط وترقیته إلى وكیل مساعد بدرجة 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ترقیة  أنم بش2008لسنة ) هـ.إ/و.م/14/91/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

سمیر عبد الرازق محمود مطیر مدیرًا عامًا في دیوان الموظفین العام بدرجة / السید
)A4(،  

تعیین  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید

  الوزراء،
 ب مجلس الوزراء،وبناًء على تنسی

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

والثالثــــین بعـــد الثالثمائــــة التاســـعة وبنـــاًء علــــى مـــا أقــــره مجلـــس الــــوزراء فـــي جلســــته 
  م 29/04/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/12/339/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ســمیر عبـــد الــرازق محمـــود مطیـــر مــن دیـــوان المــوظفین العـــام إلـــى وزارة / نقــل الســـید
  .)A2(التخطیط وترقیته إلى وكیل مساعد بدرجة 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .ارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتب

 م2014من إبریل لسنة  29: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من جماد الثاني لعـام  29 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 147(قرار مجلس الوزراء رقم 
رئیس  -"C"مدیر دائرة (بشـأن تنظیم مسابقات داخلیة لشغل الوظائف اإلشرافیة 

  )رئیس شعبة -قسم
  مجلس الوزراء،

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

) 65(رقـــم  وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا
  م،05/05/2014المنعقد بتاریخ 

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،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
المنعقـدة بمدینـة بعـد الثالثمائـة األربعـین وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

  .م06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/340/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(ة الماد
 -رئـیس قسـم -"C"مـدیر دائـرة (یتم تنظیم مسابقات داخلیة لشغل الوظائف اإلشرافیة 

  :في الدوائر الحكومیة المختلفة، وذلك وفق الضوابط التالیة) رئیس شعبة
 :یشترط في الموظف المتقدم لشغل الوظیفة المعلن عنها ما یلي .1

 .أن یكون من موظفي الفئة الثانیة - أ
الشهادة الجامعیة األولـى علـى األقـل فـي نفـس مجـال أن یكون حاصًال على  -  ب

 .الشعبة/القسم/عمل الدائرة



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

أن یكــون لــدى الموظــف خدمــة ســابقة فــي الوظیفــة العامــة مــدة ال تقــل عــن  -  ت
خمــس ســنوات لمــدیر الــدائرة، وثــالث ســنوات لــرئیس القســم، وســنتین لــرئیس 

 .الشعبة
دًا آلخــر ثــالث أن یكــون حاصــًال علــى تقــدیر كفایــة أداء ال یقــل عــن جیــد جــ -  ث

  .سنوات
) 6(یمنح المكلفون بالوظیفة اإلشرافیة درجتین عـن كـل سـنة تكلیـف بحـد أقصـى  .2

 .درجات، على أن یكون التكلیف رسمیًا وصادرًا عن الجهة المختصة
 .یشترط وجود شاغر على الهیكل التنظیمي للوظیفة المعلن عنها .3
المعــاییر والشــروط، یــتم إجــراء مقــابالت شخصــیة للمــوظفین ممــن تنطبــق علــیهم  .4

 .على أن یكون التنافس على مستوى كل دائرة حكومیة على حدة

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  07 :الموافق            

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 148(قرار مجلس الوزراء رقم 
  )A3(إلى الدرجة الوظیفیة ) A4(لدرجة الوظیفیة بشـأن ترقیة موظفین من ا

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
 أنم بشــــــ2013لســــنة ) هــــــ.إ/و.م/02/276/11(وعلــــى قــــرار مجلـــــس الــــوزراء رقــــم 

إلــــى الدرجــــة الوظیفیــــة ) A4(معــــاییر ترقیــــة المــــدراء العــــامین مــــن الدرجــــة الوظیفیــــة 
)A3(،  

) 65(رقـــم  وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا
  م،05/05/2014المنعقد بتاریخ 

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
المنعقـدة بمدینـة بعـد الثالثمائـة األربعـین وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

  .م06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/340/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
موظف من الدرجة ) 21(ترقیة السادة الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه وعددهم  

  ):A3(إلى الدرجة الوظیفیة ) A4(الوظیفیة 
  الوزارة المختصة  االسم  .م
  المجلس التشریعي  عبد القادر شعبان عبد القادر أبو النور   .1
  سلطة الطاقة والموارد الطبیعیة  م محمد نعیمعوني نعی   .2



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  الوزارة المختصة  االسم  .م
  وزارة االقتصاد الوطني  عماد إبراهیم محمد الباز   .3
  وزارة األوقاف والشؤون الدینیة  كفاح عبد الرحمن أحمد الرملي   .4
  وزارة األوقاف والشؤون الدینیة  منذر خلیل صالح الغماري   .5
  وزارة التخطیط  ماعیلجالل عبد الفتاح محمد إس   .6
  وزارة التخطیط  اعتماد عبد العزیز علي الطرشاوي   .7
  وزارة التربیة والتعلیم العالي  أكرم إبراهیم عطیة حماد   .8
  وزارة التربیة والتعلیم العالي  علي عبد ربه السید خلیفة   .9

  وزارة الداخلیة واألمن الوطني  إبراهیم عیسى محمود صالح .10
  وزارة الداخلیة واألمن الوطني  محمد خلیل محمد مصلح  .11
  وزارة الشؤون االجتماعیة  منى فهیم عایش العجلة  .12
  وزارة الصحة  مدحت عباس خضر حسن .13
  وزارة الصحة  بسام علي خالد الحمدین .14
  وزارة الصحة  حسین مصطفى حسن عاشور .15
  وزارة الصحة  محمد رستم عبد الكاشف .16
  لصحةوزارة ا  ناصر الدین رأفت مصطفى أبو شعبان .17
  وزارة العدل  أمیر محمد علي أبو العمرین .18
  وزارة العمل  حسام رمضان العبد أحمد .19
  وزارة العمل  محمد أحمد عبد اهللا طبیل  .20
  وزارة الحكم المحلي  حماد محمود عبد الجواد الرقب .21
  

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  07 :الموافق            

  ـظاظـازیـاد شـكري ال                                                   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 149(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح سلطة الطاقة والموارد الطبیعیة 

 إلنشاء غرفة محوالت كهربائیة
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،16/04/2014قد بتاریخ المنع) 24(
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

المنعقـدة بمدینـة بعـد الثالثمائـة األربعـین على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته وبناًء 
  م 06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/340/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مــن ) 1375(تخصــیص قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي جــزء مــن القســیمة رقــم 
خمســــون متــــرًا –) 2م50(احة مــــن أراضــــي محافظــــة غــــزة بمســــ) 978(القطعــــة رقــــم 

لصـــالح ســـلطة الطاقـــة والمـــوارد الطبیعیـــة إلنشـــاء غرفـــة محـــوالت كهربائیـــة،  -مربعـــاً 
  .وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )3(المادة 
ام هذا القرار، ویعمل به تنفیذ أحك -كل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  07 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  رئیـس مجلـس الـوزراء نائب  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 150(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تأجیر قطعة أرض حكومیة لصالح مركز فلسطین للدراسات والبحوث 

 إلنشاء مقر للمركز
  مجلس الوزراء،

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،16/04/2014المنعقد بتاریخ ) 24(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(علــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم و 

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

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

المنعقـدة بمدینـة بعـد الثالثمائـة األربعـین في جلسته  وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء
  م 06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/340/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مــن القطعــة ) 241(تــأجیر قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم 
 -ربعـــاً خمســـمائة متــرًا م–) 2م500(مــن أراضـــي محافظــة غـــزة بمســاحة ) 726(رقــم 

لصـــــالح مركــــــز فلســــــطین للدراســــــات والبحــــــوث إلنشــــــاء مقــــــر للمركــــــز، وذلــــــك وفقــــــًا 
 .للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، تاریخ صدورهاعتبارًا من 

 م2014من مایو لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  07 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 151(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تأجیر قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة وادي غزة إلنشاء بئر میاه 

 ومحطة تحلیة
  مجلس الوزراء

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

  العثماني وتعدیالته، وعلى قانون األراضي
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،16/04/2014المنعقد بتاریخ ) 24(
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

المنعقـدة بمدینـة ثمائـة بعـد الثالاألربعـین وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
  م 06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/340/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

من القطعـة رقـم ) 4(تأجیر قطعة األرض الحكومیة الواقعة في جزء من القسیمة رقم 
لصـالح بلدیـة وادي غـزة إلنشـاء بئــر  -مـائتین متـرًا مربعـاً –)2م200(بمسـاحة ) 658(

 .تحلیة، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار میاه ومحطة



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  06: غـزة بتاریخ صـدر في مدینـة
  هـ1435من رجب لعـام  07 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 152(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ود في الدوائر الحكومیة المختلفةبشـأن العاملین على بند العق

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
قــد المنع) 65(رقــم  وعلــى توصــیات اللجنــة اإلداریــة الوزاریــة الدائمــة فــي محضــر اجتماعهــا

  م،05/05/2014بتاریخ 
/ تعیــین الســید م بشــأن2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11( رار رئــیس الــوزراء رقــموعلــى قــ

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

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته األربعـین بعــد الثالثمائـة المنعقــدة بمدینـة غــزة وبنـاءً 

  م 06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/340/11(تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  تمدید عقود كل من أمضى فترة عمل تزید عن سنة على بند العقد في الحكومة

  .وعلى رأس عمله لمدة ستة أشهر إضافیة
  )2(مادة ال
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  -كل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، من تاریخ صدوره
 م2014من مایو لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من رجب لعـام  07: افقالمو                     
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 153(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تأجیر قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة خانیونس إلنشاء مشروع 

 استثماري
  مجلس الوزراء،

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا وعلى توصیات

  م،16/04/2014المنعقد بتاریخ ) 24(
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،

  قتضیات المصلحة العامة،وبناًء على م
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

المنعقـدة بمدینـة بعـد الثالثمائـة األربعـین وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
  .م06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/340/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

من القطعـة رقـم ) 2(في جزء من القسیمة رقم تأجیر قطعة األرض الحكومیة الواقعة 
ألــــف وأربعمائــــة متــــرًا –) 2م1400(مــــن أراضــــي محافظــــة خــــانیونس بمســــاحة ) 88(

لصـــالح بلدیــة خـــانیونس إلنشـــاء مشــروع اســـتثماري، وذلــك وفقـــًا للمخططـــات  -مربعــاً 
  .الهندسیة المرفقة بهذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .رضمن ثمن األ%) 1(تكون قیمة اإلیجار بنسبة 

  )3(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  07 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 154(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تأجیر قطعة أرض حكومیة لصالح مركز فلسطین الثقافي إلنشاء مبنى 

 للمركز
  وزراءمجلس ال

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظام  م بشأن2013لسنة ) هـ.إ/و.م/16/291/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقم  لى توصیات اللجنة الوزاریة العلیا لألراضي الحكومیة في محضر اجتماعهاوع
  م،16/04/2014المنعقد بتاریخ ) 24(

تعیین  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس / السید

 الوزراء،
  اًء على مقتضیات المصلحة العامة،وبن

  وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا،
المنعقدة بمدینة بعد الثالثمائة األربعین وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

   .م06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/340/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــن القطعــة ) 601(ة الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم تــأجیر قطعــة األرض الحكومیــ

مـن أراضـي محافظـة غـزة ) 726(مـن القطعـة رقـم ) 315(والقسیمة رقم ) 727(رقم 
دونمات لصالح مركز فلسطین الثقـافي إلنشـاء مبنـى للمركـز،  -ثمانیة–) 8(بمساحة 

  .وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .ما یتعارض مع أحكام هذا القراریلغى كل 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435ـام من رجب لع 07 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 155(قرار مجلس الوزراء رقم 
رتبة من الرتب السامیة بوزارة الداخلیة واألمن ) 75(بشـأن اعتماد ترقیات عدد 

  الوطني
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003ع على القانون األساسي المعدل لسنة بعد االطال
  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

 م بشـــــأن2012لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/02/244/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
  ،اعتماد آلیة ترقیات الرتب السامیة المستحقة قانونًا بوزارة الداخلیة واألمن الوطني

) 65(رقـــم  وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا
  م،05/05/2014المنعقد بتاریخ 

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،
 على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني، وبناًء 

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

المنعقـدة بمدینـة بعـد الثالثمائـة األربعـین وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
  م 06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/340/11(غزة تحت رقم 

  :ا یليقرر م
  )1(المادة 

رتبــة مــن الرتــب الســامیة وفــق الكشــف  -أربعــة وســبعین–) 75(اعتمــاد ترقیــات عــدد 
ناصـر عبـد العزیـز / المقدم من وزارة الداخلیة واألمن الوطني، والذي یبـدأ باسـم اللـواء

  .رفیق محمود محمد العسكري/ جابر مصلح، وینتهي باسم الرائد
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كل فیما یخصه -افةعلى الجهات المختصة ك
  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  07 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 156(قرار مجلس الوزراء رقم 
  تیسیر مصطفى سلیم البطش إلى رتبة لواء استثناًء / بشـأن ترقیة العمید

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

  م،2005لسنة ) 8(ألمن الفلسطینیة رقم وعلى قانون الخدمة في قوى ا
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 تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،
  ة العامة،وبناًء على مقتضیات المصلح

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته األربعـین بعــد الثالثمائـة المنعقــدة بمدینــة 

  م 06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/340/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
 -جهاز الشرطة الفلسطینیةمدیر عام - تیسیر مصطفى سلیم البطش / ترقیة العمید

  .إلى رتبة لواء استثناًء 
  )2(المادة 

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

 م2014من مایو لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  07 :افقالمو                     

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

 م2014لسنة ) 157(قرار مجلس الوزراء رقم 
التقاعدیة للوزراء ومن یعین بدرجة وزیر عن مدة خدمتهم  الحقوق بشأن 

  السابقة
 مجلس الوزراء

  وتعدیالته، م2003 لسنة المعدل األساسي القانون على االطالع عدب
  وتعدیالته، م1998 لسنة) 4( رقم المدنیة الخدمة قانون وعلى

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

  عدیالته،وت م2005 لسنة) 7( رقم العام التقاعد قانون وعلى
 تعیـــین بشـــأن م2012 لســنة) ه إ/و.م.ر/155/11(رقـــم  الـــوزراء رئــیس قـــرار وعلــى
 رئـــیس صــالحیات بــبعض وتفویضـــه الــوزراء لــرئیس نائبــاً  الظاظـــا شــكري زیــاد/الســید

  الوزراء،
 رقــــــم اجتماعهــــــا محضــــــر فــــــي الدائمــــــة الوزاریــــــة اإلداریــــــة اللجنــــــة توصــــــیات وعلــــــى

  م05/05/2014
  یة،المال وزارة من وبتنسیب

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته األربعـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة 

  م 06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/340/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1( مادة
لیـة كـوزیر، ألغـراض تُجمع مدة الخدمة السـابقة للـوزیر كموظـف عـام مـع خدمتـه الفع

ـــــس التشـــــریعي وأعضـــــاء الحكومـــــة  ــق قـــــانون مكافـــــآت ورواتـــــب أعضـــــاء المجل تطبیـــ
وال یجوز صرف أیة مستحقات تقاعدیـة عـن فتـرة  ،2004لسنة  11والمحافظین رقم 

  .الخدمة السابقة لتولى منصب الوزیر



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2( مادة
ه الفعلیــة تُجمــع مــدة الخدمــة الســابقة لمــن یعــین بدرجــة وزیــر كموظــف عــام مــع خدمتــ

التـــي قضـــاها فـــي الخدمـــة بدرجـــة وزیـــر، ألغـــراض تطبیـــق قـــانون مكافـــآت ورواتــــب 
، 2004لســنة ) 11(أعضـاء المجلـس التشــریعي وأعضـاء الحكومـة والمحــافظین رقـم 

وال یجـــوز صـــرف أیـــة مســـتحقات تقاعدیـــة عـــن فتـــرة الخدمـــة الســـابقة لتـــولى منصـــب 
  .بدرجة الوزیر

  )3(مادة 
لـــوزیر فـــي حــال الوفـــاة علــى الورثـــة وفقـــا للجــدول الـــوارد فـــي یــوزع الراتـــب التقاعــدي ل
  .2005لسنة  )7(قانون التقاعد العام رقم 

  )4(مادة 
  .القرار هذا أحكام مع یتعارض ما كل یلغى

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

  .لجریدة الرسمیةوینشر في ا، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  07 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014 لسنة) 158(قرار مجلس الوزراء رقم 
حازم محمد حسن حسین من الكادر المدني إلى الكادر / بشـأن نقل الموظف

  العسكري
  مجلس الوزراء

  ،على القانون األساسي االطالعبعد 
  م،2008لسنة  8وبعد االطالع على قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

تعیـــین  بشـــأنم 2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
 وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،

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

ألربعـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته ا
  .م06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/340/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

) 908713050(حــازم محمــد حســن حســین هویــة رقــم / الموافقــة علــى نقــل الموظــف
  .من الكادر المدني إلى الكادر العسكري ومنحه رتبة مقدم استثناًء 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره
 م2014من مایو لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من رجب لعـام  07 :الموافق                    
  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 159(قرار مجلس الوزراء رقم 
المقطوعة ) وفاء األحرار(بشـأن تعیین األسرى المحررین في صفقة تبادل األسرى 

  على الكادر العسكري           ) 112(عدد  رواتبهم من سلطة رام اهللا

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

  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
نظــام  م بشــأن2009لســنة ) هـــ.إ/و.م/01/118/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  تأمین وظائف لألسرى المحررین،
تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 

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

  وبناًء على تنسیب وزارة الداخلیة واألمن الوطني،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
ه مجلس الوزراء في جلسته األربعـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة وبناًء على ما أقر 

   .م06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/14/340/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
المقطوعـــة ) وفـــاء األحـــرار(تعیـــین األســـرى المحـــررین فـــي صـــفقة تبـــادل األســـرى 

قـــدم مـــن وزارة الداخلیـــة وفـــق الكشـــف الم) 112(رواتـــبهم مـــن ســـلطة رام اهللا عـــدد 
أحمــد عبــد الــرحمن حســین أبــو حصــیرة، / واألمــن الــوطني، والــذي یبــدأ باســم اللــواء

  .یوسف طاهر محمود الكرم/ وینتهي باسم المقدم
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
یصـــرف الراتــــب للمـــذكورین فــــي الكشـــف المرفــــق وفـــق قــــرار مجلـــس الــــوزراء رقــــم 

مین وظـــــائف لألســـــرى م بشـــــأن نظـــــام تـــــأ2009لســـــنة  )هــــــ.إ/و.م/01/118/11(
  .المحررین مع احتساب فرق الراتب في المستحقات

  )3(المادة 
  .م01/10/2012یسري هذا القرار بأثر رجعي اعتبارًا من تاریخ 

  )4(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )5(المادة 
مل به تنفیذ أحكام هذا القرار، ویع -كل فیما یخصه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  07 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  راءنائب رئیـس مجلـس الـوز   

  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 160(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن ترقیة معاوني نیابة إلى وكالء نیابة في المحافظات الجنوبیة

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003المعدل لسنة  على القانون األساسي االطالعبعد 

  منه، )62/2(م، والسیما المادة 2002لسنة ) 1(وعلى قانون السلطة القضائیة رقم 
 )65(رقـــم  وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا

  م،05/05/2014بتاریخ  المنعقد
تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 

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

 ناًء على تنسیب وزیر العدل،وب
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته األربعـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة 

   .م06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/16/340/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(ة الماد
یرقــى معــاونو النیابــة العامــة التالیــة أســماؤهم إلــى وكــالء نیابــة عامــة فــي المحافظــات  

  :الجنوبیة
  

  الرقم الوظیفي  االسم  .م
  210824  عالء الدین حسن إبراهیم الجدبة   .1
  210821  أسامة عبد ربه حمدان أبو جامع   .2
  210826  عالء أكرم فضل مهاني   .3
  210828  محمد حسن سعید الطویل   .4



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  208662  محمود إبراهیم سعدي الراعي   .5
  210830  محمد عمر عطایا الشاعر   .6
  208686  إبراهیم سالم عطیة الترابین   .7

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، هاعتبارًا من تاریخ صدور 

 م2014من مایو لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  07 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

 م2014لسنة ) 161(زراء رقم قرار مجلس الو 
  بشـأن نظام تخصیص حراسة شخصیة لمعالي السادة الوزراء المنتهیة والیتهم

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003على القانون األساسي المعدل لسنة  االطالعبعد 

 م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 

تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11( وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،

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

ما أقره مجلس الوزراء في جلسته األربعـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة  وبناًء على
   .م06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/17/340/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
اعتمــــاد تخصــــیص حراســــة شخصــــیة لمعــــالي الســــادة الــــوزراء المنتهیــــة والیــــتهم وفقــــًا 

  :لآلتي
 .أمني لحراسة الوزیر السابقعنصر ) 2(تخصیص عدد ال یزید عن  .1
عناصــــر أمــــن لحراســــة نائــــب رئــــیس الــــوزراء ) 6(تخصــــیص عــــدد ال یزیــــد عــــن  .2

 .السابق
تكلـف الجهــات األمنیــة المختصـة فــي وزارة الداخلیــة واألمـن الــوطني بتقــدیر عــدد  .3

العناصر الالزم للحراسة الشخصـیة لدولـة رئـیس الـوزراء، ووزیـر الداخلیـة واألمـن 
  .الوطني السابقین

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
من هذا القرار لمدة عام من تـاریخ انتهـاء خدمـة ) 1(یستمر العمل بأحكام المادة  .1

 .الوزیر السابق
یعـــاد تقیــــیم الحالـــة األمنیــــة للــــوزیر الســـابق ســــنویًا لتحدیــــد عـــدد عناصــــر األمــــن  .2

 .الالزمة لحراسته
عـداد تفوض الجهات األمنیة المختصة في وزارة الداخلیة واألمن الـوطني بزیـادة أ .3

ــــة األمنیــــة ) 1(الحراســــات المــــذكورة فــــي المــــادة  ــــى تقــــدیر الحال ــــاًء عل أعــــاله، بن
 .وحسب الحاجة

  

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014مایو لسنة  من 06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  07 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                                    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 162(قرار مجلس الوزراء رقم 
لطان في وزارة الشباب والریاضة إلى سعید حسن محمد أبو س/ بشـأن ترقیة السید

  )A3(الدرجة الوظیفیة 
  مجلس الوزراء

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

ســـعید حســـن / الســـیدم بشـــأن ترقیـــة 2007لســـنة ) 140(وعلـــى القـــرار الرئاســـي رقـــم 
  محمد أبو سلطان

  ،)A4(إلى مدیر عام في وزارة الشباب والریاضة بدرجة 
) 65(رقـــم  وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا

  م،05/05/2014المنعقد بتاریخ 
تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 

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

  وبناًء على تنسیب وزیر الشباب والریاضة،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
منعقـدة بمدینـة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته األربعـین بعـد الثالثمائـة ال

   .م06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/18/340/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ســعید حســن محمـد أبــو ســلطان فــي وزارة الشـباب والریاضــة مــن الدرجــة / ترقیـة الســید

  ).A3(إلى الدرجة الوظیفیة ) A4(الوظیفیة 
  

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  07 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                            
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 163(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تثبیت موزعي البرید في األماكن التي تم ندبهم إلیها مع تصویب وضعهم 

  حسب مؤهالتهم العلمیة الوظیفي

  مجلس الوزراء
   م وتعدیالته،2003قانون األساسي المعدل لسنة على ال االطالعبعد 

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
) 65(رقـــم  وعلـــى توصـــیات اللجنـــة اإلداریـــة الوزاریـــة الدائمـــة فـــي محضـــر اجتماعهـــا

  م،05/05/2014المنعقد بتاریخ 
تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 

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

  وبناًء على تنسیب وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
قره مجلس الوزراء في جلسته األربعـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة وبناًء على ما أ
   .م06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/19/340/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

هم إلیهـا مـع تصـویب وضـعهم الـوظیفي تثبیت موزعي البرید فـي األمـاكن التـي تـم نـدب
  .حسب مؤهالتهم العلمیة

  

  )2(المادة 
  .ل ما یتعارض مع أحكام هذا القراریلغى ك

  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435ب لعـام من رج 07 :الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                            
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 164(قرار مجلس الوزراء رقم 
  كفاح عیسى عید حمادة/ بشـأن منح سنتي أقدمیة للمالزم أول

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

م، والســـیما المـــادة 2005لســـنة ) 8(وعلـــى قـــانون الخدمـــة فـــي قـــوى األمـــن الفلســـطینیة رقـــم 
  منه،) 35(

/ تعیــین الســید م بشــأن2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئــیس الــوزراء رقــم 
  رئیس الوزراء،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات 

  وبناءً على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،
  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
اءً علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته األربعـین بعــد الثالثمائـة المنعقــدة بمدینـة غــزة  وبنـ

   .م06/05/2014خ بتاری) هـ.إ/و.م/20/340/11(تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
بأعمــال اســتثنائیة كفــاح عیســى عیــد حمــادة، وذلــك لقیامــه / مــنح ســنتي أقدمیــة للمــالزم أول

  .في خدمة قوى األمن مجیدة
  )2(المادة 

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )3(المادة 

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

 م2014من مایو لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  07: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                            
  لـوزراءنائب رئیـس مجلـس ا



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 165(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن الموافقة المبدئیة على منح شركة جامعة اإلسراء ترخیص إلنشاء جامعة 

  خاصة
  مجلس الوزراء

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

/ تعیین السـید م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(یس الوزراء رقم وعلى قرار رئ
  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،

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

ألربعـین بعــد الثالثمائـة المنعقــدة بمدینــة وبنـاًء علــى مـا أقــره مجلـس الــوزراء فـي جلســته ا
   .م06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/21/340/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

الموافقـة المبدئیــة علــى مــنح شــركة جامعــة اإلسـراء تــرخیص إلنشــاء جامعــة خاصــة، علــى أن 
  .والتعلیم العاليإجراءات الترخیص وفق األصول المعمول بها في وزارة التربیة  تستكمل

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  07: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                            
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 166(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشـأن المصادقة على أسماء الموظفین العسكریین المقرر إنهاء خدماتهم

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

  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
نظــام  م بشــأن2014لســنة ) هـــ.إ/و.م/03/326/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  ،)الشق العسكري(إنهاء خدمات بعض موظفي وزارة الداخلیة واألمن الوطني 
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،

  وبناء على تنسیب وزارة الداخلیة واألمن الوطني،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،وبناًء على الصالحیات ال   مخولة لنا قانونًا
وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته األربعـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة 

   .م06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/22/340/11(غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
المصادقة على أسماء المـوظفین العسـكریین المقـرر إنهـاء خـدماتهم اسـتنادًا إلـى قـرار 

ـــــوزراء رقـــــم مج ـــــس ال م بشـــــأن نظـــــام إنهـــــاء 2014لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/326/11(ل
، والبــــالغ )الشــــق العســــكري(خـــدمات بعــــض مــــوظفي وزارة الداخلیــــة واألمـــن الــــوطني 

موظفــًا وفــق الكشــف المقــدم مــن وزارة الداخلیــة واألمــن الــوطني، والــذي ) 34(عــددهم 
خضـــر / اســـم العریـــفأحمـــد حســـن مصـــباح ســـویدان، وینتهـــي ب/ یبـــدأ باســـم المســـاعد
  .جالل درویش الغف

 

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014یو لسنة من ما 06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  07: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                            
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 167( قرار مجلس الوزراء رقم
یًال لوزارة الصحة بدرجة یوسف حرب محمد أبو الریش وك/ بشـأن ترقیة السید

)A1(  
  مجلس الوزراء

   م وتعدیالته،2003على القانون األساسي المعدل لسنة  االطالعبعد 
  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ترقیــة  م بشــأن2014لســنة ) هـــ.إ/و.م/09/332/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

وســــف حــــرب محمــــد أبــــو الــــریش وكــــیًال مســــاعدًا فــــي وزارة الصــــحة بدرجــــة ی/ الســــید
)A2(،  

تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على تنسیب مجلس الوزراء،

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

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته األربعـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة بمدینـة 
   .م06/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/23/340/11(غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  ).A1(لریش وكیًال لوزارة الصحة بدرجة یوسف حرب محمد أبو ا/ ترقیة السید

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014مایو لسنة من  06: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  07: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا                                            
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 168(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2011لسنة ) هـ.إ/و.م/20/223/11(بشـأن تعدیل قرار مجلس الوزراء رقم 

  بشأن إعادة تشكیل لجنة الضباط في قوى األمن
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
م، والســـیما 2005لســـنة ) 8(وعلـــى قـــانون الخدمـــة فـــي قـــوى األمـــن الفلســـطینیة رقـــم 

  منه،) 19، 17(المادتین 
م بشــأن تشــكیل لجنــة ضــباط قــوى 2006لســنة ) 285(م وعلــى المرســوم الرئاســي رقــ

  األمن الفلسطینیة،
إعـادة  م بشـأن2011لسـنة ) هــ.إ/و.م/20/223/11(وعلى قرار مجلس الـوزراء رقـم 

  تشكیل لجنة الضباط في قوى األمن،
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 تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/341/11(نعقدة بمدینة غزة تحت رقم الم
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/20/223/11(مــــن قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم ) 1(تعــــدیل المــــادة 

م بشـــأن إعـــادة تشـــكیل لجنـــة الضـــباط فـــي قـــوى األمـــن، لتصـــبح علـــى النحـــو 2011
  :التالي



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

قــــوى األمــــن، علــــى أن تتكــــون مــــن األعضــــاء التالیــــة إعـــادة تشــــكیل لجنــــة الضــــباط ل
  :أسماؤهم

  

  الصفة  المسمى الوظیفي  .م
  رئیساً   القائد العام .1
  عضواً   نائب رئیس المخابرات العامة .2
  عضواً   مدیر عام قوى األمن الداخلي .3
  عضواً   )هیئة اإلدارة والتنظیم(مدیر إدارة شؤون الضباط  .4
 عضواً   مدیر عام الشرطة .5
 عضواً   الداخلي/ام األمن الوقائيمدیر ع .6
 عضواً   مدیر عام الدفاع المدني .7
 عضواً   المفوض العام للتوجیه الوطني .8
 عضواً   المستشار األمني لوزیر الداخلیة واألمن الوطني .9

 عضواً   المحافظات الجنوبیة/ قائد قوات األمن الوطني .10
  

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )3(مادة ال
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخصــه-علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  لـس الـوزراءنائب رئیـس مج



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 169(قرار مجلس الوزراء رقم 
  "الشق العسكري"بشـأن اعتماد الهیكل التنظیمي لوزارة 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 
/ 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 تنسیب وزیر التخطیط،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  عامة،وبناًء على مقتضیات المصلحة ال

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  ".الشق العسكري"اعتماد الهیكل التنظیمي لوزارة الداخلیة واألمن الوطني 
  )2(المادة 

  .كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار یلغى
  )3(المادة 

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

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  ـه1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 170(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن تشكیل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاییس الفلسطینیة

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

م، والســـیما 2000لســـنة ) 6(رقـــم  فلســـطینیةوعلــى قـــانون المواصـــفات والمقــاییس ال
 منه،) 5(المادة 

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 تنسیب وزیر االقتصاد الوطني،

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

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

صــفات والمقـاییس الفلســطینیة مــن األعضــاء التالیــة تشـكیل مجلــس إدارة مؤسســة الموا
  :أسماؤهم

  

  الصفة  الجهة  االسم  .م
  رئیساً   وزیر االقتصاد الوطني  عالء الدین عادل الرفاتي. د   .1
  نائبًا للرئیس  االتحاد العام للصناعات الفلسطینیة  علي حسن الحایك. أ   .2
  عضواً   وزارة االقتصاد الوطني  عبد الفتاح حسین الزریعي. م   .3
  عضواً   وزارة الصحة  منیر عبد اهللا البرش. د   .4



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  عضواً   وزارة المالیة  عوني راغب الباشا . أ   .5
  عضواً   وزارة األشغال العامة واإلسكان  صالح خلیل الحتو. م   .6
  عضواً   وزارة الزراعة  تحسین عبد الخالق السقا. م   .7
  عضواً   سلطة جودة البیئة  بهاء الدین األغا. م   .8
  عضواً   ممثل عن الجامعات الفلسطینیة  ضوانمحمد عبد الرؤوف ر . د   .9

  عضواً   نقیب المهندسین  كنعان سعید عبید. م .10
  عضواً  اتحاد الغرف التجاریة الفلسطینیة  ناصر سلمان الحلو. أ .11
  عضواً   اتحاد المقاولین الفلسطینیین  رمضان درویش عنبر. أ .12

  
  )2(المادة 

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

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 171(قرار مجلس الوزراء رقم 
من أراضي مدینة الزهراء إلنشاء حي ) دونم 081,49(بشـأن تخصیص ما مساحته 

 سكني استثماري
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
/ تعیــین الســید م بشــأن2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئــیس الــوزراء رقــم 

  ئبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،زیاد شكري الظاظا نا
،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناءً على مقتضیات المصلحة العامة،
األربعـــین بعـــد الثالثمائـــة المنعقـــدة الحادیـــة وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 

   .م13/05/2014ریخ بتا) هـ.إ/و.م/04/341/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
 -تسـعة وأربعـین دونمـًا وواحـد وثمـانین متـرًا مربعـاً –) دونـم 081,49(تخصیص ما مسـاحته 

من أراضـي مدینـة الزهـراء إلنشـاء حـي ) 2306،2305(من القطعة رقم ) 2،1(من القسائم 
  .سكني استثماري

  )2(المادة 
حسـب األصـول  بالتوقیع على العقـود مـع المسـتثمر تفوض وزارة األشغال العامة واإلسكان

  .المعمول بها بالخصوص
  )3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القــرار، ویعمـل بـه اعتبــارًا  -كـٌل فیمـا یخصــه-علـى الجهـات المختصـة كافــة 
  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 172(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن اعتماد المقترح المقدم من وزارة االتصاالت بخصوص نظام الدفع 

  اإللكتروني
  مجلس الوزراء

  وتعدیالته،م 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2013لسنة ) 6(وعلى قانون المعامالت االلكترونیة رقم 

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 الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  بناًء على مقتضیات المصلحة العامة،و 
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
لومـات بخصـوص نظـام الـدفع اعتماد المقتـرح المقـدم مـن وزارة االتصـاالت وتكنولوجیـا المع

  .اإللكتروني
  )2(المادة 

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

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  ـه1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 173(قرار مجلس الوزراء رقم 
من الرسوم المقررة للترخیص على جمیع اإلذاعات % 75بشـأن تغطیة تكالیف 

 م2014العاملة في قطاع غزة عن العام  المحلیة الفلسطینیة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003لمعدل لسنة بعد االطالع على القانون األساسي ا
  م،1996لسنة ) 3(وعلى قانون االتصاالت السلكیة والالسلكیة رقم 

نظــام تــرخیص المحطــات  م بشــأن2004لســنة ) 182(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  اإلذاعیة والتلفزیونیة والفضائیة والالسلكیة 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 الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

عقـدة األربعـین بعـد الثالثمائـة المنالحادیـة وبناًء على ما أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/341/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـــن الرســـوم المقـــررة للتـــرخیص علـــى جمیـــع اإلذاعـــات المحلیـــة % 75تغطیـــة تكـــالیف 
  .م2014العاملة في قطاع غزة عن العام  الفلسطینیة

  )2(المادة 
تنفیــذ أحكــام هـــذا القــرار، ویعمــل بـــه  -كــٌل فیمــا یخصـــه-علــى الجهــات المختصــة كافـــة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 174(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن إضافة العاملین في جمعیة الهالل األحمر إلى المهن والحرف التي یجوز 

  ممارسة العمل النقابي ألصحابها
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  منه،) 3(م والسیما المادة 2013لسنة ) 2(وعلى قانون النقابات رقم 

المهـن  م بشـأن2014لسـنة ) هـ.إ/و.م/03/355/11(الوزراء رقم وعلى قرار مجلس 
 والحرف واألعمال التي یجوز ألصحابها ممارسة العمل النقابي،

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
  راء،الوز 

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

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ــاملین فـــــي جمعیـــــة الهـــــالل األحمـــــر إلـــــى المهـــــن والحـــــرف التـــــي یجـــــوز إضـــــافة ال عـــ
  :ألصحابها ممارسة العمل النقابي، وذلك على النحو التالي

  
  الوزارة المختصة  العمل/الحرفة/المهنة  .م
  وزارة العمل  العاملون في جمعیة الهالل األحمر   .1

  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  الـوزراءنائب رئیـس مجلـس 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 175(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2018- 2014بشـأن اعتماد االستراتیجیة الوطنیة للشباب لألعوام 

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

  یذیة،م والئحته التنف2011لسنة ) 2(وعلى قانون الشباب الفلسطیني رقم 
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 الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

األربعـــین بعـــد الثالثمائـــة الحادیـــة الـــوزراء فـــي جلســـته  وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس 
   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  .م المرفقة بهذا القرار2018-2014اعتماد االستراتیجیة الوطنیة للشباب لألعوام 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 176(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2018-2014بشـأن اعتماد االستراتیجیة الوطنیة للریاضة لألعوام 

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

  الوزراء،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  .م المرفقة بهذا القرار2018-2014اعتماد االستراتیجیة الوطنیة للریاضة لألعوام 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مایو لسنة  13: غـزة بتاریخ صـدر في مدینـة
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 177(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2018- 2014بشـأن اعتماد االستراتیجیة الوطنیة للثقافة لألعوام 

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

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 الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  لحة العامة،وبناًء على مقتضیات المص
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  .م المرفقة بهذا القرار2018-2014اعتماد االستراتیجیة الوطنیة للثقافة لألعوام 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  لـس الـوزراءنائب رئیـس مج

  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 178(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن اعتماد البرنامج الوطني لمؤشرات أداء الجمعیات الخیریة والهیئات األهلیة

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

م والئحتـــه 2000لســـنة  )1(وعلـــى قـــانون الجمعیـــات الخیریـــة والهیئـــات األهلیـــة رقـــم 
  التنفیذیة،

/ 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 تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،
،وبناًء على الصالحیات المخولة لن   ا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
الخیریــــة والهیئـــات األهلیــــة وهیكلــــه  اعتمـــاد البرنــــامج الـــوطني لمؤشــــرات أداء الجمعیـــات

  .التنظیمي المرفق بهذا القرار
  )2(المادة 

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

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: وافقالم        

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 179(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2018- 2014بشـأن اعتماد االستراتیجیة الوطنیة للطفولة لألعوام 

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

  م،2004لسنة ) 7(انون الطفل الفلسطیني رقم وعلى ق
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 الصالحیات المخولة لنا قانونًا
  حة العامة،وبناًء على مقتضیات المصل

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/12/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  .م المرفقة بهذا القرار2018-2014اعتماد االستراتیجیة الوطنیة للطفولة لألعوام 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  ـس الـوزراءنائب رئیـس مجل
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  م2014لسنة ) 180(قرار مجلس الوزراء رقم 
 حسین عوض عودة أبو عاذرة قائدًا عامًا لقوات األمن الوطني/ بشـأن تعیین اللواء

  وجیش التحریر الفلسطیني
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
) 8(م، والسـیما المـادة 2005لسـنة ) 8(الفلسـطینیة رقـم وعلى قانون الخدمة في قوى األمـن 

  منه،
/ تعیـــین الســـید م بشـــأن2012لســـنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم

  زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،
،   وبناءً على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  مقتضیات المصلحة العامة،وبناءً على 
األربعـــین بعـــد الثالثمائـــة المنعقـــدة الحادیـــة وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 

   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/341/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ـــواء ـــو / تعیـــین الل ـــدًا عامـــًا لقـــوات األمـــن ال ـــو عـــاذرة قائ طني وجـــیش حســـین عـــوض عـــودة أب

  .التحریر الفلسطیني
  )2(المادة 

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  )3(المادة 

تنفیـذ أحكـام هـذا القــرار، ویعمـل بـه اعتبــارًا  -كـٌل فیمـا یخصــه-علـى الجهـات المختصـة كافــة 
  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014 من مایو لسنة 13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2014لسنة ) 181(قرار مجلس الوزراء رقم 
كمال إسماعیل حافظ كحیل شهیدًا من شهداء الشعب / بشـأن اعتماد المتوفى

  الفلسطیني استثناًء 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003ساسي المعدل لسنة بعد االطالع على القانون األ
  م،2009لسنة ) 7(وعلى قانون هیئة حقوق أسر الشهداء رقم 

ــــــم  ــــــوزراء رق ــــــس ال ــــــرار مجل  م بشــــــأن2012لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/03/247/11(وعلــــــى ق
  المصادقة على معاییر اعتماد الشهداء،

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

األربعـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الحادیـة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته  
   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/14/341/11(قم بمدینة غزة تحت ر 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

كمــال إســماعیل حــافظ كحیـــل شــهیدًا مــن شــهداء الشــعب الفلســـطیني / اعتمــاد المتــوفى
  .استثناًء 

  )2(المادة 
تنفیــذ أحكــام هـــذا القــرار، ویعمــل بـــه  -كــٌل فیمــا یخصـــه-علــى الجهــات المختصــة كافـــة 

  .، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره
 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2014لسنة ) 182(قرار مجلس الوزراء رقم 
ي مساواة بزمالئهم بشـأن إعادة تقییم أسرى محررین موظفین على الكادر العسكر 
  )وفاء األحرار(األسرى المحررین المفرج عنهم في صفقة تبادل األسرى 

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

  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
نظـام  م بشـأن2009لسـنة ) هــ.إ/و.م/01/118/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  تأمین وظائف لألسرى المحررین،
تعیـین  م بشـأن2012لسـنة ) هــ.إ/و.م/01/263/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 

علــى الكــادر ) 105(عــدد ) وفــاء األحــرار(أســرى محــررین فــي صــفقة تبــادل األســرى 
  العسكري،

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،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/15/341/11(قدة بمدینة غزة تحت رقم المنع
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
إعادة تقییم األسرى المحررین الموظفین على الكادر العسكري، والـواردة أسـماؤهم فـي 
الجـــدول أدنـــاه مســـاواة بـــزمالئهم األســـرى المحـــررین المفـــرج عـــنهم فـــي صـــفقة تبـــادل 

  :وفق الرتبة المبینة قرین  كل اسم) وفاء األحرار(األسرى 
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 الرتبة االسم  .م
 عمید فایق عبد الرؤوف محمد المبحوح .1
 عمید یاسر محمد محمد صالح .2
  عقید  عادل خلیل عبد اهللا حامد .3
 عقید فراس أحمد محمد جرار .4
  عقید  رامز إسماعیل طه الحلبي .5
 عقید إیاد عبد الكریم أحمد سلمان .6
 عقید وسفمعین محمد رمضان ی .7
 عقید ریاض محمد حمدان ماضي .8
 عقید محمود ناجي أحمد الغندور .9

 عقید یاسر عرفات إبراهیم خواجة .10
 عقید عالء الدین حمدان عبد الكریم أبو خضر .11
 عقید عمر عوض یوسف عوض .12
 عقید عطایا فارس عطایا جابر .13
 عقید ناصر الدین عمر حسن القصاص .14
 عقید موسى حسین على عمرو .15
 عقید عبد اهللا محمد حسن الداعور .16
 عقید جهاد صالح حامد نشاطه .17
 عقید عماد یوسف محمد حمد .18
 عقید وسام فتحي رباح فرحات .19
 عقید أحمد نمر یوسف مالیشة .20
 مقدم منیب أحمد محمد حمدان  .21
 مقدم أسامة محمود عبد الهادي شامیة .22
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 مقدم محمود عبد الكریم محمود زیادة .23
 مقدم یوسف حسن الشراتحةعبد العزیز  .24
 مقدم عمر سالم غانم دراوشة .25
 مقدم طالل أحمد یونس محمد أبو موسى .26
 مقدم نائل عطا اهللا أحمد عبد الهادي .27
 مقدم موسى دهشان زرعي الوحیدي .28
 مقدم تحریر خلیل مصطفى الشبلي .29
 مقدم مصطفى ناجي إسماعیل عطا اهللا .30
 مقدم محمد محمد على أبو العمرین .31
 مقدم محمد مصطفى محمد عبد العزیز .32
 رائد صبحي خلیل محمد أبو كمیل .33
 رائد أدهم بدیع جمیل الشوا .34
 رائد إیاد عبد المنعم سلمان أبو شیحة .35
 رائد محمد أحمد محمد نبهان .36
 رائد سعدي إبراهیم عبد العشي .37
 رائد خالد محمد محمود الغول .38
 رائد مجدي محمد داوود عبد العال .39
 رائد إبراهیم محمد أبو دقةبالل  .40
 رائد محمد عدنان محمد أبو هداف .41
 رائد وسام عبد الكریم محمد أبو مغصیب .42
 رائد محمد رمضان عبد الرحمن دوحان .43
 رائد محمد صبري حسین المقادمة .44
 رائد عمار زهیر جاسر أسعد .45
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 رائد نضال عوض عبداهللا مونس .46
 نقیب ریاض سعدي عبدالحمید عیاد .47
 نقیب جودت زیدان األغا أمجد .48
 نقیب تامر زیاد محمد العبیط .49
 نقیب عبد اهللا توفیق حسن الكرد .50
 نقیب عبد الحمید عطا اهللا عبد الحمید العكر .51
 نقیب نسیم جمیل ابراهیم مسلم .52
 نقیب حسام فرید ضیف اهللا خضیر .53

  
  )2(المادة 

ــــتم احتســــاب الرتــــب العســــكریة الــــواردة فــــي المــــادة  لألســــرى المحــــررین أعــــاله ) 1(ی
داریـًا دون اشـتراط تسـكینهم فـي مواقـع قیادیـة  الموظفین على الكـادر العسـكري مالیـًا وإ

  ".الشق العسكري"على الهیكل التنظیمي لوزارة الداخلیة واألمن الوطني 

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

  .تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2014لسنة ) 183(قرار مجلس الوزراء رقم 
اصة ببعض الوزارات إلى الخزینة بشـأن تحویل مبالغ مالیة من الصنادیق الخ

  العامة
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،1998لسنة ) 6(وعلى قانون تنظیم الموازنة العامة والشؤون المالیة رقم 

  وعلى النظام المالي للوزارات والمؤسسات العامة وتعدیالته،
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(اء رقــم وعلــى قــرار رئـــیس الــوزر 

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

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

ألربعــــین بعــــد الثالثمائــــة االحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/16/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ل المبــــالغ المالیــــة المبینــــة فــــي الجــــدول أدنــــاه مــــن الصــــنادیق الخاصــــة بــــبعض  تُحــــوَّ
  :يالوزارات إلى الخزینة العامة لتوفیر سیولة مالیة، وذلك على النحو التال

  
  مالحظات  المبلغ بالحروف  الملبغ باألرقام  الوزارة  .م

1. 
وزارة التربیة والتعلیم 

  العالي
)200,000 (

  دینار أردني
مائتان ألف 
  دینار أردني

-  

2. 
وزارة األشغال العامة 

  واإلسكان
)1,500,000$(  

ملیون 
وخمسمائة ألف 
  دوالر أمریكي

-  
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3. 
وزارة األوقاف والشؤون 

  الدینیة
)1,100,000 (

  دینار أردني

ملیون ومائة 
ألف دینار 

  أردني

المبلغ یعادل 
ملیون – )1,556,971$(

وخمسمائة وستة وخمسین 
ألف وتسمائة وواحد 
  -وسبعون دوالر أمریكي

  )2(المادة 
الصـــنادیق الخاصـــة بـــالوزارات  یلتـــزم مجلـــس الـــوزراء بإعـــادة المبـــالغ المحولـــة إلـــى

  .لمالیة الالزمة لذلكأعاله حال توفر السیولة ا) 1(المادة  وفق

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  الـظاظـا زیـاد شـكري
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2014لسنة ) 184(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن إلغاء ترقیات رتب سامیة لموظفین عسكریین

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

  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
 م بشـــــأن2011لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/04/205/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

،   اعتماد ترقیات الرتب السامیة المستحقة قانونًا
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 تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م13/05/2014تاریخ ب) هـ.إ/و.م/17/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ــــامیة المعتمــــــــــــدة بقــــــــــــرار مجلــــــــــــس الــــــــــــوزراء رقــــــــــــم  تلغــــــــــــى ترقیــــــــــــات الرتــــــــــــب الســــــــ

م، الصادرة بحـق المـوظفین العسـكریین التالیـة 2011لسنة ) هـ.إ/و.م/04/205/11(
  :أسماؤهم، وذلك لعدم استیفائهم الشروط الالزمة الستحقاقها

  

 رقم الهویة االسم .م
 962074944 جبر عبد السالم أبو حسنین محمد  .1
 910043181 سلمان محمد ابراهیم أبو شعر  .2



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

 رقم الهویة االسم .م
 916071145 بشیر محمد عبد اهللا أبو مطر  .3
 966359259 منیر سلیمان سلیم أبو غبیط  .4
 969870674 محمد مصطفى محمد شحادة  .5
 971542782 جمال عطیة مصطفى حمدیة  .6
 900864182 مة شالیلسالمة محمد سال  .7
 952218220 إسماعیل عبد ناصر أبو راشد  .8
 410006662 محمد عبید جدوع الصوفي  .9

 412347437 عبد الحق جودت یوسف المدلل .10
 412502551 شادي جواد محمد صیام .11
 900755356 خالد محمد شعبان صیام .12
 900810540 عاطف تیسیر أحمد اللوح .13
 900916560 تیسیر محمد عایش النجار .14
 905375036 جهاد شحدة محمود الصیفي .15
 910743558 أشرف محمد العربي أحمد حرز .16
 910831130 نعیم دیب طه أبو فول .17
 940041148 طلعت محمد محمود الشاعر .18
 950602953 علي عبد سلیمان أبو طیر .19
 956386346 عمر راتب سعید حرز .20
 976660241 سعید أحمد محمد شعبان .21

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435م من رجب لعـا 14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 185(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن ترقیة قضاة محكمة استئناف إلى قضاة محكمة علیا في المحافظات 

  الجنوبیة
  مجلس الوزراء

  ه،م وتعدیالت2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2002لسنة ) 1(وعلى قانون السلطة القضائیة رقم 

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 تنسیب المجلس األعلى للقضاء،

،وبناًء على الصالحی   ات المخولة لنا قانونًا
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/18/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

قضاة محكمة استئناف إلـى قضـاة محكمـة علیـا فـي  ترقیة القضاة التالیة أسماؤهم من
  :المحافظات الجنوبیة

 .أنور فؤاد أبو شرخ .1
 .مسعود سلمان الحشاش .2
 .أشرف رفیق فارس .3
 .زیاد دیاب الثوابته .4

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )3(المادة 
لقــرار، ویعمــل بــه تنفیــذ أحكــام هــذا ا -كــٌل فیمــا یخصــه-علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 186(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن ترقیة قضاة محكمة بدایة إلى قضاة محكمة استئناف في المحافظات 

  الجنوبیة
  مجلس الوزراء

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

تعیـــین  شــأنم ب2012لســنة ) 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 تنسیب المجلس األعلى للقضاء،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
ألربعــــین بعــــد الثالثمائــــة االحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/19/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ترقیة القاضیین التالیة أسماؤهما من قضاة محكمة بدایة إلـى قضـاة محكمـة اسـتئناف 

  :في المحافظات الجنوبیة
 .إیاد یوسف عبد عاشور .1
  .نضیاء سعید سلیم المدهو  .2

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 187(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن ترقیة قضاة للعمل رؤساء محاكم بدایة في المحافظات الجنوبیة

  مجلس الوزراء
  ته،م وتعدیال2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

  م،2002لسنة ) 1(وعلى قانون السلطة القضائیة رقم 
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 تنسیب المجلس األعلى للقضاء،
،وبناًء على الصال   حیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/20/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  :للعمل رؤساء محاكم بدایة في المحافظات الجنوبیةترقیة القضاة التالیة أسماؤهم 

  

  الدرجة  االسم  .م
  رئیس محكمة بدایة غزة  حسن علي أحمد الهسي .1
  رئیس محكمة بدایة دیر البلح  أشرف مصطفى محمد أبو حمیدان .2
  رئیس محكمة بدایة خانیونس  هشام حسن عبد اهللا كلخ .3

  
  )2(المادة 

  .لقراریلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا ا



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  رئیـس مجلـس الـوزراء نائب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 188(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن ترقیة قضاة محكمة صلح إلى قضاة محكمة بدایة في المحافظات الجنوبیة

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

  م،2002لسنة ) 1(وعلى قانون السلطة القضائیة رقم 
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 تنسیب المجلس األعلى للقضاء،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  ضیات المصلحة العامة،وبناًء على مقت
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/21/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ي ترقیـة القضــاة التالیــة أســماؤهم مـن قضــاة محكمــة صــلح إلـى قضــاة محكمــة بدایــة فــ

  :المحافظات الجنوبیة
 .عالء طه أحمد الغندور .1
 .خلیل عاشور علي البطش .2
 .خلیل عبد الكریم عبد اهللا الحتة .3
 .أسامة محمد محمود المسارعي .4
  .محمد یوسف خلیل نوفل .5
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )3(المادة 
كــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه تنفیــذ أح -كــٌل فیمــا یخصــه-علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014نة لس) 189(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن تعیین قضاة محكمة صلح في المحافظات الجنوبیة

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

  م،2002لسنة ) 1(وعلى قانون السلطة القضائیة رقم 
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 تنسیب المجلس األعلى للقضاء،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
مائــــة األربعــــین بعــــد الثالثالحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/21/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  :تعیین السادة التالیة أسماؤهم قضاة محكمة صلح في المحافظات الجنوبیة

 .إبراهیم عبد الرحمن إبراهیم جودة .1
 .سوزان محمد عبد ربه األطرش .2
 .نائل سعدي إبراهیم شملخ .3
 .سى جدوع السمكحامد مو  .4
  .عالء صالح محمد شبالق .5

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
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  )3(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخصــه-علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014مایو لسنة من  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2014لسنة ) 190(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن تشكیل مجلس أمناء كلیة الرباط الجامعیة

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

إنشـاء  م بشـأن2014لسـنة ) هــ.إ/و.م/15/340/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 
 منه،) 8(كلیة الرباط الجامعیة، والسیما المادة 

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،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
األربعـــین بعـــد الثالثمائـــة الحادیـــة وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته  

   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/23/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :یليقرر ما 

  )1(المادة 
  :تشكیل مجلس أمناء كلیة الرباط الجامعیة من األعضاء التالیة أسماؤهم

  

  الصفة  االسم  .م
  رئیسًا لمجلس األمناء  فتحي أحمد محمد حماد   .1
  نائبًا للرئیس  محمد إبراهیم عبد اهللا المدهون   .2
  عضواً   صالح الدین فؤاد شعبان أبو شرخ   .3
  عضواً   تیسیر مصطفى سلیم البطش   .4
  عضواً   یوسف خالد الزهار الزهار   .5
  عضواً   محمد جمعة یونس صیام   .6
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  عضواً   بهجت حسن محمد أبو سلطان   .7
  عضواً   زاهر سعدي عبد المطلب كحیل   .8
  عضواً   حسن یوسف عبد الهادي الصیفي   .9

  عضواً   محمد أحمد محمد عوض .10
  عضواً   محمد عبد الفتاح عبد الوهاب عسقول .11
  عضواً   يكامل أحمد إبراهیم أبو ماض .12
  عضواً   محمد فرج محمود حسین الغول .13
  عضواً   أحمد حرب أحمد الكرد .14
  عضواً   ناصر عبد العزیز جابر مصلح  .15

  
  )2(المادة 

  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام القرار

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

  .دوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ ص

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2014لسنة ) 191(قرار مجلس الوزراء رقم 
محكمة استئناف إلى  أشرف رفیق نصر اهللا من قاضي/ بشـأن ترقیة القاضي

  قاضي محكمة علیا

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

  م،2002لسنة ) 1(وعلى قانون السلطة القضائیة رقم 
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

  وبناًء على تنسیب المجلس األعلى للقضاء،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الحادیــــة وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/24/341/11(ة تحت رقم المنعقدة بمدینة غز 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
أشرف رفیق سلیم نصر اهللا مـن قاضـي محكمـة اسـتئناف إلـى قاضـي / ترقیة القاضي
  .محكمة علیا

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار
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  )3(المادة 
تنفیــذ أحكــام هــذا القــرار، ویعمــل بــه  -كــٌل فیمــا یخصــه-علــى الجهــات المختصــة كافــة 

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2014لسنة ) 192(رقم قرار مجلس الوزراء 
  بالشؤون المالیة للجمعیات الخیریة والهیئات األهلیة

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

م والئحتـــه 2000لســـنة ) 1(وعلـــى قـــانون الجمعیـــات الخیریـــة والهیئـــات األهلیـــة رقـــم 
  التنفیذیة،

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

ــــوطني رقــــم  ــــة واألمــــن ال  م بخصــــوص 2013لســــنة ) 61(وعلــــى قــــرار وزیــــر الداخلی
  الشؤون المالیة للجمعیات الخیریة والهیئات األهلیة،

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) ـهـــ.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 تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،

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

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الحادیــــة راء فــــي جلســــته وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوز 
   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/25/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  تعریفات
یكون للكلمـات والعبـارات الـواردة فـي هـذا النظـام المعـاني المخصصـة لهـا ادنـاه مـا لـم 

 :تدل القرینة على خالف ذلك
  .وزیر الداخلیة واألمن الوطني :الوزیر



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  .وزارة الداخلیة واألمن الوطني :الوزارة
  .الجمعیة الخیریة أو الهیئة األهلیة :الجمعیة

  )2(المادة 
  أحكام عامة

تبدأ السنة المالیة للجمعیة من األول من شهر ینـایر وتنتهـي فـي نهایـة شـهر  .1
  .دیسمبر من نفس السنة

یــة وتصـــنف بمــا یـــتالءم والحســابات العامـــة تُعــد للجمعیـــة موازنــة مالیـــة تقدیر  .2
  .ومراكز التكلفة لها

ال یجــوز إتــالف المســتندات المالیــة إال بعــد مــرور ســبع ســنوات علــى نهایــة  .3
فیجــب أن یحــتفظ بهــا ) المیزانیــات(ســنة الحســاب أمــا بالنســبة للقــوائم المالیــة 

رشــفة لمـدة عشــرة ســنوات وفـي كلتــا الحــالتین ال تــتم عملیـة اإلتــالف إال بعــد أ
 .المستندات والقوائم المالیة إلكترونیاً 

تعطــى المنتجــات المحلیــة األولویــة عنــد الشــراء بــأي طریقــة كانــت مــا دامــت  .4
مطابقــة للمواصــفات المعتمــدة مــع مراعــاة تجنــب األســماء التجاریــة ألي مــادة 

  .أو منتج
تعطـــى األولویـــة فـــي مشـــاریع الجمعیـــة للمقـــاولین أو المـــوردین المحلیـــین إذا  .5

  .رت الشروط المطلوبةتواف
تعفى الجمعیة مـن اإلجـراءات المنصـوص علیهـا فـي هـذا القـرار فیمـا یخـص  .6

الشــراء ویــتم ذلــك بواســطة اســتدراج العــروض أو التعاقــد المباشــر فــي إحــدى 
  :الحاالت اآلتیة

فـــــي الحـــــاالت المســـــتعجلة لمواجهـــــة الحـــــاالت الطارئـــــة مثـــــل الكـــــوارث  - أ
  .الطبیعیة والحروب
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ال تســمح بــإجراءات طــرح عطــاء، وفــي هــذه الحالــة  فــي حــال وجــود ضــرورة -  ب
  .یجب الحصول على موافقة الدائرة المختصة في الوزارة مسبقاً 

إذا كان التعاقد أو تقدیم الخدمة یتم مـع مؤسسـة حكومیـة أو جمعیـات خیریـة  -  ت
أو هیئـــات أهلیـــة بحیـــث تكـــون األســـعار وفقـــًا لمتوســـط أســـعار الســـوق ویـــتم 

 .ثالثة موردینتأكید ذلك بعروض أسعار من 
توثق جمیع إعالنات الجمعیة الصادرة بموجب هذا القرار فـي ملـف خـاص سـواًء  .7

كانت اإلعالنات في الصحف المحلیة أو علـى لوحـات الجمعیـة أو علـى المواقـع 
 .اإللكترونیة، مع إبراز تاریخ النشر ومدة ظهور اإلعالن

  )3(المادة 
فیهــا بصــفة دائمــة أو مؤقتــة  ال یجــوز لعضــو مجلــس إدارة الجمعیــة أو الموظــف  .1

القیــام بــأي أعمــال لصــالح الجمعیــة تكــون لــه فیهــا مصــلحة شخصــیة مباشــرة أو 
  :غیر مباشرة، بما في ذلك ما یأتي

عــدم الجمــع بــین عملــه فــي الجمعیــة وعملــه فــي جهــات تمویلیــة أو استشــاریة  - أ
  .لها عالقة بمجال عمل الجمعیة

ـــــدات أو ت -  ب ـــــأجر أو توری ـــــدیم أي خـــــدمات ب ـــــذ أشـــــغال لصـــــالح عـــــدم تق نفی
الجمعیــة مــن خــالل شــركات أو مصــالح لهــم أو لشــركائهم فیهــا بطریقــة 

 .مباشرة أو غیر مباشرة
 .عدم الجمع بین عضویة مجلس اإلدارة والعمل في الجمعیة بأجر -  ت
عــدم جــواز ضــم مجلــس اإلدارة عضــوین أو أكثــر یجمــع بینهمــا صــلة قرابــة  -  ث

 .من الدرجتین األولى والثانیة
عضــــو مجلــــس اإلدارة أو الموظــــف فــــي اللجــــان التــــي تتعلــــق عــــدم مشــــاركة  - ج

 1000باتخــاذ قـــرار التوظیـــف أو الشـــراء أو تقـــدیم خدمـــة تزیـــد قیمتهـــا عـــن 
شــیكل فــي حــال كــان أحــد المتقــدمین إلــى هــذه اللجــان أو الخدمــة لــه صــلة 
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قرابــة بـــه أو تربطـــه بـــه عالقـــة شخصـــیة، ویجـــب علـــى الموظـــف أو عضـــو 
 .ة أن یقوم بإشعار مجلس اإلدارة بذلك خطیاً مجلس اإلدارة في هذه الحال

فـــي حـــال تقـــدم أي عضـــو مجلـــس إدارة ســـابق أو شـــخص لـــه صـــلة قرابـــة مـــن   .2
الدرجـــة األولـــى أو الثانیـــة ألي  مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو المـــدیر التنفیـــذي 
للجمعیــة لشـــغل وظیفــة مـــن وظـــائف الجمعیــة، علـــى الجمعیـــة إبــالغ الـــوزارة قبـــل 

ممثــل عـــن دائـــرة الجمعیـــات فیهــا للمشـــاركة فـــي إجـــراءات أســبوع وذلـــك لحضـــور 
 .عملیة التوظیف

ال یجوز اختیار مدقق حسابات للجمعیـة یكـون هـو أو أحـد العـاملین لدیـه عضـوًا  .3
باســـتثناء الجمعیـــات المهنیـــة المتخصصـــة فـــي -فـــي الجمعیـــة العمومیـــة للجمعیـــة

لوظیفـــة بـــأجر أو موظفـــًا فـــي الجمعیـــة ســـواًء كانـــت ا -مجـــال التـــدقیق والمراجعـــة
كامــل أو جزئــي أو بمكافــأة أو أن یكــون مالكــًا أو شــریكًا فــي شــركات أخــرى تقــوم 
بالتوریـد للجمعیــة، ویطلـب مــن مـدقق الحســابات كتـاب خطــي یلتـزم بموجبــه بعــدم 

 .مخالفته لذلك عند تقدیم عرض السعر

  )4(المادة 
  حسابات الجمعیة

مــــا یعادلهــــا مــــن عمــــالت  الشــــیكل أو) العملــــة المتداولــــة(عملــــة الحســــابات هــــي  .1
أخــــرى، وبــــاقي العمــــالت تُقــــیم عنــــد التســــجیل حســــب ســــعر الصــــرف فــــي تــــاریخ 

  .العملیة
ــــــانوني خــــــارجي مــــــرخص مــــــن قبــــــل جهــــــات  .2 یجــــــب اعتمــــــاد مــــــدقق حســــــابات ق

ـــــة والمصـــــادقة علیهـــــا ســـــنویًا بواســـــطة  االختصـــــاص لمراجعـــــة حســـــابات الجمعی
الن فـــي صـــحیفة الجمعیـــة العمومیـــة للجمعیـــة، علـــى أن یكـــون ذلـــك بموجـــب إعـــ

محلیــة یومیــة وذلــك لمــدة یــومین متتــالیین علــى األقــل وال تكــون مــن أیــام العطــل، 
مــن خـــالل تقــدیم عـــروض أســعار معـــززة بعــروض فنیـــة مــن قبـــل مكاتــب تـــدقیق 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

نبــذة عــن المكتــب والشــركاء، خبــرة المكتــب، (الحســابات تشــتمل علــى األقــل علــى 
جراءات التدقیق، جدول زمنـي لكـل مرحلـة، فریـق التـدقیق والسـیرة  مراحل العمل وإ

ــــة ) الذاتیــــة لهــــم ــــة العمومی ــــین المتقــــدمین مــــن قبــــل الجمعی ــــار مــــن ب ــــتم االختی وی
للجمعیة، ویسـتثنى مـن ذلـك الجمعیـات التـي تـم تسـجیلها فـي نفـس السـنة موضـع 

ألــف شــیكل ) 100(التــدقیق أو التــي تكــون إیراداتهــا فــي الســنة الســابقة أقــل مــن 
روض أســـعار فنیــــة ومالیـــة لعرضــــها علـــى الجمعیــــة فیكتفـــى باســــتدراج ثـــالث عــــ

ــــد مــــدة عمــــل مــــدقق  ــــة للبــــت فیهــــا، وفــــي جمیــــع األحــــوال یجــــب أال تزی العمومی
  .الحسابات لنفس الجمعیة عن ثالث سنوات متتالیة

یجــب تقــدیم القــوائم المالیــة لجهــات االختصــاص مدققــة مــن مــدقق الحســابات  .3
یـل مـن بدایـة العـام التـالي الخارجي للجمعیة في موعـد أقصـاه نهایـة شـهر إبر 

قـدم عنـه التقریـر، بعـد اعتمادهـا مـن الجمعیـة العمومیـة للجمعیـة فـي  للعام المُ
 .اجتماعها العادي

یجـــب علـــى الجمعیـــة إبـــراز تقریـــر المالحظـــات المقـــدم مـــن مـــدقق الحســـابات  .4
  .وكذلك رد إدارة الجمعیة علیه لمفتشي الوزارة

  )5(المادة 
  یةالمستندات والسجالت المحاسب

 : تتكون المستندات المحاسبیة للجمعیة وفق النماذج المرفقة من .1
 .سند قبض . أ

 .سند قبض فرعي . ب
 .سند استالم مواد عینیة . ت
 .أمر صرف . ث
 .سند صرف . ج
 .سند صرف فرعي . ح
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 .طلبیه صرف من المخازن . خ
 .سند صرف من المخازن . د
 .طلب  شراء . ذ
 .سند فحص واستالم . ر
 .سند إدخال للمخازن . ز

  : معیة منتتكون السجالت المحاسبیة للج .2
  .سجل الیومیة العامة . أ

 .سجالت األستاذ المساعد . ب
 .سجل حركة الصندوق . ت
 .سجل األصول الثابتة . ث
 .سجل توثیق سندات القبض والصرف . ج
 .بطاقة حركة الصنف من المخازن . ح

) 2(مـــن الفقــرة رقـــم ) ب-أ(یمكــن االســتغناء عـــن الســجالت الـــواردة فــي البنــدین  .3
ى الجمعیــة مــع االحتفــاظ بســجل أعــاله فــي حالــة وجــود نظــام مــالي محوســب لــد

األســــتاذ بشــــكل كامــــل وســــنوي لكــــل حســــاب علــــى أن تلتــــزم الجمعیــــة أو الهیئــــة 
بتخزین المعلومات اإللكترونیـة بطـرق صـحیحة وسـلیمة واالحتفـاظ بهـا فـي مكـان 

 .آمن
  )6(المادة 

  مستندات اإلیرادات والمصروفات
 .ایجب أن تدعم اإلیرادات والمصروفات بمستندات تؤید صحته .1
یجــــب أن تكــــون المســــتندات المؤیــــدة للصــــرف أصــــلیة وال تقبــــل الصــــورة إال فــــي  .2

  :حاالت استثنائیة منها
فقدان أصل المستند وفي هذه الحالة یجب أن یدون علیـه عبـارة صـورة طبـق  - أ

 . األصل ویختم ویوقع علیه من الجهة الموردة أو المتعاقد معها
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ي تطلـب أصـل المسـتند ویـتم في حالة المشاریع الممولة من جهات مانحة الت -  ب
تقدیم األصل لها على أن تختم صـورة المسـتند بخـتم الجهـة المانحـة بمـا یفیـد 
اســـتالمهم لألصـــل، ویرفـــق كتـــاب مـــن الجهـــة المانحـــة بتفاصـــیل المســـتندات 

 .التي تم استالمها
) فـــاتورة ضــــریبیة أصــــلیة(یجـــب أن تكــــون المصـــروفات مدعمــــة بمســـتند رســــمي  .3

یصـال قـبض موقـع مـن وطلب شراء موقّع من أم ین الصندوق أو مـن یفوضـه، وإ
وأي مسـتندات أخـرى تكمـل المجموعـة  وسند صرف مـن الجمعیـة، الجهة الموردة

  .المستندیة
ــــة الداخلیــــة قبــــل  .4 ــــة منهــــا مــــن مدیری یجــــب خــــتم ســــندات القــــبض باســــتثناء الفرعی

  .استعمالها وحسب النموذج المرفق بهذا القرار
  )7(المادة 

  الهیئة التبرع للجمعیة أو
مجلـــس إدارة الجمعیـــة هـــو الجهـــة الوحیـــدة المخولـــة بقبـــول التبرعـــات أو رفضـــها،  .1

علــــى أن تكــــون هــــذه التبرعــــات ضــــمن أهــــداف الجمعیــــة المعتمــــدة فــــي نظامهــــا 
  .األساسي

، ویــتم تقییمهــا  .2 علــى حســب ســـعرها التبرعــات العینیــة تعامــل كالمشــتریات مخزنیـــًا
، أو تقیـــیم خبیـــر فـــي حالـــ فـــي الســـوق فـــي حینـــه، ـــًا ة عـــدم وجـــود نظیـــر لهـــا محلی

وتُدعم بسـند اسـتالم مخزنـي فـور اسـتالمها دون تـأخیر، وتقابـل بـاإلیرادات كتبـرع 
ویصـــدر بهــــا ســـند قــــبض عینـــي، وســــند صــــرف عینـــي فــــي حالـــة توزیعهــــا، مــــع 

  .االحتفاظ بكشوف توزیع للمستفیدین ببیانات كاملة
جمعیــة یــتم تقییمهــا التبرعــات الخدماتیــة المقدمــة مــن قبــل أشــخاص مــن خــارج ال .3

حسب مثیالتها من الخدمات المقدمة، وفي حالة عدم وجود سعر مماثـل لهـا فـي 
الجمعیة تحسب علـى أسـاس سـعر السـوق فـي حینـه، وتسـجل كمصـاریف وتقابـل 
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بـــاإلیرادات كتبـــرع ویصـــدر بهـــا ســـند قـــبض مقابـــل خـــدمات وســـند صـــرف مقابـــل 
 .خدمات

ریع أو البــرامج الموقعــة مــع الجهــات یجــب إظهــار جمیــع االتفاقیــات المالیــة للمشــا .4
الممولــــة موضــــحًا فیهــــا مبلــــغ التمویــــل اإلجمــــالي وجــــدول التــــدفقات النقدیــــة وأي 
مراســـــالت تخـــــص المشـــــروع مـــــع الجهـــــات الممولـــــة، واالحتفـــــاظ بهـــــا فـــــي مقـــــر 

 .الجمعیة
یجب صرف المنح والهبات وعائد الوقفیات لما خصصت لها حسـب االتفـاق مـع  .5

 .المانح أو المتبرع
 یجــوز للجمعیـــة اقتطـــاع نســـبة مـــن تمویـــل المشـــروع تحـــت أيِّ مســـمى لصـــالح ال .6

شـــخص أو جهـــة مقابـــل إعـــدادها لمقتـــرح المشـــروع أو علـــى قیامهـــا بتمویلـــه مـــن 
 .الجهات المانحة، مالم ینص عقد المنحة على ذلك بشكل صریح

ــــى الجمعیــــة قبــــول أي تمویــــل مشــــروط مــــن أي جهــــة كانــــت یخــــالف  .7 یحظــــر عل
ســطینیة أو النظـــام العــام أو اآلداب العامــة أو یشـــكل ضــررًا علـــى التشــریعات الفل

المجتمــع الفلســطیني بــأي شــكل مــن األشــكال، أو ال ینســجم مــع أولویــات التنمیــة 
  :الفلسطینیة، بما في ذلك ما یأتي

المنح التي تنتقص من حق الشعب الفلسطیني في مقاومـة االحـتالل والعـودة  - أ
  .وتقریر المصیر

 .إلى التطبیع مع االحتالل اإلسرائیليالمنح التي تهدف  -  ب
المنح التي تستثني بعض المستفیدین أو الجمعیـات علـى أسـاس سیاسـي  -  ت

 .أو دیني
 :یستثنى من التمویل المشروط ما یأتي .8
لمســاعدات التــي یشــترط فیهــا الممــول علــى الجمعیــة إتبــاع قواعــد محاســبیة معینــة ا. أ

  .لضمان الشفافیة وحسن استخدام المساعدات
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المسـاعدات التـي یشـترط فیهـا الممـول أن تصــرف فـي نشـاط معـین مـن نشــاطات . ب
  .الجمعیة أو لتغطیة بند معین من بنود موازنة الجمعیة أو المشروع الممول

  )8(المادة 
  إجراءات القبض

یجــب تحریــر ســند قــبض بالمقبوضــات مهمــا كانــت قیمتهــا ســواء كانــت نقدیــة أو  .1
غیــــر ذلــــك مــــع توضــــیح نــــوع العملــــة شــــیك أو حوالــــة أو عینــــي  أو خــــدمي أو 

  .الخاصة بها في حالة المبالغ المالیة، وسعر صرفها وقت قبضها دون تأخیر
ـــة المســـئولیة كـــل مـــن یقـــوم باســـتالم مبلـــغ نقـــدي متبـــرع بـــه مـــن  .2 یقـــع تحـــت طائل

أشـــخاص أو جهـــات اعتباریـــة أو وفـــود زائـــرة لألراضـــي الفلســـطینیة بـــدون تحریـــر 
 .بلغسند قبض بذلك لحظة استالم الم

یقوم أمـین الصـندوق أو مـن یفوضـه بتحریـر نمـوذج سـند القـبض حسـب النمـوذج  .3
المعــد مــن أصــل وصــورتین، ویوقــع علیــه حســب األصــول بجانــب الخــتم، ویســلم 

 .األصل للدافع أو المتبرع
یجب إیداع المبـالغ الـواردة للجمعیـة فـي حسـابها بالبنـك أو البریـد أوًال بـأول مـا لـم  .4

 .وة قاهرة مع إبالغ الوزارة بذلكتوجد ظروف طارئة أو ق
یـــتم االحتفـــاظ بـــدفاتر ســـندات القـــبض مسلســـلة داخـــل الجمعیـــة، وال یســـتخدم أي  .5

دفتـــر منهـــا إال بعـــد انتهـــاء الـــدفتر الســـابق لـــه فـــي الـــرقم المتسلســـل، وتبقـــى هـــذه 
 . الدفاتر عهدة على أمین الصندوق

ـــًا إجـــراء أي یجـــب الفصـــل التـــام بـــین المقبوضـــات والمصـــروفات ویمنـــع منعـــًا ب .6 ات
 .مقاصة بینهما

تعطى النسخة األصلیة األولى من سند القبض للدافع والنسـخة الثانیـة تحفـظ فـي  .7
الملف المالي للجمعیة والثالثة تبقى في دفتر سندات القبض، وتحفظ فـي حافظـة 

 .خاصة بعد االنتهاء من كل دفتر



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

بخـط "أصـلي  یجب أن توقـع جمیـع المسـتندات المالیـة مـن أمـین الصـندوق توقیـع .8
 .ویحذر توقیعها بواسطة ختم" الید

یجــوز إلدارة الجمعیــة تحریـــر ســندات قـــبض فرعیــة للمشـــاریع أو البــرامج الدائمـــة  .9
للجمعیـــة علـــى أن یحـــرر ســـند قـــبض رئیســـي بإجمـــالي ســـندات القـــبض الفرعیـــة 

 .بشكل دوري
یجب إثبات جمیع سندات القبض الفرعیة والرئیسـیة فـي سـجل سـندات الصـرف   .10

 .ضوالقب
  )9(المادة 

  استالم مواد عینیة
صـورتین، ویوقـع سند استالم مواد عینیة مـن أصـل و  یقوم المستلم بتحریر نموذج .1

  .ب الختم ویسلم األصل إلى المتبرععلیه حسب األصول بجان
ترســل جمیــع ســندات اســتالم المــواد العینیــة إلــى أمــین الصــندوق أو مــن یفوضــه  .2

توقیعهــا ویحـتفظ بالصـورة األولــى مـع ســند مجلـس اإلدارة، الـذي یتــولى تسـجیلها و 
إدخــال المخــازن وتبقــى الصــورة الثانیــة للســند مــع تأشــیرة أمــین الصــندوق أو مــن 

 .یفوضه مجلس اإلدارة علیها مسلسلة في نفس الدفتر للمراجعة

  )10(المادة 
  المصروفات والمدفوعات

  .ال تتم أي عملیة صرف إال بموجب سند صرف مهما كان مبلغه .1
شــیكل یمكــن صــرفه مــن ) 500(ن المبلــغ المــراد صــرفه أو دفعــه أقــل مــن إذا كــا .2

 .الصندوق، وما زاد عن ذلك یصرف من البنك بموجب شیك
یحـــتفظ بـــدفاتر الشـــیكات غیـــر المســـتعملة داخـــل الجمعیـــة أو الهیئـــة، وتثبـــت فـــي  .3

سـجل خـاص حـال ورودهـا مـن البنــك، وتصـرف تباعـًا لالسـتعمال حسـب تسلســل 
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دة على أمین الصندوق ویتم االحتفـاظ بكعـب دفتـر الشـیكات أرقامها، وتسجل عه
 .المستعمل لدى أمین الصندوق

ــوز التوقیــــع علــــى شــــیك غیــــر محــــدد فیــــه المبلــــغ مــــن قبــــل أصــــحاب حــــق  .4 ال یجــ
التوقیــع، ویجــب تســجیل المبلــغ واســم المســتفید وتــاریخ الشــیك علــى كعــب الشــیك 

 .جانبي المبلغ مع ختمه بخاتم للمستفید األول ووضع خطین مائلین على
قبــل التوقیــع علــى الشــیك یجــب مراجعــة جمیــع المســتندات والبیانــات التــي تثبـــت  .5

 .صحة عملیة الصرف واستیفاء الشروط المطلوبة
  .یجب أن یرفق مع سند الصرف المستندات المؤیدة لصحة الصرف .6
حتــــى ال تصــــرف مــــره ) paid-ســــدد(یجــــب خــــتم المســــتندات المصــــروفة بخــــتم  .7

 .أخرى
، ویعتمـد بخـتم یصـرف للمسـتفید األول، وال یصدر الشیك  .8 باسم المسـتفید شخصـیًا

 .یجوز إصدار شیك لحامله مهما كانت األسباب أو المبررات
ال یجـــوز دفــــع أیـــة مصــــروفات بعملـــة أجنبیــــة دون تحدیـــد ســــعر الصـــرف وقــــت  .9

 .الصرف على سند الصرف
 )11(المادة 

  السلفة المستدیمة
مواجهـة المصـروفات النثریـة التـي ال تزیـد عـن یجب إتباع نظام السلفة المستدیمة ل . أ

  .شیكل) 500(
یجــب تعیــین شــخص محــدد بقــرار مــن مجلــس اإلدارة یكــون مســئول عــن الســلفة  . ب

  .والصرف منها
 .تصرف السلفة بشیك باسم الشخص المسئول . ت
تقــدر قیمــة الســلفة بمتوســط مصــروفات شــهر، أو حســب مــا یقــرره مجلــس اإلدارة  . ث

شــیكل أو مـا یعادلهــا، علـى أن تقفــل ) 2000(عـن علـى أن ال تزیـد فــي كـل مــرة 
 .جمیع السلف قبل نهایة السنة المالیة
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 .ال یجوز تجزئة الفاتورة الواحدة لعدة فواتیر مهما كانت األسباب . ج
یجـــب دعـــم كـــل عملیــــة صـــرف بالمســـتندات المؤیـــدة للصــــرف بمـــا فیهـــا الفــــاتورة  . ح

 .الضریبیة
یجــب تجهیــز ) ســلفة أیهمــا أســبقنهایــة الشــهر أو نفــاذ ال(عنــد استعاضــة الســلفة  . خ

 .كشف أو سجل بالمصروفات مدعمًا بالمستندات األصلیة
 .یقوم أمین الصندوق بمراجعة كشف أو سجل السلفة وتدقیقه واعتماده وتوقیعه . د
 ).paid-سدد(یجب ختم كل المستندات بختم  . ذ

  )12(المادة 
  إجراءات الشراء والمناقصات

دًا فقــط فــي كــل مبلــغ ال یزیــد عــن یخــول أمــین الصــندوق بصــالحیة الصــرف نقــ .1
  .شیكل) 500(

یخــول أمــین الصــندوق ورئــیس الجمعیــة بصــالحیة الموافقــة علــى الشــراء بــاألمر  .2
 .شیكل) 2000(المباشر في كل مبلغ ال یزید عن 

یخـــول رئـــیس الجمعیـــة وأمـــین الصـــندوق وأحـــد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بالموافقـــة  .3
العطـــاءات بطریقـــة (بـــة والمغلقـــة علـــى أمـــر الشـــراء عـــن طریـــق الممارســـة المكتو 

عــن طریــق اســتدراج عــروض أســعار لعــدد مــن المــوردین أو ) اســتدراج العــروض
المقاولین أو مقدمي الخدمات ال یقـل عـددهم عـن ثالثـة، وذلـك لكـل عملیـة شـراء 

شــــــیكل أو مـــــا یعادلهــــــا ) 20000(شــــــیكل وحتـــــى ) 2000(یزیـــــد مبلغهــــــا عـــــن 
) 10000(الشـــراء تزیـــد عـــن مبلـــغ  بـــالعمالت األخـــرى، وفـــي حـــال كانـــت عملیـــة

شـــیكل أو مـــا یعادلهـــا بـــالعمالت األخـــرى، یـــتم تطبیـــق ) 20000(شـــیكل وحتـــى 
نفــــس إجـــــراءات المناقصـــــة الموضـــــحة فـــــي هــــذا القـــــرار باســـــتثناء اإلعـــــالن فـــــي 

 .الصحف المحلیة
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شـیكل أو مـا یعادلهـا بـالعمالت األخـرى ) 20000(كل شـراء أو صـرف یزیـد عـن .4
قصـة بـالظرف المغلـق والمختـوم ویجـب إتبـاع الخطـوات یجب أن یـتم بموجـب منا

 :التالیة
یجـــب اإلعـــالن عـــن المناقصـــة فـــي إحـــدى الصـــحف المحلیـــة لمـــدة یـــومین   . أ

شــیكل ولمــدة یــوم  50000متتــالیین علــى األقــل فــي المبــالغ التــي تزیــد عــن 
 20000شــیكل وتزیــد عــن  50000علــى األقــل فــي المبــالغ التــي تقــل عــن  

 .شیكل
ون اإلعـــــــالن فـــــــي أیـــــــام العطـــــــل األســـــــبوعیة أو األعیـــــــاد یجـــــــب أن ال یكـــــــ  . ب

عطل فیها العمل في الدوائر الحكومیة والرسمیة ُ  .والمناسبات الوطنیة التي ی
یجـــب نشـــر إعـــالن المناقصـــة علـــى الموقـــع اإللكترونـــي وكـــذلك علـــى لوحـــة  . ت

 .الجمعیة طیلة فترة المناقصة
ي ذلــك یــوم یجــب أن یكــون اإلعــالن واضــح ومتضــمن بیانــات كافیــة بمــا فــ  . ث

ــــداعها فــــي  ی ــــدء فــــي بیــــع العطــــاءات ویــــوم وســــاعة اســــتالم العطــــاءات وإ الب
ـــــوم وســـــاعة فـــــتح  الصـــــندوق ویـــــوم وســـــاعة إغـــــالق صـــــندوق العطـــــاءات وی
المظــاریف وأن یــدعى المــوردون لحضــور اجتمــاع فــتح المظــاریف، مــع ذكــر 
قابلیـة المناقصــة للتجزئــة مـن عدمــه وأن ثمــن اإلعــالن علـى مــن یرســو علیــه 

  .اء وأیة شروط أخرى تراها الجمعیة ضروریةالعط
یجب تقدیم خلو طرف مـن الضـریبة المضـافة وضـریبة الـدخل وكـذلك كفالـة   . ج

مــن قیمــة العطــاء المقــدم مــن كــل % 5إلــى % 2بنكیــة أو شــیك بنكــي بنســبة 
  .مورد متقدم للعطاء

یحــــق إلدارة الجمعیــــة أن تــــنص فــــي عقــــود المقــــاوالت أو التوریــــدات علــــى   . ح
ـرد % 10خصم نسبة  من قیمة كل مستخلص ككفالة حسن تنفیـذ، علـى أن تُ

للمــــورد بعــــد انتهــــاء التنفیــــذ واالســــتالم النهــــائي للمشــــروع أو التوریــــد حســــب 
 .األصول
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یجــب أن یكــون فــي الجمعیــة صــندوق للعطــاءات مقفــل ومفتــوح مــن أعلــى،   . خ
بحیـــث یســـمح بإدخـــال العطـــاءات فقـــط، وتكـــون نســـخة مـــن المفـــاتیح إحـــداها 

 .ن الصندوق، ونسخة بعهدة رئیس الجمعیةبعهدة أمی
یجـــب أن یكـــون كـــراس العطـــاء شـــامل للمواصـــفات الفنیـــة والشـــروط العامـــة   . د

للمناقصــة باإلضــافة إلــى جــدول الكمیــات علــى أن یتضــمن جــدول الكمیـــات 
 :على األقل البنود الموضحة في الجدول التالي

 

  مالحظات  اإلجمالي كتابة  اإلجمالي باألرقام  الكمیة  سعر الوحدة  الوحدة  الصنف  .م
1.               
2.               

  
  )13(المادة 

  لجنة فتح المظاریف
تشـــكل بقـــرار مـــن مجلـــس إدارة الجمعیـــة لجنـــة تســـمى لجنـــة فـــتح المظـــاریف مـــن  .1

ثالثــــة أعضـــــاء ویرأســـــها عضــــو مجلـــــس إدارة، ویمكـــــن أن ینضــــم للجنـــــة خبیـــــر 
  .متخصص إذا دعت الحاجة لذلك

عـداد كشـف التفریـغ للمناقصـة تقوم اللجنة بفتح المظـاریف ومراج .2 عـة العطـاءات وإ
مــع أي مالحظــات لعرضــه علـــى لجنــة البــت، ویــتم ذلـــك بشــكل علنــي أمــام مـــن 

 .حضر من المتقدمین للمناقصة بعد دعوتهم
  )14(المادة 

  لجنة البت في المناقصات
تشــكل بقــرار مــن مجلــس إدارة الجمعیــة لجنــة تســمى لجنــة البــت فــي المناقصــات  .1

بــت فــي العطــاءات المقدمــة للجمعیــة ضــمن المناقصــات المعلــن وتكـون مهمتهــا ال
 .عنها
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یجـــب أن تضـــم هـــذه اللجنـــة فـــي عضـــویتها رئـــیس مجلـــس إدارة الجمعیـــة وأمـــین  .2
الصندوق وعضو أخر من مجلس اإلدارة، ویمكـن أن ینضـم إلـى لجنـة البـت مـن 

  .یراه مجلس اإلدارة ضروریًا في قرار البت من الفنیین وأصحاب الخبرة
) أو مــا یعادلهــا(شــیكل ) 50000(لــة المناقصــات التــي تزیــد قیمتهــا عــن فــي حا .3

یجــب أن یكــون البــت فیهــا بقــرار مــن مجلــس اإلدارة، وترفــق صــورة عــن محضــر 
  .اجتماع مجلس اإلدارة بالخصوص مع مستندات المناقصة

الجمعیــة ملزمــة باألخــذ بأقــل األســعار فــي حــال تطــابق المواصــفات، وفــي حـــال  .4
 .فة ذلك یتم أخذ موافقة الدائرة المختصة في الوزارة على ذلكوجود مبرر لمخال

  )15(المادة 
  األصول الثابتة

تثبـــــت تكلفـــــة األصـــــول الثابتـــــة بالتكلفـــــة التاریخیـــــة لتـــــاریخ اقتنائهـــــا، ویقفـــــل هـــــذا  .1
الحساب عند  إتالف األصل أو التخلص منه، ویتم إظهـار األصـل بقیمـة رمزیـة 

  .ًا وال تزال الجمعیة تستفید منهشیكل في حالة استهالكه دفتری) 1(
یحتســــب اإلهــــالك لألصــــول الثابتــــة علــــى أســــاس القســــط الثابــــت وتعتمــــد نســــب  .2

أثـــاث  -%20أجهـــزة مكتبیـــة  -%20أجهـــزة كمبیـــوتر : (االســـتهالك وفقـــا لآلتـــي
آالت  -%20) كتـب(مصـادر معلومـات  -%15سیارات  -%2مباني  -10%

 %).20شبكات كمبیوتر  -%10ومعدات 
عــالم الــوزارة إتــالف األ .3 صــل أو بیعــه یجــب أن یكــون بقــرار مــن مجلــس اإلدارة وإ

 .قبل اإلتالف أو البیع بأسبوعین على األقل
فــي حالــة ســرقة أو فقــدان أحــد األصــول أو المســتندات فــي الجمعیــة یجــب تبلیــغ  .4

خطـــار الـــوزارة خـــالل مـــدة  جهـــات االختصـــاص فـــور العلـــم بالســـرقة أو الفقـــدان وإ
 .خهأقصاها أسبوع من تاری

یــتم جـــرد أصـــول ومخـــزون الجمعیـــة فـــي نهایــة كـــل ســـنة مالیـــة مـــن خـــالل لجنـــة  .5
مكلفــة مــن مجلــس اإلدارة مكونــة مــن ثــالث أشــخاص علــى األقــل تتضــمن أحــد 
أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــدقق الحســابات، علــى أن یــتم االحتفــاظ بنتیجــة الجــرد 
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مـن مجلـس الموقعة من اللجنة في ملف خاص بذلك، وتعالج فـروق الجـرد بقـرار 
 .إدارة الجمعیة

 –اســم األصــل (یجــب االحتفــاظ بســجل للموجــودات الثابتــة للجمعیــة موضــح فیــه  .6
 –التكلفــة الفعلیــة  –تــاریخ الشــراء أو التوریــد -العــدد -جهــة االســتخدام–الوصــف 

 –رقمـــه   -صـــافي القیمـــة الدفتریـــة –مجمـــع االهـــالك المتـــراكم –نســـبة االهـــالك 
 ).مالحظات -األصلمكان تواجد  –الجهة الموردة 

فــي حـــال وجـــود أصــول ثابتـــة مســـتعارة مــن جهـــة أخـــرى یــتم تنظیمهـــا فـــي ســـجل  .7
 .خاص وال تسجل ضمن أصول الجمعیة

في حـال إقامـة الجمعیـة أي مبـاني علـى أراضـي مسـتأجرة مـن الغیـر یجـب أن ال  .8
تقــل مــدة انتفــاع الجمعیــة بهــذه المبــاني عــن عشــرین ســنة وبــدون أي مقابــل وأي 

 .ذا الشرط یكون باطالً عقد بخالف ه
  )16(المادة 

  آلیة الصرف من المخازن
تقدم الجهة الطالبـة لالحتیـاج طلبـًا بصـرف أصـناف ألمـین المخـزن للصـرف مـن   .1

ـــة عـــدم تـــوفر األصـــناف فـــي المخـــزن یـــتم الطلـــب مـــن أمـــین  المخـــزن، وفـــي حال
  .الصندوق أو من یفوضه للبدء بإجراءات الشراء

ن بموجــب ســند صــرف مخــازن یحــرر مــن أصــل یــتم الصــرف للمــواد مــن المخــاز   .2
تمــــام  ــــدى أمــــین المخــــزن بعــــد اعتمــــاده وإ ــــى أن یحفــــظ األصــــل ل وصــــورتین، عل
إجراءات الصرف كمستند صرف والتسجیل في بطاقـة الصـنف، والصـورة األولـى 
تحفظ لدى الجهة الطالبة، والصورة الثانیـة تحفـظ مسلسـلة فـي كعـب الـدفتر الـذي 

  .النتهاء من كل دفتریحفظ في حافظة خاصة بعد ا
یجـــب أن یمســـك أمـــین المخـــزن ســـجل یـــدوي لمراقبـــة حركـــة أصـــناف المخـــزن أو   .3

ســجل إلكترونــي للجمعیــة التــي لــدیها بــرامج إلكترونیــة بحیــث یــتم طباعــة الســجل 
بشــــكل شــــهري واعتمــــاده مــــن أمــــین المخــــزن وأمــــین الصــــندوق أو مــــن یفوضــــه 

 .وأرشفته في ملف خاص
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  )17(المادة 
  ع للممتلكاتإجراءات البی

في حالة رغبة إدارة الجمعیة في بیع أي مـن ممتلكاتهـا یجـب أخـذ موافقـة مجلـس  .1
ــــس اإلدارة مــــن ثالثــــة  ــــة علــــى البیــــع وتشــــكل لجنــــة بقــــرار مــــن مجل إدارة الجمعی
أعضـــاء علـــى األقـــل یرأســـها عضـــو مجلـــس إدارة، وتضـــم فـــي عضـــویتها أمــــین 

یـتم إعـالم الـوزارة بقـرار الصندوق ومحاسب الجمعیة وخبیر فني لتقیـیم األصـل، و 
  .البیع قبل أسبوعین من عملیة البیع

في حالة بیع األصول الثابتـة غیـر المنقولـة كاألراضـي والمبـاني یجـب بیعهـا عـن  .2
طریق المزاد العلني بغرض الحصول على أعلـى سـعر، وذلـك بعـد اإلعـالن عـن 

أیــام  المــزاد العلنــي فــي إحــدى الصــحف المحلیــة لمــدة یــومین علــى األقــل بخــالف
ــــــــــد موعــــــــــد ومكــــــــــان المــــــــــزاد العلنــــــــــي،                العطــــــــــل والمناســــــــــبات الرســــــــــمیة وتحدی

 .ویتم المزاد العلني بحضور مندوب الوزارة
ـــــتم اتبـــــاع نفـــــس إجـــــراءات الشـــــراء  .3 ـــــة المنقولـــــة ی ـــــع األصـــــول الثابت فـــــي حالـــــة بی

والمناقصـات وذلــك وفقــًا لقیمــة تقیــیم هــذه األصـول مــن اللجنــة المشــكلة فــي الفقــرة 
ج، ح، خ مـن (من هـذه المـادة ویسـتثنى مـن هـذه اإلجـراءات البنـود رقـم ) 1(رقم 

 ).11من المادة رقم  4الفقرة رقم 
یجــوز للجمعیــة بیــع أصــول ثابتــة منقولــة بطریقــة المــزاد العلنــي، إذا رأى مجلــس  .4

اإلدارة أن ذلك سیزید من قیمة األصل، وذلك بنفس إجـراءات بیـع األصـول غیـر 
 .المنقولة

  )18(ة الماد
  إجراءات التوظیف ودفع الرواتب

یجــب علــى الجمعیــة أن تحــدد احتیاجاتهــا للتوظیــف وفقــًا لهیكلیتهــا أو مــن خــالل  .1
دراسة دقیقة تقوم بإعدادها لجنة مكلفة من مجلس اإلدارة، وال یجوز لهـا أن تقـوم 

  .بتوظیف أي موظف فیها یزید عن حاجتها
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اإلدارة حسـب الحاجـة بعـد اإلعـالن یعین العاملین في الجمعیة بقرار مـن مجلـس  .2
ــــة فــــي مكــــان ظــــاهر وفــــي موقعهــــا  ــن الوظــــائف الشــــاغرة داخــــل مقــــر الجمعی عــ
اإللكترونـي وفـي صــحیفة محلیـة یومیــة وذلـك لمـدة یــومین متتـالیین فــي غیـر أیــام 
العطـــل والمناســـبات الرســـمیة، علـــى أن یتضـــمن اإلعـــالن وصـــف دقیـــق للمهـــام 

المطلوبــة فــي شــاغل هــذه الوظیفــة، وقیمــة  الوظیفیــة، وكــذلك الشــروط والمــؤهالت
 .الراتب

یجــــوز للجمعیــــة أن تســــتبدل إجــــراء اإلعــــالن فــــي صــــحیفة یومیــــة لمــــدة یــــومین  .3
متتـالیین، بــاإلعالن لمـدة یــوم واحـد علــى األقـل فــي صـحیفة یومیــة فـي غیــر أیــام 
العطل والمناسبات الرسمیة، في حال التزمت الجمعیة باإلعالن فـي أحـد المواقـع 

رونیـــة المشـــهورة بإعالنـــات التوظیـــف فـــي فلســـطین، أو فـــي حـــال الوظـــائف اإللكت
شــیكل أو الوظــائف المؤقتــة التــي ال  1000الــدنیا التــي یقــل إجمــالي راتبهــا عــن 

 .تزید عن ثالثة شهور
یشـــكل بقـــرار مـــن مجلـــس إدارة الجمعیـــة لجنـــة لإلشـــراف علـــى مســـابقة التعیـــین،  .4

ارة الجمعیـــة أو مـــن یفوضــــه تتكـــون مـــن أربـــع أعضـــاء یرأســـها رئـــیس مجلـــس إد
ـــــذي للجمعیـــــة  ـــــس اإلدارة أو المـــــدیر التنفی ، وعضـــــویة أحـــــد أعضـــــاء مجل خطیـــــًا

 .وعضوین متخصصین في مجال الوظیفة المعلن عنها
في الوظائف التـي یسـتدعي شـغلها إجـراء مسـابقات كتابیـة وشـفهیة، یـتم اإلعـالن  .5

ــدعى النــاجحون فــ ُ ، ثــم ی ي المســابقات الكتابیــة عــن اجــراء المســابقات الكتابیــة أوًال
إلجــراء المســابقة الشــفهیة، ویــتم إعــالن أســماء النــاجحین فــي المســابقات الشــفهیة 
ــــة أو الموقــــع  ــــى لوحــــات الجمعی ــــائج المســــابقات، عل حســــب الترتیــــب النهــــائي لنت

 .اإللكتروني
یـــتم التعیـــین فـــي الوظیفـــة للحاصـــلین علـــى أعلـــى الـــدرجات فـــي الترتیـــب النهـــائي  .6

 .لنتیجة المسابقة
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یجب على الجمعیة تنظیم عقود عمل للعـاملین فـي الجمعیـة بمـا ال یتعـارض مـع  .7
 .أحكام قانون العمل الفلسطیني ولوائحه وأنظمته الساریة المفعول

ــــة للموظــــف وصــــور  .8 ــــف لكــــل عامــــل یحتــــوي علــــى األوراق الثبوتی یــــتم تنظــــیم مل
 .المؤهالت وشهادات الخبرة مع قرار التعیین الذي یحدد فیه الراتب

ق عملیـــة تســـجیل حضـــور وانصـــراف العـــاملین فـــي ســـجل أو كشـــف رســـمي، توثـــ .9
وكـــذلك ســـاعات العمـــل للعـــاملین بنظـــام الســـاعة أو الیومیـــة، بحیـــث یـــتم اعتمـــاد 

 .التوثیق من مجلس اإلدارة أو من یفوضه
 :تصرف رواتب العاملین بالجمعیة وفقًا إلحدى الطرق التالیة .10

ع علـى الشـیكات بتحویـل كشـف موجـه للبنـك وموقـع مـن أصـحاب حـق التوقیـ - أ
 .الرواتب على حسابات الموظفین مباشرة

الصرف من خالل البنـك أو البریـد اسـتنادًا لكشـف موقـع مـن اإلدارة ومسـجل  -  ب
  .فیه أسماء العاملین ورواتبهم

  .لمستفید األول فقط باسم كل عاملإصدار شیك ممهور بختم ل -  ت

  )19(المادة 
  استحقاقات العاملین في الجمعیة

تعتبـــــر مصـــــروفات ) مكافــــأة نهایـــــة الخدمــــة(العـــــاملین فــــي الجمعیـــــة مســــتحقات  .1
مســـتحقة علـــى الجمعیـــة، ویجـــب إیـــداعها فـــي حســـاب لمخصـــص نهایـــة الخدمـــة 
مســتقل عــن بــاقي حســابات الجمعیــة فــي البنــك، وال یجــوز للجمعیــة التصــرف بــه 
إال لصـــالح العامـــل، ویـــتم احتســـاب وصـــرف هـــذه المكافـــآت وفقـــا ألحكـــام قـــانون 

  .فلسطیني ساري المفعول كحد أدنىالعمل ال
تلتـزم إدارة الجمعیـة باقتطـاع وسـداد ضـریبة الـدخل المسـتحقة علـى العـاملین فیهـا  .2

 .بشكل شهري وبشكل سنوي بحد أقصى
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  )20(المادة 
  المشاریع االستثماریة

یحــق للجمعیــة إنشــاء مشــاریع اســتثماریة تســاهم فــي تغطیــة مصــاریف الجمعیــة وفــق 
  :المحددات اآلتیة

عــــداد دراســــة جــــدوى للمشــــروع االســــتثماري مــــن قبــــل لجنــــة مختصــــة أو مركــــز إ .1
  .استشاري مختص قبل البدء بتنفیذه

داري إلدارة المشـروع االسـتثماري بمــا ال یتعـارض مـع أحكــام  .2 إعـداد نظـام مــالي وإ
 .هذا القرار

یـتم اســتخدام ســندات القــبض الفرعیــة وسـندات الصــرف الفرعیــة لتســجیل البیانــات  .3
 .مشاریع االستثماریةالمالیة لل

 .یجب فتح حساب فرعي في البنك لكل مشروع استثماري .4
یــتم إعــداد تقریــر ربــع ســنوي علــى األقــل عــن نتیجــة أعمــال المشــروع االســتثماري  .5

 .وعرضها على مجلس اإلدارة التخاذ اإلجراءات المناسبة
یقـــوم مجلـــس اإلدارة بتقیـــیم المشـــاریع االســـتثماریة بشـــكل ســـنوي علـــى األقـــل مـــن  .6

 .خالل لجنة مختصة
ـــــذ  .7 یجـــــب أن تلتـــــزم إدارة الجمعیـــــة بكافـــــة القـــــوانین والتـــــراخیص المتبعـــــة فـــــي تنفی

 .المشاریع االستثماریة
  )21(المادة 

  الحسابات الختامیة
یتم اعتماد أساس االستحقاق المعدل ألغراض إعداد الحسابات الختامیـة ویقصـد  .1

ــــه أن یــــتم تســــجیل اإلیــــرادات وقــــت تحصــــیلها وأن تســــجل ا لمصــــروفات وقــــت ب
  .تحققها
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علــــى الجمعیــــة أن تصــــدر قــــوائم مالیــــة موحــــدة لجمیــــع فروعهــــا ومرافقهــــا باللغــــة  .2
العربیة، وأن تفصح فیها عن جمیع أصـولها واسـتثماراتها، وأن تكـون معتمـدة مـن 

 .مدقق الحسابات
  : تشتمل الحسابات الختامیة للجمعیة على ما یلي .3

 .ب األصول المهنیةتقریر تدقیق من مدقق الحسابات معتمد حس . أ
 .بیانات المركز المالي للجمعیة . ب
إیــــــرادات المشــــــاریع، إیــــــرادات البــــــرامج، إیــــــرادات (بیانــــــات اإلیــــــرادات العامــــــة  . ت

والمصـروفات ) المشاریع االسـتثماریة، إیـرادات رسـوم العضـویة، إیـرادات أخـرى
ـــــــة للجمعیـــــــة، مصـــــــروفات المشـــــــاریع، (العامـــــــة  مصـــــــروفات إداریـــــــة وعمومی

مج، مصــروفات المشــاریع االســتثماریة، مصــروفات اإلهــالك، مصــروفات البــرا
 ).مصروفات أخرى

 .قائمة التدفق النقدي . ث
 :اإلیضاحات التفصیلیة المتممة للقوائم المالیة بما فیها . ج

  بیانـات اإلیـرادات مفصـلة لكـل المشـاریع والبـرامج موضـح فیهـا اسـم المـانح
 .لدخل إن وجدتودولته وكذلك بیانات المشاریع االستثماریة المدرة ل

  ــــــــة، (بیانــــــــات المصــــــــروفات مفصــــــــلة ــــــــب اإلداریــــــــة، الرواتــــــــب الفنی الروات
لكــل المشــاریع ) المصــاریف التشــغیلیة اإلداریــة، مصــاریف تشــغیلیة أخــرى

 .والبرامج والمشاریع االستثماریة المدرة للدخل
أن تكــون جمیــع القــوائم المشــار إلیهــا ســابقًا للعــام محــل التــدقیق مقارنــة مــع العــام  .4

 .لسابقا
ألغـــراض التقیــــیم حســــب البرنــــامج الـــوطني لمؤشــــرات األداء للجمعیــــات الخیریــــة  .5

والهیئات األهلیة یجـب أن یشـتمل التقریـر المـالي للجمعیـة أو الهیئـة علـى القائمـة 
 :اآلتیة
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العام   العام الحالي  كل األرقام بالشیكل فقط/البند  .م
  السابق

     إجمالي اإلیرادات   .1
     إجمالي المصروفات   .2
     العجز/إجمالي الفائض   .3
صــافي تكلفـــة مـــا تــم اقتنـــاؤه مـــن األصــول الثابتـــة خـــالل    .4

 العام
    

إجمـالي المصـاریف التشــغیلیة للجمعیـة وبرامجهـا الدائمــة    .5
باســــــتثناء المصــــــاریف التشــــــغیلیة للمشــــــاریع والمشــــــاریع 

 االستثماریة

    

باســـتثناء  إجمـــالي مصـــاریف جمیـــع الرواتـــب الفنیـــة فقـــط   .6
 لفنیة للمشاریع االستثماریة المدرة للدخلالرواتب ا

    

باســتثناء  إجمــالي مصــاریف جمیــع الرواتــب اإلداریــة فقــط   .7
 الرواتب اإلداریة للمشاریع االستثماریة المدرة للدخل

    

إجمــــالي المصــــاریف التشــــغیلیة اإلداریــــة بــــدون الرواتــــب    .8
باســـــتثناء المصـــــاریف التشـــــغیلیة للمشـــــاریع االســـــتثماریة 

 لالمدرة للدخ

    

     إجمالي إیراد المشاریع االستثماریة المدرة للدخل   .9
     إجمالي مصاریف المشاریع االستثماریة المدرة للدخل .10
     إجمالي إهالك أصول المشاریع االستثماریة لكل سنة .11
صـــــافي ربـــــح أو خســـــارة المشـــــاریع االســـــتثماریة المــــــدرة  .12

 للدخل بعد اإلهالك
    

     إجمالي إیراد رسوم العضویة .13
     إجمالي التبرعات الخارجیة .14
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العام   العام الحالي  كل األرقام بالشیكل فقط/البند  .م
  السابق

شـركات أو مؤسسـات محلیـة، (إجمالي التبرعات المحلیة  .15
 ...)أشخاص 

    

     إجمالي التبرعات الحكومیة .16
     توضیحها: إیرادات أخرى .17
     إجمالي قیمة التبرعات العینیة .18
     تإجمالي اإلیرادا .19
     إجمالي المصروفات .20
     العجز/إجمالي الفائض .21

  )22(المادة 
  النماذج

  .لحقة بهذا القرار ألغراض تنفیذهتعتمد النماذج الم
  )23(المادة 

  اإللغاء
م بخصـــــوص الشـــــئون المالیـــــة 2013لســـــنة ) 61(یلغـــــى قـــــرار وزیـــــر الداخلیـــــة رقـــــم  .1

  .للجمعیات الخیریة والهیئات األهلیة
  .مع أحكام هذا القرار یلغى كل ما یتعارض .2

  )24(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه اعتبـارًا  -كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 

  .من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق      
  الـظاظـازیـاد شـكري 

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2014لسنة ) 193(قرار مجلس الوزراء رقم 
یوسف حماد علي ثابت شهیدًا من شهداء الشعب / بشـأن اعتماد المتوفى

  الفلسطیني استثناًء 
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2009لسنة ) 7(لشهداء رقم وعلى قانون هیئة حقوق أسر ا
  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م/03/247/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  المصادقة على معاییر اعتماد الشهداء،
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسـنة ) هــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقـم

  حیات رئیس الوزراء،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صال
  وبناًء على تنسیب وزیر الشؤون االجتماعیة،

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

األربعـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الحادیـة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسـته 
   .م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/26/341/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة   

  .یوسف حماد علي ثابت شهیدًا من شهداء الشعب الفلسطیني استثناًء / اعتماد المتوفى
  )2(المادة 

تنفیــذ أحكــام هـــذا القــرار، ویعمــل بـــه  -كــٌل فیمــا یخصـــه-علــى الجهــات المختصــة كافـــة 
  .سمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الر 

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق      

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 194(قرار مجلس الوزراء رقم 
عز الدین محمد طایع جمال الدحنون من وزارة الزراعة إلى / بشـأن نقل السید

  بنفس درجته الوظیفیة حكم المحليوزارة ال

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
ترقیـة  م بشـأن2014لسـنة ) هــ.إ/و.م/08/333/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

عــز الــدین محمــد طــایع جمــال الــدحنون مــدیرًا عامــًا فــي وزارة الزراعــة بدرجــة / الســید
)A4(،  

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 تنسیب وزیر الزراعة،

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

وبنـــاًء علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته الحادیـــة واألربعـــین بعـــد الثالثمائـــة  
  . م13/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/27/341/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

الدین محمد طـایع جمـال الـدحنون مـن وزارة الزراعـة إلـى وزارة الحكـم  عز/ نقل السید
  .بنفس درجته الوظیفیة المحلي

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .في الجریدة الرسمیة اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر

 م2014من مایو لسنة  13: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  14: الموافق        

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 195(قرار مجلس الوزراء رقم 
  م2014بشأن عطلة ذكرى اإلسراء والمعراج للعام 

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

  م وتعدیالته،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
لقـانون الخدمـة م بالالئحة التنفیذیـة 2005لسنة ) 45(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

  منه،) 7(المدنیة وتعدیالته، والسیما المادة 
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(رار رئیس الوزراء رقموعلى ق

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

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و ســــته وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جل

   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
افـــــــة الـــــــوزارات م عطلـــــــة رســـــــمیة لك26/05/2014اعتبـــــــار یـــــــوم االثنـــــــین الموافـــــــق   

  .بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج والمؤسسات الحكومیة
  )2(المادة 

تنفیذ أحكام هذا القرار، ویعمل به  -كٌل فیما یخصه-على الجهات المختصة كافة 
  .دوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ ص

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  یـس مجلـس الـوزراءنائب رئ



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 196(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشیر محمد حسن أبو النجا من الهیئة العامة للمعابر والحدود / بشـأن نقل السید

  بنفس درجته الوظیفیة شؤون الخارجیةإلى وزارة ال
  مجلس الوزراء

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

  م بشأن2011لسنة ) هـ.إ/و.م/09/201/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
بشـــیر محمـــد حســـن أبـــو النجـــا مـــدیرًا عامـــًا فـــي الهیئـــة العامـــة للمعـــابر / ترقیـــة الســـید

  ،)A4(والحدود بدرجة 
  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

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

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

ن بعــــد الثالثمائــــة األربعــــیالثانیــــة و وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

بشیر محمد حسن أبو النجـا مـن الهیئـة العامـة للمعـابر والحـدود إلـى وزارة / نقل السید
  .بنفس درجته الوظیفیة الشؤون الخارجیة

  )2(المادة 
  .أحكام هذا القرار ما یتعارض مع یلغى كل

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 197(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن تغطیة تكالیف رسوم ترخیص فضائیة الكتاب

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

  م،1996لسنة ) 3(سلكیة رقم وعلى قانون االتصاالت السلكیة والال
نظـام تـرخیص المحطـات  م بشأن2004لسنة ) 182(وزراء رقم وعلى قرار مجلس ال

  اإلذاعیة والتلفزیونیة والفضائیة والالسلكیة وتعدیالته،
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11( وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم

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

  وبناًء على تنسیب وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/342/11(بمدینة غزة تحت رقم المنعقدة 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ــــة تكــــالیف رســــوم تــــرخیص  فضــــائیة الكتــــاب كونهــــا فضــــائیة تتكفــــل الحكومــــة بتغطی

  .م2014أكادیمیة تعلیمیة بدءًا من تاریخ تأسیسها وحتى نهایة عام 

  )2(المادة 
  .قراریلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا ال

  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  الـظاظـا زیـاد شـكري
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 198(قرار مجلس الوزراء رقم 
عالء / بشأن العفو الخاص عن ما تبقى من العقوبة المحكوم بها على المدان

  عبد الحمید عقل

  مجلس الوزراء
ــــى القــــانون األساســــي المعــــدل لســــنة  ا م وتعدیالتــــه، والســــیم2003بعــــد االطــــالع عل

  منه،) 42،46(المادتین 
  منه،) 46(م، والسیما المادة 1979وعلى قانون العقوبات الثوري لسنة 

  منه،) 351(م، والسیما المادة 1979وعلى قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 
  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 

ًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات زیــاد شــكري الظاظــا نائبــ/ تعیــین الســید
  رئیس الوزراء،

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

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
   .م20/05/2014یخ بتار ) هـ.إ/و.م/04/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

عـالء عبـد الحمیـد عبـد / العفو الخاص عن ما تبقى من العقوبة المحكـوم بهـا علـى المـدان
ــــــي الحكــــــم الصــــــادر عــــــن المحكمــــــة العســــــكریةاهللا عقــــــل  ــــــم  ف الخاصــــــة فــــــي القضــــــیة رق

)1/1996.(  
  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  ـس مجلـس الـوزراءنائب رئی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 199(قرار مجلس الوزراء رقم 
وكالء "بشـأن تعدیل الهیكل التنظیمي لوزارة االقتصاد الوطني بإضافة منصب 

  "مساعدون
  مجلس الوزراء

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

تنظــــیم  م بشــــأن2004لســــنة ) ق.أ/و.م/06/07(وعلــــى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 
  مراجعة مهام وهیكلیات الوزارات،

 م بشـــــأن2011لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/17/206/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
  اعتماد هیكلیة وزارة االقتصاد الوطني،

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(س الــوزراء رقــم وعلــى قــرار رئـــی
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

  الوزراء،
  وبناًء على تنسیب وزیر التخطیط،

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

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و ا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته وبنــــاًء علــــى مــــ
   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  ".وكالء مساعدون"تعدیل الهیكل التنظیمي لوزارة االقتصاد الوطني بإضافة منصب 

  )2(المادة 
  .ض مع أحكام هذا القراریلغى كل ما یتعار 

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 200(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن اعتماد الهیكل التنظیمي المعدل لسلطة األراضي

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(یة رقم وعلى قانون الخدمة المدن
تنظــــیم  م بشــــأن2004لســــنة ) ق.أ/و.م/06/07(وعلــــى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  مراجعة مهام وهیكلیات الوزارات،
 م بشـــــأن2009لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/05/105/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 

  اعتماد هیكلیة سلطة األراضي،
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وزراء رقــم وعلــى قــرار رئـــیس الــ

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

  وبناًء على تنسیب وزیر التخطیط،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و ره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــ

   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  .لطة األراضي المرفق بهذا القراراعتماد الهیكل التنظیمي المعدل لس

  )2(المادة 
  .القرار یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  ري الـظاظـازیـاد شـك
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 201(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشأن اعتماد الهیكل التنظیمي للهیئة العامة للمعابر والحدود

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

  م،2012لسنة ) 5(ابر والحدود رقم وعلى قانون الهیئة العامة للمع
ـــوزراء رقـــم  ـــى قـــرار مجلـــس ال تنظـــیم مراجعـــة  م بشـــأن2004لســـنة ) ق.أ/و.م/06/07(وعل

  مهام وهیكلیات الوزارات،
/ تعیـــین الســـید م بشـــأن2012لســـنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم

  حیات رئیس الوزراء،زیاد شكري الظاظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صال
  وبناءً على تنسیب وزیر التخطیط،

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

األربعـــین بعـــد الثالثمائـــة المنعقـــدة الثانیـــة و وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 
   .م20/05/2014خ بتاری) هـ.إ/و.م/07/342/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  .ابر والحدود المرفق بهذا القراراعتماد الهیكل التنظیمي للهیئة العامة للمع
  )2(المادة 

  .ما یتعارض مع أحكام هذا القرار یلغى كل
  )3(المادة 

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

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                   

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 202(قرار مجلس الوزراء رقم 
لوزارة االتصاالت بإضافة اإلدارة العامة للحكومة بشـأن تعدیل الهیكل التنظیمي 

  اإللكترونیة
  مجلس الوزراء

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

تنظــــیم  م بشــــأن2004لســــنة ) ق.أ/و.م/06/07(وعلــــى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 
  مراجعة مهام وهیكلیات الوزارات،
المصــادقة  نم بشــأ2004لســنة ) ق.أ/و.م/09/40(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  على الهیكل التنظیمي والوظیفي لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات،
ــــــم  ــــــوزراء رق ــــــس ال ــــــرار مجل ــــــى ق  م بشــــــأن2006لســــــنة ) ق.أ/و.م/11/56/09(وعل

لـــى تعـــدیل الهیكـــل التنظیمـــي والـــوظیفي لـــوزارة االتصـــاالت وتكنولوجیــــا المصـــادقة ع
  المعلومات،

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 تنسیب وزیر التخطیط،

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

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

تنظیمــــي لـــوزارة االتصـــاالت وتكنولوجیــــا المعلومـــات بإضــــافة اإلدارة تعـــدیل الهیكـــل ال
  .العامة للحكومة اإللكترونیة



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في 

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 203(قرار مجلس الوزراء رقم 
  حة بشأن تعدیل الهیكل التنظیمي لوزارة الص

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

  م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
تنظــــیم  م بشــــأن2004لســــنة ) ق.أ/و.م/06/07(وعلــــى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  مراجعة مهام وهیكلیات الوزارات،
اعتمـاد  م بشـأن2004لسـنة ) هــ.إ/و.م/03/55/11(ار مجلـس الـوزراء رقـم وعلى قـر 

  هیكلیة وزارة الصحة،
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،

  تخطیط،وبناًء على تنسیب وزیر ال
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ــــوزارة الصــــحة بإضــــافة  تعــــدیل ــــین عــــاكتین تتبعــــان الوكیــــل الهیكــــل التنظیمــــي ل إدارت

  : المساعد، وهما
 .اإلدارة العامة للوحدات اإلداریة المساعدة .1
  .اإلدارة العامة للوحدات الفنیة المساعدة .2
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 204(قرار مجلس الوزراء رقم 
  دونم من األراضي الحكومیة لصالح وزارة االقتصاد الوطني) 20(بشـأن تخصیص 

  الستخدامها في إنشاء المعارض التجاریة
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  ،م14/05/2014المنعقد بتاریخ ) 25(
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

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و راء فــــي جلســــته وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوز 
   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـــن األراضــي الحكومیـــة الواقعــة فـــي حـــرم  -عشــرون دونمـــاً –دونـــم ) 20(تخصــیص 
نشـــاء المعــارض التجاریـــة، المینــاء لصــالح وزارة االقتصـــاد الــوطني الســـتخدامها فــي إ

 .وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 205(قرار مجلس الوزراء رقم 
 نشاء بئرین میاهبشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة خانیونس إل 

  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 بشأن2013لسنة ) هـ.إ/و.م/16/291/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  صیص األراضي الحكومیة،نظام معاییر تخ

 وعلى توصیات اللجنة الوزاریة العلیا لألراضي الحكومیة في محضر اجتماعها
  م،14/05/2014المنعقد بتاریخ ) 25(رقم 

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
الحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــ/ الســید

 الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(مادة ال
مـن القطعــة ) 14(تخصـیص قطعـة األرض الحكومیـة الواقعـة فـي أرض القسـیمة رقـم 

 -ثالثمائـــة متـــرًا مربعـــاً –) 2م300(مـــن أراضـــي مدینـــة خـــانیونس بمســـاحة ) 88(رقـــم 
لصـالح بلدیـة خـانیونس إلنشـاء بئـرین میــاه، وذلـك وفقـًا للمخططـات الهندسـیة المرفقــة 

 .بهذا القرار
  )2(المادة 

  .ما یتعارض مع أحكام هذا القراریلغى كل 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435عـام من رجب ل 20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 206(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وكالة غوث وتشغیل الالجئین 

 إلنشاء مدرسة
  مجلس الوزراء

  الته،م وتعدی2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
 م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) ـهـ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  ماعهـاوعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجت

  م،14/05/2014المنعقد بتاریخ ) 25(
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

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/12/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـــن ) 1375(تخصـــیص قطعـــة األرض الحكومیـــة الواقعـــة فـــي أرض القســـیمة رقـــم  
أربعــة –) 2م4745(بمســاحة  -المشــتل–مــن أراضــي مدینــة غــزة ) 978(القطعــة رقــم 

لصـالح وكالـة غـوث وتشـغیل الالجئـین  -آالف وسبعمائة وخمسة وأربعـین متـرًا مربعـاً 
 .إلنشاء مدرسة، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  س مجلـس الـوزراءنائب رئیـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 207(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدینیة 

 إلعادة إنشاء مسجد الفاروق
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،14/05/2014خ المنعقد بتاری) 25(
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

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و قــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته وبنــــاًء علــــى مــــا أ
   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مــن القطعــة ) 2(تخصــیص قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم 
 -أربعمائــة متـــرًا مربعـــاً –) 2م400(ة مـــن أراضــي مدینـــة خــانیونس بمســـاح) 88(رقــم 

لصـــالح وزارة األوقـــاف والشـــؤون الدینیـــة إلعـــادة إنشـــاء مســـجد الفـــاروق، وذلـــك وفقـــًا 
  .للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار

 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .ما یتعارض مع أحكام هذا القرار یلغى كل

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 208(ء رقم قرار مجلس الوزرا
 بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة خانیونس إلنشاء خزان 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،

نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(ار مجلـس الـوزراء رقـم وعلـى قـر 
  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،14/05/2014المنعقد بتاریخ ) 25(

تعیـــین  بشــأن م2012لســنة ) 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
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/14/342/11(نة غزة تحت رقم المنعقدة بمدی
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــن القطعــة ) 2(تخصــیص قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم 

ألفــان وخمســمائة متــرًا –) 2م2500(مــن أراضــي مدینــة خــانیونس بمســاحة ) 88(رقــم 
میـاه، وذلـك وفقـًا للمخططـات الهندســیة  لصـالح بلدیـة خـانیونس إلنشـاء خـزان -مربعـاً 

 .المرفقة بهذا القرار
  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: غـزة بتاریخ صـدر في مدینـة
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 209(قرار مجلس الوزراء رقم 
  سةأرض لصالح وكالة غوث وتشغیل الالجئین إلنشاء مدر  ةبشـأن استمالك قطع

  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 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للغایـــــات العامــــــة(وعلـــــى قــــــانون األراضــــــي 
  وتعدیالته،

رقـم  جنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـاوعلى توصیات الل
  م،14/05/2014المنعقد بتاریخ ) 25(

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،
  ات المصلحة العامة،وبناًء على مقتضی

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/15/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
) 242(مــن القطعــة رقــم ) 1(ي أرض القســیمة رقــم اســتمالك قطعــة األرض الواقعــة فــ

لصـــالح وكالـــة  -أربعـــة دونمـــات–) دونـــم 4(مــن أراضـــي خزاعـــة بخـــانیونس بمســـاحة 
 .ث وتشغیل الالجئین إلنشاء مدرسةغو 

  )2(المادة 
أعـاله ) 1(تكلیف سلطة األراضي بتعویض صاحب قطعة األرض المبینة فـي المـادة 

  .حسب األصول المعمول بها



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  ئیـس مجلـس الـوزراءنائب ر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 210(قرار مجلس الوزراء رقم 
  بشـأن التعامل مع تعدیات أفراد من عائلة أبو حجر

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

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

آلیـات  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/15/291/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقـم 
  التعامل مع التعدیات على األراضي الحكومیة،

إزالـة تعـدیات  م بشـأن2014لسـنة ) هــ.إ/و.م/04/327/11(وعلى قـرار الـوزراء رقـم 
  ة لهم،أفراد من عائلة أبو حجر وتخصیص قطعة أرض حكومی

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،14/05/2014المنعقد بتاریخ ) 25(

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

 زراء،الو 
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/16/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
عائلة أبـو حجـر المـذكورة أسـماؤهم فـي الجـدول التـالي حسـب تعامل مع تعدیات یتم ال

م بشـــــأن آلیـــــات 2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/15/291/11(قــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
  :التعامل مع التعدیات على األراضي الحكومیة

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

 رقم الهویة االسم .م
 912267739 علي حسن فارس أبو حجر  .1
 976515171 رحمة حسن عقیل أبو حجر  .2
 915796437 عالء حسن فارس أبو حجر  .3
 800120560 محمد حسن فارس أبو حجر  .4
 802412536 أحمد حسن فارس أبو حجر   .5

  
  )2(المادة 

م بشـأن إزالـة تعـدیات 2014ة لسـن) هــ.إ/و.م/04/327/11(سحب قـرار الـوزراء رقـم 
  .من عائلة أبو حجر وتخصیص قطعة أرض حكومیة لهم أفراد

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  س مجلـس الـوزراءنائب رئیـ

  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 211(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن استمالك قطع أراضي إلنشاء مدرستین تابعتین لوزارة التربیة والتعلیم 

  ومدرستین تابعتین لوكالة غوث وتشغیل الالجئین العالي
  مجلس الوزراء

  ،م وتعدیالته2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
 م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
م 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للغایـــــات العامــــــة(وعلـــــى قــــــانون األراضــــــي 

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

  م،14/05/2014ریخ المنعقد بتا) 25(
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

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته  وبنــــاًء علــــى مــــا
   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/17/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ــــیم  اســــتمالك قطــــع األراضــــي التالیــــة إلنشــــاء مدرســــتین تــــابعتین لــــوزارة التربیــــة والتعل
 :كالة غوث وتشغیل الالجئینالعالي، ومدرستین تابعتین لو 

) 213(مـــن القطعـــة رقـــم ) 15(قطعـــة األرض الواقعـــة فـــي أرض القســـیمة رقـــم  .1
 .-أربعة دونمات وخمسمائة مترًا مربعاً –دونم ) 4.5(بمساحة 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

) 218(مــــن القطعــــة رقــــم ) 9(قطعــــة األرض الواقعــــة فــــي أرض القســــیمة رقــــم  .2
 .-بعاً خمسة دونمات وثمانمائة مترًا مر –دونم ) 5.8(بمساحة 

) 221(مـــن القطعـــة رقـــم ) 15(قطعـــة األرض الواقعـــة فـــي أرض القســـیمة رقـــم  .3
 .-أربعة دونمات وخمسمائة مترًا مربعاً –دونم ) 4.5(بمساحة 

) 222(مـــن القطعـــة رقـــم ) 21(قطعـــة األرض الواقعـــة فـــي أرض القســـیمة رقـــم  .4
 .-أربعة دونمات وثالثمائة مترًا مربعاً –دونم ) 4.3(بمساحة 

  )2(المادة 
مــن هــذا ) 1(ینــة فــي المــادة تكلیـف ســلطة األراضــي بتعــویض أصــحاب األراضـي المب

  .حسب األصول المعمول بها القرار
  )3(المادة 

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

  م2014من مایو لسنة  20: بتاریخصـدر في مدینـة غـزة 
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 212( قرار مجلس الوزراء رقم
بشـأن استمالك قطعة أرض لصالح وكالة غوث وتشغیل الالجئین إلنشاء 

  مدرستین

  ءمجلس الوزرا
  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

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

م 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للغایـــــات العامــــــة(وعلـــــى قــــــانون األراضــــــي 
  وتعدیالته،

رقـم  لعلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـاوعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة ا
  م،14/05/2014المنعقد بتاریخ ) 25(

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،
  امة،وبناًء على مقتضیات المصلحة الع

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/18/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــن القطعــة ) 28(و) 23(ن رقــم اســتمالك قطعــة األرض الواقعــة فــي أرض القســیمتی

لصــالح  -ثمانیــة دونمــات-) دونــم 8(مــن أراضــي دیــر الــبلح بمســاحة ) 2337(رقــم 
 .وتشغیل الالجئین إلنشاء مدرستینوكالة غوث 

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
أعـاله ) 1(تكلیف سلطة األراضي بتعویض صاحب قطعة األرض المبینة فـي المـادة 

  .حسب األصول المعمول بها
  )3(المادة 

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

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  مجلـس الـوزراءنائب رئیـس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 213(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدینیة 

 إلنشاء مسجد مجدي حماد
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،14/05/2014المنعقد بتاریخ ) 25(
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

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و لــــس الــــوزراء فــــي جلســــته وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مج
   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/19/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

فـي القطعـة ) 34(تخصیص قطعة األرض الحكومیـة الواقعـة فـي أرض القسـیمة رقـم 
لصــــــالح وزارة األوقـــــــاف  -ألــــــف متــــــر مربــــــع–) 2م1000(بمســــــاحة ) 1746(رقــــــم 

والشــــؤون الدینیــــة إلنشــــاء مســــجد مجــــدي حمــــاد، وذلــــك وفقــــًا للمخططــــات الهندســــیة 
  .المرفقة بهذا القرار

 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

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

  .تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من 

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 214(قرار مجلس الوزراء رقم 
 ة أرض حكومیة لصالح بلدیة خانیونس إلقامة سوق شعبيبشـأن تأجیر قطع

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

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

نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،14/05/2014المنعقد بتاریخ ) 25(

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
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م20/05/2014ریخ بتا) هـ.إ/و.م/20/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــن القطعــة رقــم ) 2(تــأجیر قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم 

ســـتة دونمـــات وأربعمائـــة –دونـــم ) 4,6(مـــن أراضـــي مدینـــة خـــانیونس بمســـاحة ) 88(
لصـــالح بلدیـــة خـــانیونس إلقامـــة ســـوق شـــعبي، وذلـــك وفقـــًا للمخططـــات  -متـــرًا مربعـــاً 

 .سیة المرفقة بهذا القرارالهند
  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 215(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ناصر عبد العزیز جابر مصلح عمیدًا لكلیة الرباط الجامعیة/ بشـأن تعیین السید

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

إنشـــاء  م بشــأن2014لســنة ) هـــ.إ/و.م/15/340/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
 منه،) 13(كلیة الرباط الجامعیة، والسیما المادة 

/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(رقم وعلى قرار رئیس الوزراء
  ظا نائبًا لرئیس الوزراء وتفویضه ببعض صالحیات رئیس الوزراء،زیاد شكري الظا

  وبناء على تنسیب مجلس أمناء كلیة الرباط الجامعیة،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
ئـة المنعقـدة األربعـین بعـد الثالثماالثانیـة و وبناًء على مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/21/342/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
  .ناصر عبد العزیز جابر مصلح عمیدًا لكلیة الرباط الجامعیة/ تعیین السید

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام القرار

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة
  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    
  زیـاد شـكري الـظاظـا

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 216(رقم  قرار مجلس الوزراء
بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح رابطة األسرى والمحررین إلنشاء 

  مقر للرابطة
  مجلس الوزراء

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

  ه،وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالت
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،14/05/2014المنعقد بتاریخ ) 25(
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

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/22/342/11(نعقدة بمدینة غزة تحت رقم الم

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـــــن ) 811(تخصــــیص قطعـــــة األرض الحكومیــــة الواقعـــــة فـــــي أرض القســــیمة رقـــــم 
مائــــتان –) 2م292(مــن أراضـــي مدینــة غـــزة، والبالغــة مســـاحتها ) 978(القطعــة رقـــم 

رابطـة األسـرى والمحـررین إلنشـاء مقـر للرابطـة،  لصـالح -واثنان وتسـعون متـرًا مربعـاً 
  . وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 217(قرار مجلس الوزراء رقم 
جل الخیر إلى بشـأن نقل تخصیص قطعة أرض حكومیة من جمعیة االئتالف من أ

 إلنشاء جامعة خاصة اإلسراء شركة جامعة
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
 نظـام م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،14/05/2014المنعقد بتاریخ ) 25(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/23/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :ما یليقرر 
  )1(المادة 

مــــن ) 8(نقــــل تخصــــیص قطعــــة األرض الحكومیــــة الواقعــــة فــــي أرض القســــیمة رقــــم 
عشـرون –) دونـم 20(من أراضـي مدینـة غـزة، والبالغـة مسـاحتها ) 675(القطعة رقم 

والمخصصـــة لصـــالح جمعیـــة االئـــتالف مـــن أجـــل الخیـــر إلـــى شـــركة جامعـــة  -دونمـــاً 
  .للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار اإلسراء إلنشاء جامعة خاصة، وذلك وفقاً 

 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .ما یتعارض مع أحكام هذا القرار یلغى كل

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 218(قرار مجلس الوزراء رقم 
  )24(محررین على الكادر العسكري عدد  بشـأن تعیین أسرى

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

  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
/ 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،
  بناءً على تنسیب وزیر الداخلیة واألمن الوطني،و 

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

األربعـــین بعـــد الثالثمائـــة المنعقـــدة الثانیـــة و وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس الـــوزراء فـــي جلســـته 
   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/24/342/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

علــى الكـادر العســكري، والـواردة أســماؤهم فــي ) 24(تعیـین األســرى المحـررین البــالغ عـددهم 
/ سامر صبحي رشید بني عـودة، وینتهـي باسـم/ الكشف الملحق بهذا القرار والذي یبدأ باسم

  .صبحي ماجد صبحي العطار وفق الرتبة قرین كل اسم
  )2(المادة 

  .ل ما یتعارض مع أحكام هذا القراریلغى ك
  )3(المادة 

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

  

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435ب لعـام من رج 20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 219(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح جمعیة األیدي الرحیمة الخیریة

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

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

نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،14/05/2014تاریخ المنعقد ب) 25(

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
األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته وبنــــاًء علــــى 

   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/25/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــــن ) 1465(تخصــــیص قطعــــة األرض الحكومیــــة الواقعــــة فــــي أرض القســــیمة رقــــم 

ــــرًا مربعــــاً خمســــم–) 2م500(بمســــاحة ) 978(القطعــــة رقــــم  لصــــالح جمعیــــة  -ائة مت
 .األیدي الرحیمة الخیریة، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیةاعتبارًا من تاریخ 

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 220(قرار مجلس الوزراء رقم 
  )195(سرى محررین موظفین على الكادر العسكري عدد بشـأن إعادة تقییم أ

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

  م،2005لسنة ) 8(وعلى قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطینیة رقم 
نظــــام  م بشــــأن2009لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/01/118(وعلـــى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

  وظائف لألسرى المحررین،تأمین 
م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  بعض صالحیاته،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
 األربعــــین بعــــد الثالثمائــــةو  الثانیــــةوبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 

   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/26/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
إعـــادة تقیــــیم األســـرى المحــــررین المـــوظفین علــــى الكـــادر العســــكري، والبـــالغ عــــددهم 

/ والــواردة أســماؤهم فـــي الكشــف الملحــق بهـــذا القــرار والــذي یبـــدأ باســم اللـــواء) 195(
محمــد إســماعیل / حســین أبــو حصــیرة وینتهــي باســم المــالزم أولأحمــد عبــد الــرحمن 

إســــماعیل البردویــــل، مســــاواة بــــزمالئهم األســــرى المحــــررین المقیمــــین وفــــق األنظمــــة 
  .المعتمدة في المحافظات الشمالیة

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 221(مجلس الوزراء رقم قرار 
قرار مجلس بموجب  تم استمالكها بشـأن تعویض أصحاب قطع األراضي التي

 م2013لسنة ) هـ.إ/و.م/03/308/11(رقم  الوزراء

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003المعدل لسنة  على القانون األساسي االطالعبعد 

م 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) عامــــــةال غایــــــاتاســــــتمالكها لل(وعلــــــى قــــــانون األراضــــــي 
  منه،) 22(وتعدیالته، والسیما المادة 

ـــــس الـــــوزراء رقـــــم  ـــــى قـــــرار مجل بشـــــأن م 2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/03/308/11(وعل
  استمالك قطع أراضي

فـي منطقـة شــمال  لصـالح وزارة التربیـة والتعلـیم العـالي إلنشـاء مـدارس حكومیـة علیهـا
  ،"جبالیا"قطاع غزة 

تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وزراء رقـــم وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــ
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

 الوزراء،

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

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة ة و الثانیــــوبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/27/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  

  )1(المادة 
بموجب  تي تم استمالكهاتكلیف سلطة األراضي بتعویض أصحاب قطع األراضي ال

بقطع أراضي  م2013لسنة ) هـ.إ/و.م/03/308/11(رقم الوزراء قرار مجلس 
  :ومیة، وذلك على النحو التاليحك



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

، أحمد محمود حالوةعفاف (أحمد محمود حالوة، وهم / تعویض ورثة المواطن .1
عصمت حسین ، و أحمد محمود حالوة ، وهندأحمد محمود حالوةوعطاف 

من القطعة ) 2(الواقعة في أرض القسیمة رقم  مأرضه ، عن)مصطفى البكري
أربعة – )2م4000(لغة مساحتها والبا من أراضي مدینة جبالیا )1803(رقم 

القسیمة رقم أرض الواقعة في  الحكومیة ، بقطعة األرض-آالف مترًا مربعاً 
والبالغة مساحتها من أراضي مدینة خانیونس ) 89(من القطعة رقم ) 17(
ع ، على أن یتم دف-ثمانیة آالف وسبعمائة وعشرون مترًا مربعاً – )2م8720(

 .لالفرق في ثمن األرض حسب األصو 

أرضها الواقعة في أرض  عن - مدینة جبالیا –تعویض الجمعیة اإلسالمیة  .2
من أراضي  )754(من القطعة رقم ) 109-108-107- 106(رقم  القسائم

أربعة آالف ومائة وخمسون مترًا – )2م4150(والبالغة مساحتها  مدینة جبالیا
من ) 17(القسیمة رقم أرض الواقعة في  الحكومیة ، بقطعة األرض-مربعاً 

– )2م6825(والبالغة مساحتها من أراضي مدینة خانیونس ) 89(القطعة رقم 
ع الفرق في ، على أن یتم دف- ستة آالف وثمانمائة وخمسة وعشرون مترًا مربعاً 

 .ثمن األرض حسب األصول

أرضه الواقعة في أرض  محمد عبدربه عن" محمد نمر/ "تعویض المواطن .3
والبالغة  من أراضي مدینة جبالیا )754( من القطعة رقم) 116(القسیمة رقم 

 ، بقطعة األرض- ثالثة آالف وخمسمائة مترًا مربعاً – )2م3500(مساحتها 
من ) 89(من القطعة رقم ) 17(القسیمة رقم أرض الواقعة في  الحكومیة

ثالثة آالف وتسعمائة – )2م3987(والبالغة مساحتها أراضي مدینة خانیونس 
ع الفرق في ثمن األرض حسب ، على أن یتم دف-اً وسبع وثمانون مترًا مربع

  .األصول
  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: بتاریخصـدر في مدینـة غـزة 
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 222(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن نقل تأجیر قطعة أرض حكومیة من شركة بال فود إلى شركة جامعة 

 إلنشاء جامعة خاصة اإلسراء
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  خصیص األراضي الحكومیة،معاییر ت
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،14/05/2014المنعقد بتاریخ ) 25(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

األربعــــین بعــــد الثالثمائــــة الثانیــــة و وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته 
   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/28/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(لمادة ا

مــن القطعــة ) 8(نقــل تــأجیر قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم 
 -عشـرة دونمـات–) دونـم 10(من أراضي مدینـة غـزة، والبالغـة مسـاحتها ) 675(رقم 

والمخصصــــة لصــــالح شــــركة بــــال فــــود إلــــى شــــركة جامعــــة اإلســــراء إلنشــــاء جامعــــة 
  .قة بهذا القرارخاصة، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرف

 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  

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

  .اعتبارًا من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الرسمیة

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 223(قرار مجلس الوزراء رقم 
ذاعة أمواج الریاضیة   بشـأن تغطیة تكالیف رسوم ترخیص قناة وإ

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

  م،1996لسنة ) 3(وعلى قانون االتصاالت السلكیة والالسلكیة رقم 
نظــــام تــــرخیص المحطــــات م بشــــأن 2004لســــنة ) 182(راء رقــــم وعلــــى قــــرار مجلــــس الــــوز 

  اإلذاعیة والتلفزیونیة والفضائیة والالسلكیة وتعدیالته،
/ تعیــین الســید م بشــأن2012نة لســ) 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 تنسیب وزیر االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات،

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

األربعـــین بعـــد الثالثمائـــة المنعقـــدة الثانیـــة و لـــوزراء فـــي جلســـته وبنـــاءً علـــى مـــا أقـــره مجلـــس ا
   .م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/29/342/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ذاعة أمواج الریاضیة،    .وذلك لمدة عامتتكفل الحكومة بتغطیة تكالیف رسوم ترخیص قناة وإ
  )2(المادة 

  .أحكام هذا القراریلغى كل ما یتعارض مع 
  )3(المادة 

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

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  یـاد شـكري الـظاظـاز 
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 224(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تعدیل قرار مجلس الوزراء القاضي بترقیة قضاة محكمة بدایة إلى قضاة 

  في المحافظات الجنوبیة محكمة استئناف
  مجلس الوزراء

  عدیالته،م وت2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  م،2002لسنة ) 1(وعلى قانون السلطة القضائیة رقم 

ترقیـة  م بشـأن2014لسـنة ) هــ.إ/و.م/19/341/11(وعلى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  قضاة محكمة بدایة إلى قضاة محكمة استئناف في المحافظات الجنوبیة،

ن تعیـــی 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 تنسیب المجلس األعلى للقضاء،
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،
بعــــد الثالثمائــــة  وبنــــاًء علــــى مــــا أقــــره مجلــــس الــــوزراء فــــي جلســــته الثانیــــة واألربعــــین

  . م20/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/30/342/11(المنعقدة بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة   
لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/19/341/11(مــــن قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم ) 1(تعــــدیل المــــادة 

م بشأن ترقیة قضاة محكمة بدایة إلى قضاة محكمة استئناف فـي المحافظـات 2014
  :ة، لتصبح على النحو التاليالجنوبی

ترقیة القاضیین التالیة أسماؤهما من قضاة محكمة بدایة إلـى قضـاة محكمـة اسـتئناف 
  :في المحافظات الجنوبیة

  .ضیاء سعید سلیم المدهون .1
 .إیاد یوسف عبد عاشور .2



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  
  )3(المادة 

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

  م2014من مایو لسنة  20: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  20: الموافق                    

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 225(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالي إلنشاء 

 مدرسة

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003المعدل لسنة  على القانون األساسي االطالعبعد 

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

نظــام  م بشــأن2013لســنة ) هـــ.إ/و.م/16/291/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،21/05/2014بتاریخ  المنعقد )26(

تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(رقـــم  وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

 الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
ربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة األالثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/01/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  

  )1(المادة 
من القطعة ) 2(القسیمة رقم أرض  في الواقعةحكومیة الرض األقطعة تخصیص 

لصالح وزارة  - ثالثة آالف وستمائة مترًا مربعاً –)2م3600( بمساحة )88(رقم 
ربیة والتعلیم العالي إلنشاء مدرسة، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا الت

  .القرار
 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .جریدة الرسمیةینشر في الو ، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 226(قرار مجلس الوزراء رقم 
ن الریاضي إلنشاء مقر بشـأن تأجیر قطعة أرض حكومیة لصالح نادي الرضوا

 النادي
  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 نظـا م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،21/05/2014المنعقد بتاریخ ) 26(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/02/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :ما یلي قرر
  )1(المادة 

مـن ) 1375(تأجیر قطعة األرض الحكومیة الواقعة في جزء من أرض القسـیمة رقـم 
ألــــف ومائتــــان –) 2م1250(مــــن أراضــــي مدینــــة غــــزة بمســــاحة ) 978(القطعـــة رقــــم 

لصــالح نــادي الرضــوان الریاضــي إلنشــاء مقــر النــادي، وذلــك  -وخمســون متــرًا مربعــاً 
  .قة بهذا القراروفقًا للمخططات الهندسیة المرف

 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .ما یتعارض مع أحكام هذا القرار یلغى كل

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .ینشر في الجریدة الرسمیةو ، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 227(قرار مجلس الوزراء رقم 
مالحقة جرائم بشـأن الالئحة التنفیذیة لقانون الهیئة الفلسطینیة المستقلة ل

 بحق الفلسطینییناالحتالل الصهیوني 
  راءمجلس الوز 

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
  وعلى قانون الهیئة الفلسطینیة المستقلة لمالحقة جرائم االحتالل الصهیوني

  منه،) 13(م، والسیما المادة 2010لسنة ) 4(بحق الفلسطینیین رقم 
تعیـــین  أنم بشــ2012لســنة ) 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

األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/03/343/11(غزة تحت رقم بمدینة 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

یكون للكلمات والعبارات الواردة في هـذه الالئحـة المعـاني المخصصـة لهـا أدنـاه مـا لـم 
  : تدل القرینة على خالف ذلك

الهیئـــــة الفلســـــطینیة المســـــتقلة لمالحقـــــة جـــــرائم االحـــــتالل الصـــــهیوني بحـــــق  :الهیئـــــة
  .لسطینیینالف

  . مجلس إدارة الهیئة :المجلس
  .رئیس مجلس إدارة الهیئة :الرئیس
قانون الهیئة الفلسطینیة المستقلة لمالحقة جرائم االحتالل الصـهیوني بحـق  :القانون

  . م2010لسنة ) 4(الفلسطینیین رقم 
  . المدیر التنفیذي للهیئة :المدیر



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
یعتبــر صــاحب شخصــیة عامــة كــل ؛ ن القــانونمــ) 5(لغایــات تطبیــق أحكــام المــادة 

  :شخص تنطبق علیه أحد األمور التالیة
  .أن یتولى منصبًا رفیعًا في أحد سلطات الدولة - 1
أن یتــولى عضــویة أحــد مجــالس النقابــات المهنیــة أو مجــالس إدارة المؤسســـات  - 2

 .الحقوقیة
 .أن یكون أحد قادة الرأي في المجتمع - 3
ریســــیة فـــي إحــــدى الجامعـــات أو المعاهــــد أن یكـــون أحـــد أعضــــاء الهیئـــات التد - 4

 .الفلسطینیة
 .أن یتبوأ مكانة رفیعة في الوسط الذي یعمل فیه أو المهنة التي ینتسب إلیها - 5

  )3(المادة 
یختـار المجلـس مــن بـین أعضـائه أمینــًا لسـر الهیئـة یقــوم بتنظـیم محاضـر اجتماعــات 

بلیـــغ األعضـــاء المجلـــس، ویوثقهـــا فـــي ســـجل خـــاص بالتنســـیق مـــع المـــدیر، ویقـــوم بت
  .بموعد اجتماعات المجلس والقرارات التي اتخذت فیه

  )4(المادة 
  :یختص مجلس اإلدارة بالمهام والصالحیات التالیة

  .وضع السیاسات المتعلقة بعمل الهیئة - 1
 .وضع الخطط التطویریة المناسبة والعمل على تنفیذها - 2
داراتهاإعداد مشروع الموازنة السنویة واألنظمة الالزمة لتنظیم ش - 3  .ئون الهیئة وإ
التعاقـد مــع الخبــراء والمستشــارین وغیــرهم مــن ذوي االختصــاص لتقــدیم الخــدمات  - 4

 .والدراسات المتعلقة بعمل الهیئة
تشـــــــكیل أیـــــــة لجـــــــان أو مجموعـــــــات لدراســـــــة أي مـــــــن الموضـــــــوعات المتعلقـــــــة  - 5

بصـــالحیات الهیئـــة، وترفـــع توصـــیاتها للمجلـــس خـــالل المـــدة التـــي یحـــددها قـــرار 
 .التشكیل
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التواصـــل مـــع ذوي الخبـــرة والكفـــاءة والتعاقـــد معهـــم لرفـــع الـــدعاوى أمـــام القضـــاء  - 6
 .الوطني أو الدولي لمالحقة مجرمي الحرب الصهاینة

ـــــة المحلیـــــة والدولیـــــة بشـــــأن متابعـــــة القضـــــایا  - 7 التنســـــیق مـــــع المؤسســـــات الحقوقی
 .المرفوعة أمام القضاء والعمل على توفیر اإلمكانیات الالزمة لذلك

العــــام العربــــي والــــدولي لــــدعم ضــــحایا جــــرائم االحــــتالل الصــــهیوني  حشــــد الــــرأي - 8
 .والعمل على إبراز قضایاهم إعالمیاً 

تشـــكیل الوفـــود لاللتقــــاء بالمؤسســـات العربیـــة والدولیــــة الطالعهـــا علـــى الملفــــات  - 9
والقضـــایا المتعلقـــة بجـــرائم االحـــتالل الصـــهیوني لتبنیهـــا ومتابعتهـــا فـــي المحافـــل 

 .الدولیة المختلفة
  )5(دة الما

یتـــولى الـــرئیس رئاســـة اجتمـــاع المجلـــس، وفـــي حالـــة غیابـــه أو شـــغور منصـــبه،  - 1
ینوب عنه نائب الرئیس، وتكون له نفس الصـالحیات الممنوحـة للـرئیس، أمـا فـي 

، فیتم انتخاب رئیسًا لالجتماع   . حالة غیاب الرئیس ونائب الرئیس معًا
 . یتولى رئیس الجلسة مسؤولیة تنظیم إجراءات االجتماع - 2

  )6(المادة 
یتولى أمین السر التنسـیق مـع المـدیر إلعـداد جـدول أعمـال االجتمـاع قبـل موعـد  - 1

  . عقد االجتماع بأسبوع على األقل
یتضمن جدول األعمال المواضیع المنـوي بحثهـا حسـب التسلسـل الزمنـي المقتـرح  - 2

  . لبحث كل منها
د، ومحضـــر یـــوزع جـــدول األعمـــال مرفقـــًا بـــه الوثـــائق والتقـــاریر الخاصـــة بكـــل بنـــ - 3

 . ساعة على األقل من موعد االجتماع) 48(اجتماع الجلسة السابقة قبل 

  )7(المادة 
یقــــوم رئــــیس الجلســــة بــــاإلعالن عــــن بــــدء االجتمــــاع بعــــد التحقــــق مــــن النصــــاب  - 1

 . القانوني للحضور
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  . یتم إقرار جدول أعمال الجلسة بأغلبیة األعضاء الحاضرین - 2
قــراره، یعــرض رئــیس الجلســة علــى األعضــاء جــدول أ - 3 عمــال االجتمــاع لمناقشــته وإ

بحیــث یــتم ابتــداًء تحدیــد مــدة االجتمــاع والوقــت المخصــص لمناقشــة كــل بنــد مــن 
  . بنود جدول األعمال، ویحدد رئیس الجلسة المدة الزمنیة للجلسة

یقر األعضاء محضر وقرارات الجلسة السـابقة، ویجـوز للعضـو االعتـراض علـى  - 4
تــم االتفــاق علیــه فــي الجلســة الســابقة، وفــي حالــة إقرارهــا إذا رأى أنهــا تخــالف مــا 

  . وقوع خالف حول التصحیح یحسم األمر رئیس الجلسة بعد المناقشة

  )8(المادة 
تناقش المواضیع المدرجة على جدول األعمال حسب الترتیب الذي تـم إقـراره فـي  - 1

بدایـــــة الجلســـــة، ویطلـــــب رئـــــیس الجلســـــة مـــــن الجهـــــة التـــــي تقـــــدمت بالموضـــــوع 
  . نقاش تقدیم شرح موجز عنه، ثم یفتح المجال للنقاشالمعروض لل

یجــوز تمدیــد الفتــرة الزمنیــة الممنوحــة لمناقشــة بنــد مطــروح علــى جــدول األعمــال  - 2
بنـــاًء علـــى طلـــب أحـــد األعضـــاء والتأكیـــد علـــى الطلـــب مـــن عضـــو آخـــر، ویقـــوم 

  . رئیس الجلسة بتحدید الفترة الزمنیة الممنوحة للتمدید
ناقشـة موضـوع مطـروح للنقـاش ولـم یتخـذ قـرار بشـأنه إلـى ال یجوز االنتقال من م - 3

  . موضوع آخر، إال بعد موافقة أغلبیة األعضاء الحاضرین
ال یجــوز مناقشــة أي موضــوع غیــر مــدرج علــى جــدول األعمــال المقــر، إال بنــاء  - 4

  . على موافقة ثلث األعضاء الحاضرین، ویدرج على بند ما یستجد من أعمال
رأى عـــدم إمكانیـــة إتمـــام مناقشـــة المواضـــیع المدرجـــة  یجـــوز لـــرئیس الجلســـة، إذا - 5

علـــى جــــدول األعمـــال المقــــر ضـــمن المــــدة المحـــددة لالجتمــــاع، تأجیـــل مناقشــــة 
بعـض المواضـیع الجتمــاع الحـق للمجلــس بموافقـة أغلبیــة األعضـاء الحاضــرین، 

ذا لم یحصل على موافقة األغلبیة یقرر تمدید موعد االجتماع   . وإ
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  )9(المادة 
للمجلــس أن یقــرر إحالــة أي مــن المواضــیع المدرجــة علــى جــدول أعمالــه إلــى یجــوز 

لجنة خاصة یشكلها لهذا الغرض، على أن یتضمن قرار اإلحالـة تحدیـد عمـل اللجنـة 
  . وصالحیاتها وأعضائها والفترة الزمنیة الالزمة إلنهاء عملها

  )10(المادة 
مــن مناقشــتها، ویجــوز یقــوم أمــین الســر بصــیاغة القــرارات التــي انتهــى المجلــس  - 1

لــرئیس الجلســة أن یوكــل ألي مــن األعضــاء أو للمــدیر مســؤولیة صــیاغة القــرار 
فـــي حـــال غیـــاب أمـــین الســـر، ویتلـــى القـــرار علـــى المجلـــس وتســـمع االقتراحـــات 

  . المتعلقة بالصیاغة
  . تصدر قرارات المجلس باألغلبیة المتعلقة بالصیاغة - 2
ریة أو علنیــــة حســــب مقتضــــى یــــتم التصــــویت علــــى قــــرارات المجلــــس بصــــورة ســــ - 3

الحــال، وفــي حــال التصــویت العلنــي یكــون برفــع األیــدي أو إلكترونیــًا إذا تــوفرت 
  . اإلمكانیة لذلك

فــي حالــة تســاوي األصــوات یكــون للــرئیس الصــوت المــرجح فــي حالــة حضــوره،  - 4
ولنائـب الـرئیس فـي حـال غیـاب الــرئیس، وال یكـون هنـاك صـوت ترجیحـي لــرئیس 

ل غیـــاب الــرئیس ونائبــه، ویــتم تأجیـــل اتخــاذ أي قــرار إلـــى الجلســة المنتخــب بحــا
  . جلسة الحقة

ال یجـوز إعـادة بحـث قـرار اتخـذه المجلــس فـي نفـس الجلسـة أو فـي جلسـة ســابقة  - 5
  . إال بموافقة أغلبیة األعضاء الحاضرین

 . یوقع الرئیس القرارات الصادرة عن المجلس - 6
 . یتولى المدیر تنفیذ قرارات المجلس - 7

  )11(المادة 
یحــرر محضــر لكــل اجتمــاع تــدون بــه جمیــع المــداوالت التــي تناولهــا االجتمــاع،  - 1

  . وما صدر عنه من قرارات
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تعطى محاضر االجتماعات أرقامًا متسلسلة لكـل سـنة ویـذكر فـي مقـدمتها مكـان  - 2
  . وزمان االجتماع

  . یوقع رئیس الجلسة واألعضاء على محاضر االجتماعات - 3
عـات والقـرارات األصـلیة والوثـائق المتعلقـة یحفظ رئیس المجلـس محاضـر االجتما - 4

لكترونیاً    . بأعمال المجلس في سجل خاص ورقیًا وإ

  )12(المادة 
ة نقاشــات یفــض الــرئیس االجتمــاع ویقفــل محضــر الجلســة، وال تــدون فــي المحضــر أیــ

  . تجري بعد فض االجتماع

  )13(المادة 
حــــال غیابــــه، یتـــولى عملیــــة الصــــرف مــــن مخصصــــات الهیئـــة الــــرئیس أو نائبــــه فــــي 

ویخـــول بـــالتوقیع علـــى المعـــامالت المالیـــة وفقـــًا لألنظمـــة المعمـــول بهـــا فـــي الســـلطة 
  .الوطنیة الفلسطینیة

  )14(المادة 
  :تنتهي عضویة عضو المجلس بأحد األسباب التالیة

  .الوفاة - 1
 .االستقالة - 2
 .إذا ارتكب جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة - 3
ثالث مرات متتالیة، مـا لـم یقـدم عـذرًا یقبلـه التغیب عن حضور جلسات المجلس  - 4

 .الرئیس
  )15(المادة 

  .ریر الدوریة والخاصة عن أعمالهاالهیئة مسئولة أمام مجلس الوزراء، وتقدم له التقا

  )16(المادة 
  .یصدر مجلس اإلدارة التعلیمات والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكام هذه الالئحة
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  )17(المادة 
  .مع أحكام هذا القرارما یتعارض  یلغى كل

  )18(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .ینشر في الجریدة الرسمیةو ، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               

  شـكري الـظاظـا زیـاد
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2014لسنة ) 228(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشـأن تعدیل الالئحة التنظیمیة لكادر المعلمین الحكومیین

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

 م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
  م،2013لسنة ) 1(وعلى قانون التعلیم رقم 

 م بشـــــأن2013لســـــنة ) هــــــ.إ/و.م/16/291/11(وعلــــى قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم 
  الالئحة التنظیمیة لكادر المعلمین الحكومیین،

ین تعیـــ 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 تنسیب وزیر التربیة والتعلیم العالي،

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

األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة و الثالثة وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/04/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مــن الالئحـــة التنظیمیـــة لكــادر المعلمـــین الحكــومیین لتصـــبح علـــى ) 5(تعــدل المـــادة 
  : النحو التالي

م 1998لســـنة ) 4(رقـــم  باإلضـــافة إلـــى الشـــروط الـــواردة فـــي قـــانون الخدمـــة المدنیـــة
 :وتعدیالته، یشترط لشغل وظیفة معلم جدید ما یلي

ــــوب  - 1 البكــــالوریوس أو (أن یكــــون حاصــــًال علــــى المؤهــــل العلمــــي والتربــــوي المطل
  ).الدبلوم المتوسط

 .أن یكون المؤهل في مجال العمل - 2
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 . أن یكون حاصًال على شهادة مزاولة المهنة - 3
 .أن یجتاز التقییمات المطلوبة - 4

  )2( المادة
مـــن الالئحـــة التنظیمیـــة لكـــادر المعلمـــین الحكـــومیین لتصـــبح علـــى ) 6(تعـــدل المـــادة 
  :النحو التالي

 :یشترط لشغل وظیفة معلم ما یلي
  .أن یكون عمل معلمًا جدیدًا لمدة عام واحد على األقل - 1
 .أن یكون حاصًال على شهادة الكفاءة لوظیفة معلم - 2
 ).5(ي المادة استیفاء جمیع الشروط السابقة المذكورة ف - 3

  )3(المادة 
مـــن الالئحـــة التنظیمیـــة لكـــادر المعلمـــین الحكـــومیین لتصـــبح علـــى ) 7(تعـــدل المـــادة 
  :النحو التالي

  :یشترط لشغل وظیفة معلم أول ما یلي 
  ).البكالوریوس(أن یكون حاصًال على المؤهل العلمي والتربوي المطلوب  - 1
 .أولأن یكون حاصًال على شهادة الكفاءة لوظیفة معلم  - 2
 .أن یكون عمل معلمًا مدة ال تقل عن سبع سنوات - 3
 .أال یقل تقدیر كفایة أدائه عن جید جدًا آلخر ثالث سنوات - 4
 .أن تكون الوظیفة ضمن جدول تشكیالت الوظائف المعتمدة لدى الوزارة - 5

  )4(المادة 
مــن الالئحــة التنظیمیــة لكــادر المعلمــین الحكــومیین لتصــبح علــى ) 9/1(تعــدل المــادة 

  :و التاليالنح
وفقـًا لمـا هـو منصـوص علیـه فـي قـانون الخدمـة المدنیـة یـتم اختیـار شـاغلي الوظـائف 

 :اإلشرافیة من بین الفئات التالیة



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  .مدیر مدرسة ونائب مدیر مدرسة من بین شاغلي وظیفة معلم أول على األقل - أ
 .المشرفون التربویون من بین شاغلي وظیفة معلم خبیر -  ب
 .لي وظیفة معلم أولرؤساء األقسام من بین شاغ -  ت
 .رؤساء الشعب من بین شاغلي وظیفة معلم على األقل -  ث

  )5(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )6(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .ینشر في الجریدة الرسمیةو ، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: ي مدینـة غـزة بتاریخصـدر ف
  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 229(قرار مجلس الوزراء رقم 
 اثبشـأن اعتماد دلیل البعثات والدورات التدریبیة والخطة االستراتیجیة لالبتع

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

 م وتعدیالته والئحته التنفیذیة،1998لسنة ) 4(وعلى قانون الخدمة المدنیة رقم 
تشــكیل  م بشــأن2011لســنة ) هـــ.إ/و.م/25/223/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  لجنة البعثات والدورات،
/ تعیـین السـید م بشـأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(یس الوزراء رقموعلى قرار رئ

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

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
األربعـین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة ثالثـة و الوبناًء علـى مـا أقـره مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 

   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/05/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
-2015اعتماد دلیل البعثات والدورات التدریبیة والخطة االستراتیجیة لالبتعاث لألعوام 

  .م2017
  )2(المادة 

  .قراریلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا ال
  )3(المادة 

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

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 230(قرار مجلس الوزراء رقم 
لمالحقة جرائم بشـأن اعتماد الهیكل التنظیمي للهیئة الفلسطینیة المستقلة 

 بحق الفلسطینیین االحتالل الصهیوني
  مجلس الوزراء

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

بحــق  لمالحقــة جــرائم االحــتالل الصــهیونيوعلــى قــانون الهیئــة الفلســطینیة المســتقلة 
  م،2010لسنة ) 4(الفلسطینیین رقم 

تنظــــیم  م بشــــأن2004لســــنة ) ق.أ/و.م/06/07(وعلــــى قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 
  زارات،مراجعة مهام وهیكلیات الو 

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 تنسیب وزیر التخطیط،

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

األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/06/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

اعتمـــــاد الهیكـــــل التنظیمـــــي للهیئـــــة الفلســـــطینیة المســـــتقلة لمالحقـــــة جـــــرائم االحـــــتالل 
 .الفلسطینیین المرفق بهذا القراربحق  لصهیونيا

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .ینشر في الجریدة الرسمیةو ، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014ایو لسنة من م 27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 231(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشـأن استمالك قطعة أرض من أراضي محافظة خانیونس إلنشاء مقبرة

  مجلس الوزارء
  م وتعدیالته،2003انون األساسي المعدل لسنة بعد االطالع على الق

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

م 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للغایـــــات العامــــــة(وعلـــــى قــــــانون األراضــــــي 
  وتعدیالته،

 منه،) 74(ما المادة م، والسی2004لسنة ) 20(وعلى قانون الصحة العامة رقم 
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

األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و ما أقره مجلس الوزراء في جلسته  وبناًء على
   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/07/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

) 224(مـن القطعـة رقـم ) 1(استمالك قطعة األرض الواقعـة فـي أرض القسـیمة رقـم  
إلنشـاء مقبـرة،  -خمسـون دونمـاً –) دونـم 50(حة من أراضي محافظة خـانیونس بمسـا

  .وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار

  )2(المادة 
أعـاله ) 1(تكلیف سلطة األراضي بتعویض صاحب قطعة األرض المبینة فـي المـادة 

  .حسب األصول المعمول بها



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )3(المادة 
ام هـذا القـرار، ویعمـل بـه تنفیـذ أحكـ -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .ینشر في الجریدة الرسمیةو ، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 232( قرار مجلس الوزراء رقم
 بشـأن استمالك قطعة أرض لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالي إلنشاء مدارس

  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 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للغایـــــات العامــــــة(قــــــانون األراضــــــي وعلـــــى 
  وتعدیالته،

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
األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/08/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــن القطعــة رقــم ) 8،17(م اســتمالك قطعــة األرض الواقعــة فــي أرض القســیمتین رقــ 
لصــالح  -ثمانیــة دونمــات–) دونــم 8(مــن أراضــي مدینــة الزوایــدة بمســاحة ) 2342(

وزارة التربیة والتعلیم العالي إلنشاء مدارس، وذلـك وفقـًا للمخططـات الهندسـیة المرفقـة 
  .بهذا القرار

  )2(المادة 
أعـاله ) 1( تكلیف سلطة األراضي بتعویض صاحب قطعة األرض المبینة فـي المـادة

  .حسب األصول المعمول بها
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .ینشر في الجریدة الرسمیةو ، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435م من رجب لعـا 27 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 233(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشـأن تأجیر قطعة أرض حكومیة لصالح بلدیة غزة كمرفق عام

  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،

نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،21/05/2014د بتاریخ المنعق) 26(

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
األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و لى ما أقره مجلس الوزراء في جلسته وبناًء ع

   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/09/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
) 1372(تــأجیر قطعـــة األرض الحكومیــة الواقعـــة فــي جـــزء مــن أرض القســـیمة رقـــم 

لصـالح  -دونمـان–) دونـم 2(دینة غزة بمساحة من أراضي م) 978(من القطعة رقم 
  .بلدیة غزة كمرفق عام، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .ینشر في الجریدة الرسمیةو ، تاریخ صدورهاعتبارًا من 

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 234(قرار مجلس الوزراء رقم 
أمجد حسین نظمي / قى من العقوبة المحكوم بها على المدانبشـأن العفو عما تب

 سلطان
  مجلس الوزراء

ــــى القــــانون األساســــي المعــــدل لســــنة  م وتعدیالتــــه، والســــیما 2003بعــــد االطــــالع عل
  منه،) 42،46(المادتین 

  م وتعدیالته،2001لسنة ) 3(وعلى قانون اإلجراءات الجزائیة رقم 
 م وتعدیالته،1998لسنة ) 6(رقم  وعلى قانون مراكز اإلصالح والتأهیل

/ 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

األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/10/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

  أمجد حسین نظمي سلطان / العفو عما تبقى من العقوبة المحكوم بها على المدان
  ).بدایة غزة 681/2011(لقضیة رقم في ا

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

  .ینشر في الجریدة الرسمیةو ، اعتبارًا من تاریخ صدوره
 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ

  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               
  كري الـظاظـازیـاد شـ

  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 235(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشـأن استمالك قطعة أرض لصالح وزارة الشباب والریاضة إلنشاء ملعب ریاضي

  مجلس الوزراء
  م وتعدیالته،2003المعدل لسنة  على القانون األساسي االطالعبعد 

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

م 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للغایــــــات العامــــــة(وعلــــــى قــــــانون األراضــــــي 
  وتعدیالته،

تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 
صــالحیات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض / الســید

 الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/11/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(لمادة ا
من القطعة رقم ) 29، 28(رقم أرض القسیمتین  في األرض الواقعة قطعةاستمالك  

 - عشرة دونمات–) دونمات 10(بمساحة من أراضي بلدة عبسان الكبیرة ) 244(
لصالح وزارة الشباب والریاضة إلنشاء ملعب ریاضي، وذلك وفقًا للمخططات 

 .الهندسیة المرفقة بهذا القرار
  )2(المادة 

أعـاله ) 1(تكلیف سلطة األراضي بتعویض صاحب قطعة األرض المبینـة فـي المـادة 
  .حسب األصول المعمول بها

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .ینشر في الجریدة الرسمیةو ، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 236(قرار مجلس الوزراء رقم 
حرف واألعمال التي یجوز بشـأن تعدیل قرار مجلس الوزراء بخصوص المهن وال

 العمل النقابيممارسة  ألصحابها
  مجلس الوزراء

  م وتعدیالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
 منه،) 3(م، والسیما المادة 2013لسنة ) 2(وعلى قانون النقابات رقم 

  م بشأن2014لسنة ) هـ.إ/و.م/03/335/11(وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  ممارسة العمل النقابي، المهن والحرف واألعمال التي یجوز ألصحابها

  م بشأن2012لسنة ) هـ.إ/و.م.ر/155/11(وعلى قرار رئیس الوزراء رقم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات / تعیــین الســید

 رئیس الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته وبناًء 

   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/13/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
م بشــــأن 2014لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/03/335/11(تعــــدیل قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم 

ألصـحابها ممارســة العمـل النقــابي فیمـا یتعلــق  المهـن والحـرف واألعمــال التـي یجــوز
  :بمهنة المساحة ومهنة المحاسبة والمراجعة القانونیة، وذلك على النحو التالي

  

 الوزارة المختصة العمل/الحرفة/المهنة .م
 سلطة األراضي المساحة  .1
 وزارة المالیة مهنة المحاسبة وتدقیق الحسابات  .2

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .ع أحكام هذا القرارما یتعارض م یلغى كل

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .ینشر في الجریدة الرسمیةو ، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               

  ـكري الـظاظـازیـاد ش
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 237(قرار مجلس الوزراء رقم 
 لغایات المنفعة العامةبشـأن استمالك قطعة أرض من أراضي مدینة جبالیا 

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

م 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للغایـــــات العامــــــة(وعلـــــى قــــــانون األراضــــــي 
  وتعدیالته،

تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 
رئـــیس  یس الـــوزراء وتفویضـــه بـــبعض صـــالحیازیـــاد شـــكري الظاظـــا نائبـــًا لـــرئ/ الســـید

 الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،وبناًء على الصال   حیات المخولة لنا قانونًا
األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/14/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
رقــــم مـــن القطعــــة ) 117(اســـتمالك قطعــــة األرض الواقعــــة فـــي أرض القســــیمة رقــــم  
ـــــة جبالیـــــا بمســـــاحة ) 978( ـــــار –) 2م504(مـــــن أراضـــــي مدین خمســـــمائة وأربعـــــة أمت

، ، وذلك وفقًا للمخططات الهندسـیة المرفقـة بهـذا القـرارلغایات المنفعة العامة -مربعة
علـــى أن تكلـــف ســـلطة األراضـــي بتعـــویض صـــاحب قطعـــة األرض حســـب األصـــول 

  .المعمول بها

  )2(المادة 
أعـــاله لصـــالح جمعیـــة الرقـــائق ) 1(كة بموجـــب المـــادة تـــأجیر قطعـــة األرض المســـتمل

  .للتنمیة المجتمعیة



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .ینشر في الجریدة الرسمیةو ، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 238(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة النقل والمواصالت إلنشاء 

 موقف عام للمركبات
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  لعلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـاوعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة ا

  م،21/05/2014المنعقد بتاریخ ) 26(
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،

  امة،وبناًء على مقتضیات المصلحة الع
،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا

األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/16/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مــن القطعــة ) 8(لقســیمة رقــم تخصــیص قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض ا
ــــــــم  لصــــــــالح وزارة النقــــــــل  -عشــــــــرة دونمــــــــات-) دونمــــــــات 10(بمســــــــاحة ) 674(رق

والمواصالت إلنشاء موقف عـام للمركبـات، وذلـك وفقـًا للمخططـات الهندسـیة المرفقـة 
  .بهذا القرار

 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .ما یتعارض مع أحكام هذا القرار یلغى كل

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -فةعلى الجهات المختصة كا

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27: الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا   
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 239(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة االتصاالت وتكنولوجیا 

  المعلومات إلنشاء البرج التكنولوجي
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،21/05/2014المنعقد بتاریخ ) 26(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم وعلــى 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس / الســید

 الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و جلسته وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في 

   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/17/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مــــن ) 330(تخصــــیص قطعــــة األرض الحكومیــــة الواقعــــة فــــي أرض القســــیمة رقــــم 

 -بعـــــاً ألـــــف ومائتـــــان وثالثـــــون متـــــرًا مر –) 2م1230(بمســـــاحة ) 727(القطعـــــة رقـــــم 
وذلـك وفقـًا ، لصالح وزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات إلنشاء البـرج التكنولـوجي

  .للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار
 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )3(المادة 
ه تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـ -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27: الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 240(قرار مجلس الوزراء رقم 
جمعیة الشابات الملسلمات إلنشاء مقر قطعة أرض حكومیة لصالح  تأجیرـأن بش

 للجمعیة
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(اء رقـم وعلـى قـرار مجلـس الـوزر 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،21/05/2014المنعقد بتاریخ ) 26(
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 / لســیدا
 الوزراء،

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

األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/18/343/11(م بمدینة غزة تحت رق

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـن القطعـة ) 1375(القسـیمة رقـم أرض  فـي الواقعـةحكومیـة الرض األقطعـة تـأجیر 
ـــــة  -مائتـــــان وخمســـــون متـــــرًا مربعـــــاً  –)2م250( بمســـــاحة )978(رقـــــم  لصـــــالح جمعی

ــــــة- الشــــــابات المســــــلمات ــــــا النزل ــــــر للجمع -فــــــرع جبالی ــــــًا ، یــــــةإلنشــــــاء مق ــــــك وفق وذل
  .للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار

 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: زة بتاریخصـدر في مدینـة غـ
  هـ1435من رجب لعـام  27: الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا    
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 241(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تخصیص قطع أراضي حكومیة لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالي إلنشاء 

 ارسمد
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  لحكومیة،معاییر تخصیص األراضي ا
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،21/05/2014المنعقد بتاریخ ) 26(
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
 لوزراء،ا

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

األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/19/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

ص قطــــع األراضــــي الحكومیــــة التالیــــة لصــــالح وزارة التربیــــة والتعلــــیم العــــالي تخصــــی
  :إلنشاء مدارس علیها، وذلك وفقًا للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار

ــــة الواقعــــة فــــي أرض القســــیمتین رقــــم  .1 مــــن ) 29(، )28(قطعــــة األرض الحكومی
 .-أربعة دونمات–) دونمات 4(بمساحة ) 962(القطعة رقم 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

مــن القطعــة رقــم ) 69(األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم قطعــة  .2
 .-أربعة دونمات–) دونمات 4(بمساحة ) 975(

مــن القطعــة رقــم ) 99(قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم  .3
 .-أربعة دونمات– )دونمات 4(بمساحة ) 978(

من القطعـة رقـم ) 1458(قطعة األرض الحكومیة الواقعة في أرض القسیمة رقم  .4
 .-أربعة دونمات–) دونمات 4(بمساحة) 978(

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: غـزة بتاریخ صـدر في مدینـة
  هـ1435من رجب لعـام  27: الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
 
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 242(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدینیة 

  مسجد أبو حصیرة إلعادة إنشاء
  مجلس الوزراء

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

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  یص األراضي الحكومیة،معاییر تخص
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،21/05/2014المنعقد بتاریخ ) 26(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء رقــم 

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

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

األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/20/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(ادة الم

مـن القطعـة ) 61(تخصیص قطعة األرض الحكومیة الواقعة في أرض القسـیمة رقـم 
لصـالح وزارة األوقـاف والشـؤون  -ستمائة مترًا مربعاً –) 2م600(بمساحة ) 708(رقم 

وذلــك وفقــًا للمخططــات الهندســیة المرفقــة ، الدینیــة إلعــادة إنشــاء مســجد أبــو حصــیرة
  .بهذا القرار

 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .ل ما یتعارض مع أحكام هذا القراریلغى ك

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27: الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 243(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن زیادة مساحة األرض الحكومیة المخصصة لصالح الهیئة الخیریة لرعایة 

  األسرة 
  مجلس الوزراء

  الته،م وتعدی2003المعدل لسنة  على القانون األساسي االطالعبعد 
 م،1942لسنة ) 6(وعلى قانون األراضي العمومیة رقم 

  وعلى قانون األراضي العثماني وتعدیالته،
نظــام  م بشــأن2013لســنة ) هـــ.إ/و.م/16/291/11(وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
ــــــم  ــــــس الــــــوزراء رق ــــــرار مجل ــــــى ق  م بشــــــأن2008لســــــنة ) هـــــــ.إ/و.م/06/84/11(وعل

تخصــیص قطعــة أرض حكومیــة للهیئــة الخیریــة لرعایــة األســرى بغــرض االستصــالح 
  الزراعي،

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
  م،21/05/2014بتاریخ  المنعقد )26(

تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 
زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس  /الســید

 الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/21/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
زیـــادة مســـاحة األرض الحكومیـــة المخصصـــة لصـــالح الهیئـــة الخیریـــة لرعایـــة األســـرة 

ــــوزراء رقــــم  م بغــــرض 2008لســــنة ) هـــــ.إ/و.م/06/84/11(بموجــــب قــــرار مجلــــس ال



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

خمســــــة مائتـــــان و –) دونــــــم 225(االستصـــــالح الزراعـــــي، لتصــــــبح المســـــاحة الكلیـــــة 
مــــن ) 88(مـــن القطعــــة رقـــم ) 2(، وذلــــك فـــي أرض القســــیمة رقـــم -وعشـــرون دونمـــاً 

  .أراضي مدینة خانیونس

  )2(المادة 
أعــاله حســب ) 1(تكلیــف ســلطة األراضــي بتنفیــذ إجــراءات الزیــادة الــواردة فــي المــادة 

  .األصول المعمول بها

  )3(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )4(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .وینشر في الجریدة الرسمیة، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27: الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا     
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء                                             

  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 244(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن استمالك قطعتي أرض لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالي إلنشاء 

 مدرستین حكومیتین

  مجلس الوزراء
  عدیالته،م وت2003المعدل لسنة  على القانون األساسي االطالعبعد 

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

م 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للغایــــــات العامــــــة(وعلــــــى قــــــانون األراضــــــي 
  وتعدیالته،

تعیـــین  م بشـــأن2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 
ري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحیات رئــیس زیــاد شــك/ الســید

 الوزراء،
  وبناًء على مقتضیات المصلحة العامة،

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/22/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
من القطعة رقم ) 7(رقم أرض القسیمة  في تي األرض الواقعتینقطعاستمالك  

من ) 21(وأرض القسیمة رقم  ،-أربعة دونمات–) دونمات 4(بمساحة  )249(
 من أراضي بلدة عبسان -أربعة دونمات–) دونمات 4(بمساحة  )236(القطعة رقم 

الكبیرة لصالح وزارة التربیة والتعلیم العالي إلنشاء مدرستین حكومیتین، وذلك وفقًا 
  .للمخططات الهندسیة المرفقة بهذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
) 1(تكلیـــف ســـلطة األراضـــي بتعـــویض أصـــحاب قطـــع األراضـــي المبینـــة فـــي المـــادة 

  .أعاله حسب األصول المعمول بها

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -ة كافةعلى الجهات المختص

  .ینشر في الجریدة الرسمیةو ، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 245(قرار مجلس الوزراء رقم 
بشـأن تخصیص قطعة أرض حكومیة لصالح وزارة الصحة إلعادة إنشاء مركز 

  بندر خانیونس
  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
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا

  م،21/05/2014المنعقد بتاریخ ) 26(
تعیـــین  م بشــأن2012لســنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(قــم وعلــى قــرار رئـــیس الــوزراء ر 

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

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

بعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة األر الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/25/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
  )1(المادة 

مـن القطعـة ) 15(تخصیص قطعة األرض الحكومیة الواقعة في أرض القسـیمة رقـم 
لصـــالح وزارة الصـــحة  -ألـــف وســـتمائة متـــرًا مربعـــاً –) 2م1600(بمســـاحة ) 49(رقـــم 

علــى أن تــؤول أرض البنــدر القدیمــة ومــا علیهــا ، ة إنشــاء مركــز بنــدر خــانیونسإلعــاد
  .من إنشاءات لصالح بلدیة خانیونس الستخدامها كمرفق عام

 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .ینشر في الجریدة الرسمیةو ، عتبارًا من تاریخ صدورها

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 246(قرار مجلس الوزراء رقم 
  ر قطعة أرض حكومیة لصالح جمعیة السالمة الخیریةبشـأن تأجی

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

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

نظـام  م بشـأن2013سـنة ل) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 
  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،

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
األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/26/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
 مــن القطعــة) 148(تــأجیر قطعــة األرض الحكومیــة الواقعــة فــي أرض القســیمة رقــم 

سـبعة دونمـات وسـتمائة –) دونـم 7.64(من أراضـي مدینـة غـزة بمسـاحة ) 685(رقم 
ــــرًا مربعــــاً  ــــًا للمخططــــات  -وأربعــــون مت ــــة، وذلــــك وفق ــــة الســــالمة الخیری لصــــالح جمعی

  .الهندسیة المرفقة بهذا القرار

  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .ینشر في الجریدة الرسمیةو ، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 247(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشـأن تخصیص قطع أراضي حكومیة لصالح المقاومة الفلسطینیة

  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،2008لسنة ) 6(وعلى قانون حمایة المقاومة الفلسطینیة رقم 
نظـام  م بشـأن2013لسـنة ) هــ.إ/و.م/16/291/11(وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 

  معاییر تخصیص األراضي الحكومیة،
م بشــأن تفــویض 2012لســنة ) هـــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـى قــرار رئــیس الــوزراء رقـم 

  بعض صالحیاته،
  یات المصلحة العامة،وبناًء على مقتض

،   وبناًء على الصالحیات المخولة لنا قانونًا
األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/27/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
ــــواردة فــــي الجــــدول أدنــــاه لصــــالح المقاومــــة تخصــــیص قطــــع األراضــــي الحكومیــــة  ال

  :الفلسطینیة
  

 )بالدونم(المساحة  رقم القطعة رقم القسیمة  .م
1.   66 975 40 
2.   1 756-1767 16 
3.   23 1767 10 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

 )بالدونم(المساحة  رقم القطعة رقم القسیمة  .م

4.   )17،18،19،20،21،22،23،24 ،
25،26،27،28،29،30،31،33( 

1745 400 

5.   1373 978 40 
6.   1371 978 2.5 
7.   34 719 10 
8.   34 719 8 
9.   1 675 182.16 

10. 1،4 682 15.4 
11. 16 645 90 
12. 14 88 1000 

13. 

 2374 )1(جزء من 

1500 

 2373 )2(جزء من 
 2372 )3(جزء من 
 2372 )1(جزء من 
 2372 )2(جزء من 
 2373 )1(جزء من 

14. 1 2362 30 
 5.5 أراضي السبع أراضي السبع .15
16. 21 2348 3.5 

17. 
 141 )54(جزء من  11 141 )1(جزء من 

18. 37 130 17 
19. 28 666 70 

20. 
  88  )2(جزء من   272  89  )17(جزء من 



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  20  1778  )35(جزء من  .21
  12  1767  )22(جزء من  .22

23. 
  968  )4(جزء من   3.5  669  )45(جزء من 

24. 1460،1461  978  28  
  30  978  )1375(جزء من  .25
  25.37  644  )74(جزء من  .26
  20  15  )2،3(جزء من  .27
28. 2  32  7  

  
  )2(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )3(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .ینشر في الجریدة الرسمیةو ، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014ن مایو لسنة م 27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء

  
  
  
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  م2014لسنة ) 248(قرار مجلس الوزراء رقم 
 بشـأن استمالك قطعة أرض لغایات المنفعة العامة

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

م 1943لســــــنة ) 24(رقــــــم ) اســــــتمالكها للغایـــــات العامــــــة(وعلـــــى قــــــانون األراضــــــي 
  وتعدیالته،

رقـم  وعلى توصیات اللجنـة الوزاریـة العلیـا لألراضـي الحكومیـة فـي محضـر اجتماعهـا
 م،21/05/2014المنعقد بتاریخ ) 26(

تعیـــین  بشــأن م2012لســنة ) 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
األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 

   .م27/05/2014بتاریخ ) هـ.إ/و.م/28/343/11(نة غزة تحت رقم بمدی
  :قرر ما یلي

  )1(المادة 
مـــــن القطعــــــة رقــــــم ) 2(اســـــتمالك قطعــــــة األرض الواقعـــــة فــــــي أرض القســـــیمة رقــــــم 

مـن أراضـي مدینـة جبالیـا لغایــات  -عشـرة دونمـات–)دونمـات 10(بمسـاحة ) 1803(
المرفقـة بهـذا القـرار، علـى أن تكلـف  المنفعة العامة، وذلك وفقًا للمخططـات الهندسـیة

 .سلطة األراضي بتعویض صاحب قطعة األرض حسب األصول المعمول بها

  )2(المادة 
  :أعاله على النحو التالي) 1(تخصیص قطعة األرض المستملكة بموجب المادة 
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لصـــالح وزارة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي  -أربعـــة دونمـــات–) دونمـــات 4(تخصـــص  .1
 .إلنشاء مدرسة

لصــــالح وزارة الحكــــم المحلــــي إلنشــــاء  -ســــتة دونمــــات–) دونمــــات 6(صــــص تخ .2
  .سوق مركزي

  )3(المادة 
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام هذا القرار

  )4(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .ینشر في الجریدة الرسمیةو ، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: در في مدینـة غـزة بتاریخصـ
  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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  م2014لسنة ) 249(قرار مجلس الوزراء رقم 
 م2008 لسنة )9(الزكاة رقم  قانون تنظیمبشـأن الالئحة التنفیذیة ل

  الوزراءمجلس 
  م وتعدیالته، 2003المعدل لسنة  على القانون األساسي االطالعبعد 

  وتعدیالته، م2008 لسنة )9(على قانون تنظیم الزكاة رقم و 
تعیـــین م بشـــأن 2012لســـنة ) هــــ.إ/و.م.ر/155/11(وعلـــى قـــرار رئـــیس الـــوزراء رقـــم 

ات رئــیس زیــاد شــكري الظاظــا نائبــًا لــرئیس الــوزراء وتفویضــه بــبعض صــالحی/ الســید
  الوزراء،
  على اقتراح مجلس أمناء هیئة الزكاة،وبناًء 

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

األربعین بعـد الثالثمائـة المنعقـدة الثالثة و وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته 
   .م27/05/2014بتاریخ ) ـه.إ/و.م/29/343/11(بمدینة غزة تحت رقم 

  :قرر ما یلي
 الباب األول 

  تعریفات
  )1(المادة 

تكون للكلمات والعبـارات التالیـة الـواردة فـي هـذه الالئحـة المعـاني المخصصـة لهـا 
  :ما لم تدل القرینة على غیر ذلك

  .م وتعدیالته2008لسنة ) 9(قانون تنظیم الزكاة رقم : القانون
  .سواًء كان حاضرًا أو في الذمة طلبا للربحالتصرف في المال : التجارة
  .الوحدة التي قاس بها حصص الشركاء: األسهم

  .هي شهادة ائتمان أو حصص شائعة في ملكیة أصول أو منافع: الصكوك
  .هي االلتزامات قصیرة األجل التي تستحق خالل السنة المالیة: الخصوم المتداولة
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ة األجــل التـي تســتحق خـالل أكثــر مــن هــي االلتزامـات طویلــ: الخصـوم طویلــة األجــل
  .سنة مالیة

هــي األعمــال التــي یزاولهــا الشــخص لحســابه الخــاص بصــفة مســتقلة : المهــن الحــرة
دون تبعیـــة ألحـــد وتشـــمل علـــى ســـبیل المثـــال ال الحصـــر عمـــل الطبیـــب والمهنـــدس 

  .والمحامي والمحاسب والحرفیین
  ).ماعز وضأن(والغنم ، )تشمل الجاموس(والبقر  ،هي اإلبل: األنعام
یشــمل كــل كنــز مــن ذهــب أو فضــة أو غیرهمــا مــن المعــادن واألمــوال یوجــد : الركــاز

مــدفونًا فــي األرض أو یبــرز إلــى ســطحها أو ینحســر عنــه المــاء أو یوجــد غارقــا فــي 
  .البحر

كـل مـا تولـد عـن األرض وكـان مـن غیـر جنسـها سـواء كـان یطبـع بالنــار أو  :المعـدن
  .غیر مائع مثل النفط والغازال یطبع وسواء كان مائعا أو 

وكــذا مــا بــذر أو زرع  كــل مــا بــذر أو غــرس لمنفعــة اإلنســان،هــو : الــزروع والثمــار
  .إلطعام الحیوان
كل مال ملكه صاحبه اختیاریا ونوى عند ابتـداء تملكـه االتجـار فیـه : عروض التجارة

  .ولدة منهومن ذلك الدیون المت، وكذا ما نوى عند بیعه االتجار بثمنه، بقصد الربح
نما اتخذ للنماء بواسـطة تـأجیر عینـه أو بیـع : المستغالت كل مال غیر معد للتجارة وإ

  .ما یحصل من إنتاجه
وذلــك إذا بــدا صـــالح  ،هــو تقــدیر ظنــي یقــوم بــه رجـــل عــارف مجــرب أمــین: الخــرص

فیحصى الخارص ما على النخیـل واألعنـاب عـن الرطـب والعنـب ثـم یقـدره تمـرًا  ،الثمار
  .فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقدیرها منها ،لیعرف مقدار الزكاة فیه ،وزبیباً 

  .هو تحویل  البضائع  واألموال المتعددة الى نقود  بالبیع  وغیره: تنضیض وتسییل
هــي الــدیوان التــي یحــل أجــل تســدیدها كلهــا أو بعــض أقســاطها  :دیــوان طویلــة األجــل

  .بعد عام أو أكثر
هـي الـدیون التـي یحـل أجـل تسـدیدها كلهـا خـالل سـنة مالیـة أو : دیون قصـیرة األجـل

  .أقل
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السائمة  لغة الراعیة، وشرعًا هي المكتفیة بالرعي أكثـر أیـام السـنة فـي الكـأل : سائمة
  .المباح عن أن  تعلف

السـندات  التقلیدیـة عبـارة عـن أدوات مالیـة تصـدر لحاملهـا لفتـرات اسـتحقاق : سندات
فوائــد تــدفع ســنویًا أو نصــف ســنوي، والســند یعبــر عـــن  مختلفــة محــددة، وهــي تحمــل

عالقــة دائنیــه ومدیونیــه، ومحــل هــذه العالقــة مبلــغ مــن المــال اقرضــه الطــرف األول 
ویتعهد المقتـرض بموجـب هـذه العالقـة بـدفعات ) المقترض(للطرف الثاني ) المقرض(

لي  المقتـرض دوریة تمثل الفوائد المترتبة علـى االقتـراض باإلضـافة إلـى المبلـغ األصـ
  .عند تاریخ االستحقاق

حصـة محـددة شــائعة مـن رأس مـال الشـركة، وصــاحب السـهم یعـد مالكـًا لجــزء : سـهم
مـــن أمـــوال الشـــركة بنســـبة عـــدد أســـهمه إلـــى مجمـــوع أســـهم الشـــركة، ویســـتطیع مالـــك 
األســـهم المتداولـــة أن یبیعـــه متـــى شـــاء، وتنقســـم األســـهم بحســـب  الغـــرض منهـــا إلـــى 

  .ء  یستفاد من ریحها، وأسهم متأخرةأسهم استثمار ونما
هي  شركة تمتلك فیهـا الشـركة األم بصـورة مباشـرة  أو غیـر مباشـرة مـا : شركة تابعة

  .من األسهم التي  لها حق التصویت% 50یزید عن 
مـن األسـهم % 50هـي شـركة تمتلـك فیهـا الشـركة األم أسـهمًا تقـل عـن : شركة زمیلة

  .التي لها حق التصویت
هـــي الفـــرق بـــین ســـعر االكتتـــاب والقیمـــة األســـمیة لألســـهم المصـــدرة : عـــالوة إصـــدار

ــــین فــــي األســــهم الجدیــــدة المصــــدرة مــــن قبــــل   والمحصــــلة مــــن المســــاهمین أو المكتتب
  .الشركة بعد حسم مصاریف اإلصدار

االستهالك هو التوزیـع المنـتظم للقیمـة الخاضـعة لالسـتهالك : مخصصات االستهالك
هـــا االنتــاجي، ویمثــل مخصـــص االســتهالك مقـــدار مــن الموجــودات علـــى مــدى  عمر 

االنخفــاض الــذي حــدث فــي قیمــة الموجــودات الثابتــة نتیجــة  اســتعمالها  فــي أعمــال 
الشــركة أو التقــادم أو مضــي المــدة، ویحســم مخصــص االســتهالك المتــراكم عــادة مــن 

  .التكلفة األصلیة لهذه الموجودات لتحدید القیمة الدفتریة في المیزانیة العمومیة
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هــي األنعــام التــي تتغـذي بمــا فیــه مؤنــة وكلفــة علــى صــاحبها، كــل الســنة أو : معلوفــة
  .أكثرها

هــي مجمــوع الموجــودات التــي تحــتفظ بهــا الشــركة فــي شــكل نقــد : موجــودات متداولــة
والموجودات التي یمكـن تحویلهـا إلـى نقـد بسـهولة فـي فتـرة زمنیـة قصـیرة، وهـي تقتنـي 

اســـتخدامها  فـــي تحقیـــق  یـــق األربـــاح ولـــیس بهـــدفوالبیـــع وتحقعـــادة بهـــدف التـــداول 
االســتثمارات فــي " المخــزون الســلعي، المــدینون، أوراق القــبض"األربــاح، ومــن أمثلتهــا 

  .النقدیة بالبنك والصندوقاألوراق المالیة 
هـــي الحقـــوق المعنویـــة مثـــل حقـــوق التـــألیف والنشـــر والطباعــــة : موجـــودات معنویـــة

تجاریــة والخلــو والشــهرة ونحوهــا ممــا حصــلت علیــه وحقــوق االختراعــات والعالمــات  ال
  .الشركة بمقابل مادي أو وفقًا لما جري علیه العرف المحاسبي

مقـدار المـال الزكـوي الـذي ال تجـب الزكـاة فـي أقـل منـه، أو هـو الحـد األدنـى : نصاب
  .من المال الزكوي الذي تجب الزكاة بامتالكه

ــع اســتثماریة بهــا البنــك ألجــل معــین وفقــًا للشــروط هــي الودائــع  التــي یحــتفظ : ودائ
المتفق علیها مع العمیـل، وال یجـوز  السـحب منهـا كلیـًا أو جزئیـًا قبـل انقضـاء األجـل 
المحدد لإلیداع، ویدفع البنـك الربـوي للعمیـل لقـاء ذلـك فائـدة بنسـبة معینـة تزیـد بزیـادة  

ذا كانــت  لــدى بنــك إســالمي  فتــرة بقــاء الودیعــة لــدي البنــك أو بحجــم مبلــغ الودیعــة وإ
  .فهي حصص استثماریة تشارك في الربح

هي العروض المعدة القتناء واالستعمال الشخصـي ال البیـع والتجـارة : عروض القنیة
  .وتعرف في المحاسبة المالیة باألصول المتداولة

  .مجلس ادارة الهیئة: المجلس
كالعبــد هــو كــل مــال غیــر مقــدور االنتفــاع بــه مــع قیــام أصــل الملــك : المــال الضــمار

ــــذي أخــــذه  اآلبــــق والضــــال، والمــــال المفقــــود، والمــــال الســــاقط فــــي البحــــر، والمــــال ال
بینـة وحـال الحـول ثـم صـار لـه  السلطان مصادرة، والدین المجحود إذا لم یكـن للمالـك

بینة بأن أقـر عنـد النـاس، والمـال المـدفون فـي الصـحراء إذا خفـي علـى المالـك مكانـه 
   .فیه الزكاة باإلجماع فإن كان مدفونًا في البیت تجب
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  )2(المادة 
  من تجب علیه الزكاة

تجب الزكاة علـى أمـوال جمیـع األفـراد المسـلمین بـالغین أو قاصـرین أو محجـورًا  -1
علیهم على السواء في ختام كل عام ابتداًء مـن غـرة المحـرم وفقـًا ألحكـام قـانون 

  .الزكاة وهذه الالئحة
ة عــدیم األهلیــة أو ناقصــها المشــمول یلتــزم الــولي أو الوصــي أو القــیم بــدفع زكــا -2

 .بالوالیة أو الوصایة أو القوامة من أموالهم
تجــب الزكــاة علــى أمــوال جمیــع والشــركات فــي ختــام الســنة المالیــة للشــركة وفقــًا  -3

 .ألحكام القانون وهذه الالئحة
 .ال تجب الزكاة على نفس المال أكثر من مرة في نفس العام -4

  )3(المادة 
  الزكاةشروط ما تجب فیه 

  :یشترط لوجوب زكاة المال ما یأتي
  .الملك التام - 1
 .بلوغ النصاب في أول الحول وآخره - 2

 )4(المادة 
  .إذا تعدد مالك المال الزكوي، اعتبر ماًال واحدًا وجبت فیه الزكاة مجتمعاً  - 1
من هـذه المـادة علـى الشـركات والشـراكات و الملكیـة ) 1(یطبق ما ورد في الفقرة  - 2

  .الشائعة
  )5(المادة 

تجب الزكاة على المال الضمار عن سنة واحدة إذا رجـع إلـى صـاحبه ولـو بقـى غائبـًا 
  .عنه سنین
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  )6(المادة 
  :یعتبر المال ضمارًا في الحاالت التالیة

  .تعذر قبضه النقطاع الطریق أو الخبر - 1
  .إذا كان مغصوبًا ال یقدر على استخالصه - 2
 .إذا كان المال ضائعاً  - 3
 . من التصرف فیه بحكم القانونمحجوزًا علیه أو ممنوع  - 4

  )7(المادة 
  بلوغ النصاب

اب الشـرعي، وذلـك حسـب یشترط فیما تجب فیه الزكـاة أن یبلـغ مقـداره أو قیمتـه النصـ
  .وفقًا لما ورد في هذه الالئحة طبیعة المال

  )8(المادة 
الحاجــات  یــدخل ضــمن النصــاب، وتجــب فیــه الزكــاة، المــال المخصــص لحاجــة مــن

فیــه أثنــاء الحــول، وتــوافرت فیــه الشــروط األخــرى لوجــوب  لــم یتصــرف األساســیة، إذا
  .الزكاة

  )9(المادة 
  حوالن الحول

از، یشــترط لوجــوب الزكــاة فــي فیمــا عــدا زكــاة الــزروع والثمــار والعســل والمعــدن والركــ
  .أن یحول على ملكیته حول كامل المال

  )10(المادة 
یضم إلى األصـل عنـد تمـام الحـول  كل مال یرد أو یتولد أثناء الحول من جنس المال

  .أما المال الوارد من غیر جنس المال قبل أن یحول الحول فال یزكى مع األصل
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  )11(المادة 
تـــؤدى الزكـــاة فـــي موعـــد اســـتحقاقها، ویجـــوز أن تـــؤدى كلهـــا معجلـــة أو علـــى أقســـاط 

ي وفقـــًا للشـــروط التـــشــهریة ال تتجـــاوز أول الســـنة الزكویـــة  بنـــاء علـــى طلـــب المزكـــي 
  .تضعها الهیئة

  )12(المادة 
  .لف النصاب بعد تحقق شروط وجوبهاال تسقط الزكاة بت

  )13(المادة 
سـیة لمـن تجـب علیـه الزكـاة تجب الزكاة في المال الذي یزید عن توفر الحاجات األسا

  .توفر الشروط األخرى لوجوب الزكاة في حالة

  )14(المادة 
ع، وفقـًا لتقـدیر شـریحة مـن شـرائح المجتمـتحـدد الهیئـة مقـدار الحاجـات األساسـیة لكـل 

  . من الجهات المختصة مستویات المعیشة

  )15(المادة 
  زكاة األنعام

  :األنعام التي یجب فیها الزكاة هي
  .اإلبل - 1
  .البقر ویلحق به الجاموس - 2
  .الغنم ویشمل الضأن والماعز - 3

  )16(المادة 
، أمـاكن متفرقــة فــيتجمـع األنعـام المتحــدة الجـنس المملوكــة لشـخص واحـد ولــو كانـت 

  .مقدار الزكاة الواجبة ویحسب من مجموعها
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  )17(المادة 
ممـا تجـب یؤخذ في األنعام الوسط، ال من خیارها وال من ردیئها، ویجوز أخذ األعلـى 

  .كما یجوز أخذ األفضل أو األدنى عن الواجب بقیمته فیه الزكاة برضى المزكي،

  )18(المادة 
نتجـــــات الحیوانیـــــة كـــــاللبن والحلیـــــب، ومصـــــنوعاتها، ال تجـــــب الزكـــــاة فـــــي أعیـــــان الم

والصــوف والحریــر وغیرهــا مــن المشــتقات إال إذا اتخــذت للتجــارة، ســواء وجبــت الزكــاة 
  .في عین األنعام المستخرجة منها أو لم تجب

  )19(المادة 
، وحولهـــا حـــول أمهاتهـــا، تجـــب الزكـــاة فـــي صـــغار األنعـــام ولـــو مســـتقلة عـــن أمهاتهـــا

  .الكبار في استكمال النصابمع  وتضم الصغار

  )20(المادة 
  زكاة الذهب والفضة

تجب الزكاة فـي معـدني الـذهب والفضـة سـواء أكانـا سـبائك أو أوانـي أو مسـكوكات أو 
حلیـًا معـد لغیـر الزینـة المباحـة وذلـك عنـد تـوفر شـروط وجـوب الزكـاة الـواردة فـي هــذه 

  .الالئحة
  )21(المادة 

  .لنصابیضم الذهب إلى الفضة في تكمیل ا - 1
  .تضم النقود وقیمة عروض التجارة إلى الذهب والفضة في تكمیل النصاب - 2
 .یعتمد عند الضم قیمة نصاب الذهب - 3

 )22(المادة 
تجب زكاة حلي المرأة مرة واحدة في العمر بشـرط أال تزیـد كمیـة الحلـي عـن المتوسـط 

  .العام المحدد من قبل الهیئة
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  )23(المادة 
  .لوزن ال بالقیمةیقدر نصاب الذهب والفضة با

  )24(المادة 
  زكاة النقود وما یقوم مقامها

لقـانون اذا مـن ا) 8(تجب الزكاة في النقود التي تتوفر فیها الشروط الـواردة فـي المـادة 
قیراطــًا حســب ) 24(جرامــًا مــن الــذهب الخــالص عیــار ) 85( بلغـت قیمتهــا مــا یعــادل

  . أسعار السوق
  )25(المادة 

ود الورقیـة والنقـود مـن تجب فیها الزكاة النقود المعدنیة والنقـ یدخل ضمن األموال التي
  .أو بالد متعددة وتحتسب الدیون الثابتة له المرجوة األداء عمالت بلد

  )26(المادة 
  زكاة األوراق المالیة

  )األسهم والسندات والصكوك وشهادات االستثمار(
لصـــك حســـاب زكاتهمـــا إذا قامـــت الشـــركة بتزكیـــة موجوداتهـــا فعلـــى مالـــك الســـهم أو ا

  :كالتالي
إذا كان الغرض من ملكیة السـهم أو الصـك االسـتثمار واالسـتفادة مـن ریعـه، فـال  - 1

  .زكاة على السهم أو الصك
إذا كــان الغــرض مــن ملكیــة الســهم أو الصــك المتــاجرة بــه بیعــًا وشــراًء فیــتم تقــویم  - 2

رجتــه الســهم أو الصــك بســعر الســوق یــوم وجــوب الزكــاة، فــإذا كــان مقــدار مــا أخ
الشــركة أقــل منــه فعلــى مالــك الســهم أو الصــك إخــراج الفــرق، أمــا إذا كــان مقــدار 
مـــا أخرجتـــه الشـــركة أكبـــر فلمالـــك الســـهم أو الصـــك أن یعتبـــر الزیـــادة فـــي الزكـــاة 

 .جزءا من زكاة أمواله األخرى أو تعجیًال لزكاة قادمة
 
  



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

 )27(المادة 
الســهم أو الصــك حســاب زكاتهمــا إذا لــم تقــم الشــركة بتزكیــة موجوداتهــا، فعلــى مالــك 

  :كالتالي
إذا كــان الغــرض مــن ملكیــة الســهم أو الصــك التجــارة فیهمــا ولــیس االســتفادة مــن  - 1

مــن القیمــة الســوقیة للســهم أو %) 2,5(ریعهـا الســنوي تكــون زكاتهمــا ربــع العشــر 
 .الصك، بسعرها یوم وجوب الزكاة

ســـتفادة مـــن ریعهـــا إذا كـــان الغـــرض مـــن ملكیـــة الســـهم أو الصـــك االســـتثمار واال - 2
السنوي وكـان لـدى الشـركة أمـوال تجـب الزكـاة وأمكـن معرفـة مـا یخـص كـل سـهم 
أو صــــك مــــن الموجــــودات الزكویــــة للشــــركة فتكــــون الزكــــاة الواجبــــة علیــــه بنســــبة 

 .من قیمة اإلیراد السنوي للسهم أو الصك%) 2,5(
فــال إذا كانــت الشــركة تعــاني مــن عجــز كبیــر بحیــث تســتغرق دیونهــا موجوداتهــا  - 3

 .زكاة على السهم أو الصك
  )28(المادة 

  زكاة الشركات
 .ال تجب الزكاة في قیمة األصول الثابتة .1
مــن االســتثمار طویــل األجــل بغیــر ) المســتغالت(األصــول الثابتــة المــدرة للــدخل  .2

غرض المتاجرة ال زكاة علي عین األصل، فإذا بیعت فـإن ثمنهـا وصـافي الـدخل 
حــول، حكـم زكاتــه بحسـب مـا آل إلیــه ممـا یجــب الـذي تحقـق، قبــل بیعهـا خـالل ال

  . تزكیته
  )29(المادة 

المشــروعات قیـــد التنفیــذ تـــرد ضـــمن الموجــودات الثابتـــة أو المتداولــة بحســـب الغـــرض 
  منها فإن كانت بغرض التشغیل

ذا كانـت لغـرض البیـع فتـدرج   أو در الدخل، فال تـدخل ضـمن الموجـودات الزكویـة، وإ
  ضمن الموجودات

م بالقیمة السوقیة یوم وجوب الزكاة في نهایة الحول المعتمدالزكویة، و    . تقوّ



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

  )30(المادة 
للمتـــاجرة وتـــوافرت  تجـــب زكـــاة عـــروض التجـــارة فـــي الموجـــودات المعنویـــة إذا اتخـــذت

م بسعر السوق یوم وجوب الزكاة في نهایة الحولفیها شروطها،    .وتقوّ

  )31(المادة 
ة فـي حـدود أمثالهـا اشتریت لغیر الزینة المباحتضم الموجودات الذهبیة والفضیة التي 

  .الزكویة، وتزكى على أساس قیمة وزنها السوقیة إلى الموجودات

  )32(المادة 
  :ال تخصم من الموجودات الزكویة المخصصات اآلتیة

  .استهالك الموجودات الثابتة التشغیلیة والمدرة للدخل  - 1
 .قرة السابقةالصیانة أو اإلعمار للموجودات المذكورة في الف  - 2
 .التأمین على الموجودات الثابتة  - 3
الهبــــوط فــــي قیمــــة االســــتثمارات فــــي األســــهم المشــــتراة بغــــرض االحتفــــاظ بهــــا   - 4

 )النماء(
 .هبوط االستثمارات في أسهم الشركات الزمیلة والتابعة  - 5
 .نهایة الخدمة للعاملین في الشركة  - 6
 .التعویضات ما لم یصبح واجب األداء بحكم قضائي نهائي - 7
 .انخفاض أسعار العمالت  - 8
 .الخصم النقدي للسداد المبكر  - 9

الدیون المشـكوك فـي تحصـیلها إال إذا كـان الـدین المشـكوك فـي تحصـیله قـد  -10
 .أدرج مقداره في الموجودات الزكویة

 .هبوط أسعار البضاعة -11
 .إطفاء مصروفات ما قبل التشغیل -12
 .البضاعة الهالكة والتالفة والبطیئة الحركة -13
 .لمخصصات األخرىما یستجد من ا -14
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  )33(المادة 
  :ال یحسم من الموجودات الزكویة للشركة ما یأتي

  .رأس مال المساهمین .1
 .عالوة اإلصدار .2
ــات الرأســـــمالیة الناشـــــئة عـــــن إعـــــادة تقـــــویم موجـــــودات ثابتـــــه قنیـــــة أو  .3 االحتیاطـــ

 .مستغالت
 .االحتیاطیات اإلیرادیة بنوعیها القانوني واالختیاري .4
 .أسهم الخزینة –ة عن عملیات أسهم الشركة المشتراةاحتیاطي األرباح الناتج .5
 .االرباح المقترح توزیعها ما لم یصدر قرار بتوزیعها .6
 .األرباح غیر الموزعة .7
 .الفوائد الربویة غیر المدفوعة .8

 )34(المادة 
ثـم تخـرج الشـركة األم زكـاة تحسب زكاة الشـركة التابعـة علـى سـبیل االسـتقالل ابتـداًء، 

  .التابعة بنسبة ملكیتها فیها، إذا لم تخرجا زكاتهما مباشرةفي الشركة  نصیبها

  )35(المادة 
 :یدرج ضمن الموجودات الزكویة للشركة ما یأتي

م علـى أسـاس القیمـة السـوقیة لكـل تـاجر سـواء أكـان  - 1 البضـاعة تامـة الصـنع، وتقـوَ
  .تاجر جملة أم تاجر تجزئة بالسعر الذي یمكنه البیع به عادة یوم وجوب الزكاة

م علــى أســاس قیمتهــا الســوقیة فــي یــوم وجــوب الزكــاة، ا - 2 لبضــاعة قیــد التصــنیع تقــوَ
ن لم تعرف فعلى أساس ما أنفق علیها من تكالیف مباشرة وغیر مباشرة  .وإ

األعمال اإلنشائیة قید التنفیذ التي تستدعي إضافة مـواد خـام ویسـري علیهـا حكـم  - 3
دام مـــواد خـــام فـــال زكـــاة الفقـــرة الســـابقة بخـــالف األعمـــال التـــي ال تســـتدعي اســـتخ

 .فیها
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المـواد األولیــة الخـام التــي تسـتخدم فــي التصـنیع أو اإلنشــاءات وتبقـى عینهــا فیهــا  - 4
وتزكــي علــى أســاس القیمــة الســوقیة لهــا بخــالف المــواد المســاعدة التــي ال تبقـــى 

 .عینها فال زكاة فیها
م علــــى أســــاس القی - 5 مــــة البضــــاعة المشــــحونة، المملوكــــة للشــــركة ملكیــــة تامــــة تقــــوَ

 .السوقیة بحسب السعر في المكان الذي توجد فیه
ـــة(البضـــاعة لـــدى الغیـــر برســـم البیـــع  - 6 م علـــى أســـاس القیمـــة الســـوقیة ) بالوكال تقـــوَ

 .بحسب السعر في المكان الذي توجد فیه
التكــالیف الزائــدة عــن الفــواتیر المصــدرة للعقــود غیــر المنتهیــة ویســري علیهــا حكــم  - 7

 .البضاعة قید التصنیع
المستحقة التي تخص السنة المالیة الحالیـة ولـم یـتم قبضـها مـع مراعـاة  اإلیرادات - 8

أن أوراق القـبض التــي تمثــل قرضــًا بفائــدة أو دینــًا عــن ثمــن ســلعة مــع زیــادة لقــاء 
التأجیـل فیزكــي فقـط أصــل القــرض أو الـدین مــا دام ال یتعــذر علیـه اســتیفاؤه، أمــا 

مــن ثمنهــا فتــدخل جمیعهـــا أوراق القــبض التــي تمثــل ســلعة مبینــة باألجـــل بــأكثر 
 .ضمن الموجودات الزكویة ما دام ال یتعذر استیفاؤه

م بالتكلفــة وهــي رأس المــال المــدفوع  - 9 بضــاعة الســلم المشــتراة بقصــد التجــارة، وتقــوَ
فیها، أما بضاعة السلم المشتراة بقصد التشغیل فال زكاة فیهـا ألنهـا مـن عـروض 

ال زكــاة فــي اعینهـــا، أمــا دخلهـــا القنیــة، واذا كانــت البضـــاعة بقصــد در الــدخل فـــ
فحكم زكاته بحسـب مـا آل إلیـه مـن نقـود أو دیـون أو موجـودات متداولـة أو ثابتـة 

 . وفق أحكام القانون وهذه الالئحة، مما یجب تزكیته
م بالتكلفــــة وهــــي ثمــــن  -10 البضــــاعة المشــــتراه باالستصــــناع بقصــــد التجــــارة وتقــــوَ

ذا كانـــت المستصـــنع، أمـــا البضـــاعة المشـــتراة بقصـــد التشـــغی ل فـــال زكـــاة فیهـــا، وإ
 .البضاعة بقصد در الدخل فیسري علیها ما جاء في الفقرة السابقة

 .رصید المبالغ المستحقة للشركة لقاء بضاعة االستصناع المبیعة -11
أمـا إذا كـان  ،بنـوك إذا كـان محتجـزًا بصـفة مؤقتـةاإلحتیاطي القانوني لـدى ال -12

 .ة إذا أعیدت للشركةمحتجزًا بصفة مستمرة فإنها تزكي لسنة واحد
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التأمینــات والمبــالغ المحــتفظ بهــا لــدى الغیـــر عــن العقــود تزكــى عنــد قبضـــها  -13
 .عن سنة واحدة فقط ولو بقیت عند الغیر

الودائــع االســتثماریة لــدى البنــوك اإلســالمیة وأرباحهــا وعوائــدها، أمــا الودائــع  -14
ت ضــــمن الموجـــــودا) األصــــل(لــــدى البنــــوك األخــــرى بفائــــدة فیــــدرج رأس المــــال 

مــة التـي یجــب الــتخلص منهــا بإنفاقهـا فــي وجــوه الخیــر  الزكویـة دون الفوائــد المحرَ
 .ما عدا بناء المساجد وطباعة المصاحف

 :النقدیة في الصندوق -15
 .العملة المحلیة تدخل بمبلغها -أ 
 .العمالت األجنبیة تدخل بقیمتها بسعر الصرف السائد یوم وجوب الزكاة - ب 
 .تزكى بقیمتها السوقیة الموجودات من التحف بغرض التجارة -16

  )36(المادة 
  زكاة عروض التجارة والصناعة

یشـترط لوجـوب الزكـاة فـي عـروض التجـارة، باإلضـافة إلـى الشـروط الـواردة فـي المــادة 
  :من هذه الالئحة، الشروط التالیة) 3(

 .نیة التجارة عند التملك - 1
 .عدم تحول نیة المالك إلى االقتناء قبل حوالن الحول - 2

  )37(المادة 
  .جرامًا ذهباً  85یقدر نصاب عروض التجارة ما یعادل قیمة 

  )38(المادة 
تشــمل عــروض التجــارة التــي تجــب فیهــا الزكــاة مــا یملكــه المزكــي مــن عمــالت ومــن 
ذهــب وفضـــة المعـــد للزینــة المباحـــة فـــي حــدود أمثالهـــا، واألوراق المالیـــة ومــا لـــه مـــن 

  . من دیوندیون ثابتة على الغیر، وتخصم من قیمتها ما علیه 
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  )39(المادة 
م عـــروض التجـــارة لحســـاب الزكـــاة عنـــد تمـــام الحـــول بســـعر الســـوق وقـــت وجـــوب  ــوّ تقـ

  .الزكاة
  )40(المادة 

  :تسري زكاة العروض التجاریة والصناعیة على ما یلي - 1
جمیـــــــع المنشـــــــآت التجاریـــــــة والصـــــــناعیة والخدمیـــــــة وأعمالهـــــــا بمـــــــا فیهـــــــا  - أ

ال منشــــــآت النقــــــل بأنواعهــــــا الصـــــناعات االســــــتخراجیة والتحویلیــــــة، وأعمــــــ
 .والشحن والتفریغ والتعبئة والتغلیف

شــــركات المســــاهمة وذات المســــئولیة المحــــدودة وشــــركات التضــــامن بكافــــة  -  ب
أنواعهـا وأنشـطتها، سـواء كانــت تجاریـة أو صـناعیة أو مالیـة أو عقاریــة أو 

  .خدمیة
 .الجمعیات بأنواعها والشركات غیر الربحیة -  ت
ــــات البیــــع والشــــر  -  ث ــــة وســــائر كافــــة عملی اء للبضــــائع والخــــدمات والقــــیم المالی

  .المنقوالت، سواء بطریقة مباشرة أو لبیعها ثانیة بقصد الربح
  .عقود المقاوالت بأنواعها - ج
  .الوسطاء بالعمولة والسمسرة - ح
عادة التأمین - خ   .أعمال التأمین وإ
 .األعمال المصرفیة والصیرفة بأنواعها -  د
الثابتــــة، مثــــل اآلالت  ال تحســـب مــــن عــــروض التجــــارة والصـــناعة األصــــول - 2

واألثـــاث والمبـــاني واألراضـــي والســـیارات ونحوهـــا ممـــا یســـتخدم فـــي عـــروض 
 .التجارة، ال لالتجار فیه

الحـــول تخضـــع ألحكـــام عـــروض  زكـــاة العقـــارات التـــي تشـــترى وتبـــاع خـــالل - 3
ر غــــرض التجــــارة بمــــا یزیــــد عــــن ، أمــــا إذا طالــــت فتــــرة اقتنائهــــا بغیــــالتجــــارة
ذا لــم ، فتزكــي مــرة واحــدة عالحــول نــد بیعهــا علــى أســاس قیمتهــا الســوقیة، وإ

  .تكن لغرض التجارة فتخضع ألحكام زكاة المستغالت
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  )41(المادة 
  زكاة الدیون

ـــة علـــى أســـاس دورة التشـــغیل فـــإذا وجـــب الوفـــاء  تصـــنف األصـــول والخصـــوم المتداول
مال بالــدین خــالل فتــرة زمنیــة تقــارب ســنة مالیــة كاملــة أو الفتــرة الزمنیــة الالزمــة الســتك

  .دورة التشغیل أیهما أطول یعتبر هذا الدین متداوالً 

  )42(المادة 
  .ه الغیر إذا كانت على مدین قادرتجب الزكاة في دیون المزكي تجا

  )43(المادة 
ومـة عنـد قبضـها عـن تجب الزكاة في الدیون المشـكوك فـي تحصـیلها أو الـدیون المعد

  .سنة واحدة فقط
  )44(المادة 

التـي علــى الشــركة یجـوز أن یتبــع فــي شـأنها أحــد الحكمــین  الـدیون طویلــة االجــل - 1
  :التالیین

الدیون المستحقة والقسط السنوي الواجب السداد خالل السنة المالیـة الالحقـة  - أ
للحول المزكى عنه تحسم من الموجودات الزكویة، وال تحسـم الـدیون الواجبـة 

 .السداد بعد السنة المالیة الالحقة للحول المزكى عنه
ن المســتحقة علــى الشــركة ســواء أكانــت طویلــة األجــل أو قصــیرة األجــل الـدیو  -  ب

تحســم مــن الموجــودات الزكویــة بشــرط عــدم وجــود أمــوال قنیــة ال تجــب فیهــا 
ذا وجـــدت هـــذه  الزكـــاة زائـــدة عـــن الحاجـــات األساســـیة تغطـــي هـــذه الـــدیون، وإ

ة األموال فتحسم منها الدیون ال من األموال الزكویـة، واذا غطـت امـوال القنیـ
 .بعض هذه الدیون فقط حسم باقي الدین من الوعاء الزكوي

 :تحسم من الموجودات الزكویة الدیون التالیة - 2
دین بضاعة السلم المبیعـة التـي لـم یـتم تسـلیمها للمشـترین، ویقـوم بـرأس مـال  -أ 

 .السلم
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الــدین المســتحق لــدائني البضــائع المستصـــنعة المشــتراة للشــركة وتحســم منـــه  - ب 
 .حتى تاریخ المیزانیةالمبالغ التي دفعها 

 .دین بضاعة االستصناع التي تعاقدت الشركة على صنعها -ج 
 .المطلوبات التي تمثل زیادة في ثمن البیع باألجل عن السعر الحاضر - د 
 .اإلیرادات المقبوضة مقدمًا عن خدمات لم تؤد لعدم استقرار الملك فیها - ه 
 .تحسم المصروفات المستحقة التي تخص السنة المالیة الحالیة - 3

  )45(المادة 
  .ولو كان المدین مستحقًا للزكاة إسقاط الدائن لدینه عن المدین ال یحتسب من الزكاة

  )46(المادة 
  زكاة الزروع والثمار

المالــك أو المســتأجر أو یلتــزم بــأداء الزكــاة مــن یســتثمر األرض ویزرعهــا، ســواء كــان 
  .المستعیر

  )47(المادة 
  .و صالحها تقدیراً تجب الزكاة في الزروع والثمار عند بد .1
إذا كـــان الحـــب والثمـــار مـــن شـــأنه التجفیـــف اعتـــد بالتقـــدیر ألغـــراض الزكـــاة بعـــد  .2

  .الجفاف
 .توقیت أداء زكاة الزروع والثمار عند جنیها أو حصادها .3
  .تؤخذ الزكاة من أوسط الزروع والثمار .4

 )48(المادة 
  :تتبع في تحدید الزروع والثمار التي تجب فیها الزكاة ما یأتي

1.  ُ ضــم الــزروع والثمــار إلــى بعضــها فـــي تكمیــل النصــاب، إذا كــان ذلــك فــي عـــام ی
  .واحد، واتحد جنسها

ــــى بعــــض إذا اتحــــد جنســــه ولــــو اختلفــــت  .2 ُضــــم زرع الشــــخص الواحــــد بعضــــه إل ی
  .األرض التي زرع فیها
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  )49(المادة 
وفقـــًا للقواعـــد التـــي یعفـــى مـــن زكـــاة الـــزروع والثمـــار مـــا یســـد حاجـــة المزكـــي وأســـرته، 

  .الهیئةتضعها 
  )50(المادة 

تجــب الزكــاة علــى مــن یســتثمر األرض حتــى بــدو الــزرع وصــالحه وجنیــه، ولــو انتقــل 
د تجـــب الزكـــاة علـــى مـــن انتقـــل اســـتثمار األرض لشـــخص آخـــر قبـــل الجنـــي والحصـــا

  .إلیه
  )51(المادة 

  :ال یحسم من الزروع والثمار التي یجب فیها الزكاة ما یلي
  .نفقات السقي والحصاد - 1
 .الح األرض وشق القنوات ونقل التربةنفقات إص - 2
نفقات شراء البـذور والسـماد والمبیـدات واألدویـة والمبـالغ النقدیـة المسـتخدمة فـي  - 3

 .الزراعة وغیرها
  )52(المادة 

والثمـــار، أمـــا المزكـــي الـــذي  المزكـــي الـــذي ینـــتج الـــزروع والثمـــار یزكیهـــا زكـــاة الـــزروع
  .یها زكاة عروض التجارةفي المحاصیل الزراعیة وال یزرعها فیزك یتاجر

  )53(المادة 
  زكاة المستغالت

تجــــب الزكــــاة فــــي المســــتغالت مــــن األراضــــي والعمــــارات والســــیارات والطــــائرات  .1
 .والسفن التجاریة ووسائل النقل األخرى  أو ما في حكمها

) 85(نصـــاب زكـــاة المســـتغالت هـــو نصـــاب الـــذهب أي مـــا قیمتـــه تعـــادل قیمـــة  .2
 .هبخمسة وثمانین جرامًا من الذ

 .من إجمالي اإلیراد السنوي%) 2.5(یكون مقدار زكاة المستغالت  .3
  .عند عدم وجود دفاتر نظامیة یتم تقدیر إیراد المثل ومن ثم یتم حساب الزكاة .4
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  )54(المادة 
  زكاة العسل والمنتجات الحیوانیة والمائیة

كــام مــن القــانون یتبــع فــي تحدیــد نصــاب العســل األح) 16(مــع مراعــاة أحكــام المــادة 
  :التالیة

یضــم حصـــاد العســـل فـــي الســنة الواحـــدة بعضـــه إلـــى بعــض ولـــو اختلـــف میقـــات  .1
  .جمعه

تضم حصیلة جني العسل لشخص واحد بعضه إلى بعض ولـو اختلفـت األمـاكن  .2
 .التي تم جمع العسل منها

 )55(مادة 
  .یعفى من زكاة العسل ما یسد حاجة المزكي وأسرته وفقًا للقواعد التي تضعها الهیئة

  )56(مادة ال
  زكاة الدخل

تُحســــب زكــــاة الرواتــــب واألجــــور والمكافــــآت والمعاشــــات بعــــد اســــتیفاء الحاجــــات  .1
األساســـیة وبلـــوغ النصـــاب، وتشـــتمل علـــى مجمـــوع مرتبـــات العـــاملین بالدولـــة أو 

  .غیرها وأي مزایا عینیة أو نقدیة
  .یحدد الدخل الصافي للشخص بعد خصم قیمة الحاجات األساسیة .2
 .اة من مجموع المبالغ المستحقة للشخص خالل السنةیحدد وعاء الزك .3
 %).2.5(تحسب زكاة الدخل بقیمة ربع العشر  .4
  .تخصم الزكاة من الضریبة المستحقة على الراتب وفقًا لما ورد في القانون .5

  )57(المادة 
  زكاة المعادن والركاز

ــ وق تجــب الزكــاة فــي المعــدن المســتخرج مــن األرض أو البحــر أو النهــر ممــا هــو مخل
من غیر جنسه، سواًء مما ینطبع كالحدید أو ممـا ال ینطبـع كالكبریـت، وسـواء جامـدًا 

  .كالملح أم سائًال كالنفط أم غازاً 
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  )58(المادة 
ب، ســواًء تــم تجــب الزكــاة فــي المعــدن إذا بلغــت قیمتــه بعــد تصــفیته نصــاب زكــاة الــذه

  .أو على دفعات استخراجه دفعة واحدة

  )59(المادة 
النصـاب، دون اعتبـار تحقاق زكاة المعدن هو وقـت اسـتخراجه وبلوغـه یكون موعد اس
  .حوالن الحول

  )60(المادة 
  إجراءات تقدیر الزكاة

  :یتم تقدیر الزكاة وفق لما یلي
بصــورة ذاتیــة مــن المكلــف مــن خــالل تقــدیم إقــرار إلــى الهیئــة مــن قبــل الشــخص  .1

وفــق مــا تحـــدده  الطبیعــي أو المعنــوي مرفقــًا بحســابات ختامیــة موثقـــة مــن مــدقق
  . األنظمة واللوائح

إداریًا في حالة عدم تقدم المكلـف بـاإلقرار خـالل اآلجـال المحـددة لـذلك، أو عـدم  .2
قبول التقدیر الذاتي بصورة كلیـة، یقـع التقـدیر مـن قبـل رئـیس مجلـس إدارة الهیئـة 

فوضه ویسمى بالتقدیر اإلداري ُ   .أو من ی
لزكـاة فـي حالـة اعتـراض رئـیس مجلــس باالتفـاق بـین المكلـف والهیئـة علـى قیمــة ا .3

إدارة الهیئــــة علــــى بعــــض مــــا جــــاء فــــي إقــــرار المكلــــف، أو فــــي حالــــة اعتــــراض 
  . المكلف على قیمة التقدیر اإلداري

بتقـدیر رئـیس مجلـس  التقدیر من قبل المحكمة المختصة استجابة لطعن المكلـف .4
  .إدارة الهیئة

  )61(المادة 
كلـف كــل شــخص مكلــف ملــزم بتقــدیم إقـرا .1 ُ رًا یتضــمن بیانــًا بمقــدار الزكــاة الواجــب ی

أداؤها المعزز بالمستندات والمعلومات الالزمة وتكون تلـك اإلقـرارات والمعلومـات 
  .خاضعة للتدقیق من قبل رئیس مجلس إدارة الهیئة لدى الهیئة
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بــین  فیهــا  .2 عــد مــن الهیئــة مُ یتعــین علــى المكلــف أن یقــدم إقــرارًا وفــق النمــوذج المُ
لقــة بهــذا الكشــف وتعتبــر كجــزء مــن هــذا اإلقــرار إلــى الــدائرة خــالل الجــداول المتع

األربعــة أشــهر التالیــة مــن نهایــة ســنته المالیــة، مبینــًا التفصــیالت المتعلقــة بدخلــه 
ــــــه ودخلــــــه الخاضــــــع للضــــــریبة والضــــــریبة  عفاءات ــــــه الصــــــافي وإ الي ودخل اإلجمــــــ

إیصـال أو یرسـل  ویقـدم اإلقـرار مقابـل. المستحقة علیه عن السـنة المالیـة السـابقة
بالبرید المسجل إلى الهیئة خالل المدة المذكورة أعاله ویترتب علـى المكلـف دفـع 

  .الزكاة المستحقة من واقع اإلقرار في الموعد المحدد لتقدیمه
لـــــرئیس مجلـــــس اإلدارة أن یصـــــدر تعلیمـــــات یلـــــزم بموجبهـــــا فئـــــات أو أشـــــخاص  .3

 .ددةة خالل المواعید المحمعینین بتقدیم اإلقرار المنصوص علیه في هذه الماد

  )62(المادة 
علـــى الشـــركات المســـاهمة وشـــركات التوصـــیة باألســـهم وأي شـــخص معنـــوي أن  .1

یرفــق بــاإلقرار نســخة مــن الحســابات الختامیــة عــن كــل ســنة مصــدقة مــن مــدقق 
  . الحسابات

علــى شــركات التضــامن وذات المســؤولیة المحــدودة أن ترفــق حســاباتها الختامیــة  .2
تكــــون معــــدة وفقــــا للمبــــادئ المحاســــبیة المعمــــول بهــــا فــــي عــــن كــــل ســــنة، وأن 

  . فلسطین
أن یبینــوا فــي إقــرارهم مــا ) 2، 1(علــى المكلفــین مــن غیــر الــواردین فــي البنــدین  .3

لصافي الدخل، من خالل كشف مختصـر إلیـراداتهم ومصـروفاتهم عـن   یقدرونه
  .كل سنة

القـــوانین یحـــتفظ المكلفـــون بســـجالت ومســـتندات مالیـــة منظمـــة حســـب األصـــول و  .4
  .عیة ولمدة خمس سنواتالمر 

  )63(المادة 
للهیئـــة الحـــق فـــي  قبـــول القیمـــة المقـــدرة ذاتیـــًا بصـــورة كلیـــة أو جزئیـــة أو رفضـــها  .1

بصــورة كلیـــة أو جزئیـــة إذا تـــوافرت لـــدیها أدلـــة بعـــدم صـــحة البیانـــات الـــواردة فـــي 
  . اإلقرار وملحقاته



 م2014) یونیو(حزیران                           )  الــوقــائــع الفـلســطـینـیة(الواحد والتسعون                            العـدد     
 

 

جزئیــًا خــالل مــدة ال تتجــاوز تقــوم الهیئــة بــإبالغ المكلــف بــرفض اإلقــرار كلیــًا أو  .2
  . ثالث شهور من تاریخ استالم اإلقرار

  )64(المادة 
تحدد الهیئـة مقـدار الزكـاة المسـتحقة علـى المكلـف بنـاًء علـى اإلقـرار الـذي یقدمـه  .1

  .وفي حالة عدم التزامه یحق للهیئة تقدیر الزكاة جزافاً 
  .ونینة في القانیجوز للمكلف االعتراض على هذا التقدیر وفق اإلجراءات المب .2

  )65(المادة 
تبلـــغ اإلشـــعارات الصـــادرة عـــن الهیئـــة للمكلـــف أو المفـــوض عنـــه  قانونـــًا أو إرســـاله 
بالبریــد المســجل أو بالبریــد اإللكترونــي إلــى آخــر عنــوان معــروف لــه أو لمحــل عملــه،  
وفـي حــال إرسـال اإلشــعار بالبریــد المسـجل أو اإللكترونــي فــإن الشـخص یعتبــر مبلغــًا 

  .ور مدة ال تزید على خمسة عشر یومًا من الیوم التاليبعد مر 

  )66(المادة 
  .یجوز للمكلف أن ینیب عنه خطیًا أیًا من األشخاص لتمثیله لدى الهیئة

  )67(المادة 
یجــوز للهیئــة أن تتفــق مــع المكلــف علــى مقــدار الزكــاة الواجــب علیــه أداؤهــا وذلــك فــي 

  .أي وقت قبل صدور حكم نهائي بتحدید قیمتها

  )68(المادة 
  .تصدر الهیئة شهادة لمن یطلبها تبین موقفه من أداء الزكاة

  )69(المادة 
یلتــزم المكلـــف بإیـــداع أمـــوال الزكـــاة الواجبـــة علیـــه خـــالل مـــدة ال تزیـــد عـــن شـــهر مـــن 

  .تاریخ صدور اإلشعار
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  )70(المادة 
  إجراءات تحصیل الزكاة

رار والـدفع الكامـل عنـد یجوز تحصیل الزكاة من خالل سـلفة إلـى حـین تقـدیم اإلقـ .1
  .تسویة الحساب

تـــنظم بقـــرار مــــن مجلـــس اإلدارة قواعــــد تطبیـــق الفقـــرة الســــابقة وأســـس حســــاب  .2
  .السلفة المشار إلیها ومواعید دفعها

  )71(المادة 
یعتبــــر الشــــخص المقــــیم الــــذي یكــــون وكــــیًال قانونیــــًا أو تجاریــــًا أو فرعــــًا أو شــــریكًا  

معــه مســؤوًال عــن القیــام بالنیابــة عــن ذلــك  لمكلــف غیــر مقــیم أو لــه عالقــة تجاریــة
  . المنصوص علیها في هذه الالئحة المكلف غیر المقیم بجمیع األمور واإلجراءات

 )72(المادة 
إذا دفــع مكلــف عــن أي ســنة مبلغــًا أكثــر مــن المقــدار المســتحق علیــه، فیحــق لــه  .1

جـــب رده اســـترداد المبلـــغ الزائـــد الـــذي دفعـــه، وتصـــدر الهیئـــة شـــهادة بـــالمبلغ الوا
 .خالل شهر من تاریخ مطالبة ذلك الشخص

  . یجوز اعتبار المبالغ الزائدة دفعات مقدمة لحساب المكلف للسنوات القادمة .2

  )73(المادة 
  مصارف الزكاة

لیهـا والمؤلفـة قلـوبهم المصارف الشـرعیة للزكـاة تسـتحق للفقـراء والمسـاكین والعـاملین ع
  .ن السبیلوالغارمین وفي سبیل اهللا واب وفي الرقاب

  )74(المادة 
یجـب  ان تتـوافر وقـت  دفـع  الزكـاة شـروط  اسـتحقاق الزكـاة  فـي  الفقـراء والمسـاكین 

، وال یسـترد المـدفوع  الـیهم  فـي حالـة  ا  والمؤلفة  قلـوبهم  وقـت  الـدفعوالعاملین علیه
  . فقد  الصفة بعد ذلك
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  )75(المادة 
د حاجاتــــه صــــابًا فــــوق مــــا یكفــــي لســــیســــتحق  الفقیــــر والمســــكین الزكــــاة إذا لــــم یجــــد ن

  .مستوى المعیشة من الجهات المختصة ولمدة عام كامل األساسیة وفقًا لتقدیر

  )76(المادة 
  :لغایات صرف الزكاة لمستحقیها یعتبر من الفقراء والمساكین كل من 
 :التالیة الشروط فیهم تحققت األیتام الذین مجهولي النسب أو - 1

 .اإلقامة مجهول أو مفقودا كونه أو األب وفاة - أ
 .سنة) 18(سنه  یتجاوز ال أن -  ب
المسـتحق  المعـاش عـن مجتمعـین ولـو قیمتهمـا تزیـد مـال أو دخـل لـه یكون أالّ  -  ت

 .في هیئة التقاعد
 .بإعالته شرعا ملزم عائل له یوجد أالّ  -  ث

 :التالیة الشروط فیهن تحققت ممن األرامل - 2
 .الزوج وفاة بعد الزواج عدم  - أ

 .األیتام فئة في المبین النحو على لما أو دخل لها یكون أالّ  -  ب
 .بإعالتها شرًعا ملزم عائل لها یوجد أالّ   -  ت

 :التالیة الشروط فیهن تحققت ممن المطلقات - 3
 .مطلقها من النفقة فیها تستحق التي الشرعیة العدة فترة أنهت قد تكون أن - أ

 .الزوجیة نفقة واستحقت تزوجت قد تكون أالّ   -  ب
 .األیتام فئة في المبین النحو على مال أو دخل لها یكون أالّ   -  ت
 .بإعالتها شرعاً  ملزم عائل لها یوجد أالّ   -  ث

 :التالیة الشروط فیه تحققت امرأة أو رجل كل وهم الشیوخ - 4
  .العمر من الستین جاوز قد یكون أن -  أ

 .األیتام فئة في المبین النحو على مال أو دخل له یكون أالّ  - ب
 .بإعالته شرًعا ملزم عائل له یوجد أالّ  - ت

 :التالیة الشروط فیهم تحققت ممن زةالعج - 5
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 .العمل عن یعجزه مزمن مرض أو بعاهة مصاباً  یكون أن -  أ
 .الستین یتجاوز ولم عشرة الثامنة جاوز قد یكون أن - ب
 .األیتام فئة في المبین النحو على مال أو دخل له یكون أالّ  - ت
 .بإعالته شرعاً  ملزم عائل له یوجد أالّ  - ث

 : لتالیةا الشروط فیهم تحققت ممن المرضى - 6
 .لفترة العمل عن یعجزه بمرض مصاباً  یكون أن -  أ

 الستین یتجاوز ولم عشرة الثامنة جاوز قد یكون أن  - ب
 المعـاش عـن مجتمعـین ولـو قیمتهمـا تزیـد مـال أو دخـل لـه یكـون أن ال - ت

 غیـر الضـروري العـالج نفقـات وعـن هیئـة التقاعـد العـام، فـي المسـتحق
 .مجاناً  له المتوفر

  :التالیة الشروط فیهم تحققت ممن الضعیفة الدخول ذوو - 7
هیئـة  فـي المسـتحق المعـاش مـن أقـل مـال مـن لدیـه مـا أو دخلـه یكـون أن -  أ

  .التقاعد العام
 .الستین یتجاوز ولم عشرة الثامنة جاوز قد یكون أن - ب
 في المستحق المعاش إلى دخله لزیادة آخر بعمل القیام على قادرا یكون أالّ  - ت

 .هیئة التقاعد العام
 .بإعالته شرعا ملزم عائل له یوجد أالّ  - ث

 :التالیة الشروط فیه تحققت ممن الطلبة - 8
 .الجامعات المعاهد أو بإحدى التحاقه یثبت أن -  أ

  .عشرة الثامنة جاوز قد یكون أن - ب
 .نفسه على واإلنفاق أسرته رعایة على قادرا یكون أالّ  - ت

 :التالیة الشروط فیهم تحققت ممن العمل عن العاطلون - 9
 .إرادته عن خارج لسبب التكسب عن انقطاعه یكون أن -  أ

 .الستین یتجاوز ولم عشرة الثامنة جاوز قد یكون أن - ب
 .األیتام فئة في المبین النحو على مال أو دخل له یكون أالّ  - ت
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 :التالیة الشروط فیها تحققت ممن السجناء أسر -10
  .سجنه قبل منه یكتسب عمل للعائل یكون أن -  أ

 .األیتام فئة في بینالم النحو على مال أو دخل للعائل یكون أالّ  - ب
 :التالیة الشروط فیها تحققت ممن المفقودین أسر -11

 .فأكثر أشهر أربعة لمدة إقامته موطن وجهل أخباره وانقطاع العائل غیاب - أ
  .األیتام فئة في المبین النحو على مال أو دخل للعائل یكون أالّ  -  ب

 )77(المادة 
  الزكاة على العاملون

 وحراسـتها وتخزینهـا الزكـاة بجمـع المتصـلة لاألعمـا مـن بعمـل یقـوم مـن یسـتحق كـل
  .وتوزیعها حصة من أموال الزكاة بما ال یزید عن أجرة المثل وتدوینها

  )78(المادة 
  المؤلفة قلوبهم

یصرف مـن سـهم المؤلفـة قلـوبهم فـي كـل مـا یخـدم الـدعوة  لإلسـالم ورعایـة المسـلمین 
  :ر التالیةالجدد وتذلیل العقبات التي  تصادفهم، السیما في األمو 

  .تألیف من یرجى إسالمه - 1
 .استمالة أصحاب النفوذ والقدرات في مساندة القضایا اإلسالمیة - 2
 .توفیر الرعایة المناسبة لحدیثي  العهد  باإلسالم - 3
 اإلسالم تبلیغ هدفها كان ما وهي اإلسالمیة غیر البالد في اإلسالم نشر مراكز - 4

 . والسنة للكتاب ةالموافق واألنشطة الوسائل بشتى المسلمین لغیر

  )79(المادة 
  :كل من  قلوبهم لغایات  صرف الزكاة یعتبر من المؤلفة 

 : التالیة الشروط فیهم تحققت ممن لِإلسالم المهتدون - 1
 فـي إال اإلسـالم فـي سـنة علیـه تمـض ولـم باِإلسـالم عهـد حـدیث یكـون أن -  أ

 .الهیئة تقدرها التي الظروف
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 .النفقة لغیر ولو الجدیدة ظروفه في المؤازرة إلى بحاجة یكون أن - ب
 إلیـه بالصـرف یؤمـل مـن كـل الفئـة هـذه مـن ویعتبـر :اإلسـالم فـي الراغبـون   - 2

 .غیره إسالم في تأثیره أو اِإلسالم في دخوله
  :التالیتین الحالتین ویشمل اِإلسالمیة، العالقات تحسین - 3

 النظـرة تحسـین إلـى یـؤدي ذلـك كـان إذا المسـلمین لغیـر الكـوارث فـي الصرف -  أ
 .والمسلمین سالملإلِ 

 أحـوال تحسـین إلـى یـؤدي ذلـك كـان إذا الجهـات أو األفـراد إلـى الصـرف - ب
 المؤلفـة فـي الصـرف مـن الغنـى یمنـع اِإلسـالمیة وال غیـر البالد في المسلمین

 .قلوبهم
  )80(المادة 

  الرقاب في
  .المسلمین المجال الصرف في فداء األسرى هذا في الصرف یعتبر من

  )81(المادة 
  نالغارمی

یجوز إعطاء المدین  الذي  یعجـز  عـن  سـداد  دینـه  حصـة مـن الزكـاة  لسـداد  - 1
  :الدین أو جزء منه اذا توفرت  الشروط  التالیة

  .أن یكون مسلماً  - أ
 .أن یكون  الدین  حال االداء -  ب
 .اال یكون  الدین  في  معصیة -  ت
 .اال یتمكن  من سداد الدین من كسبه -  ث

مــــن هــــذه المــــادة؛ یعطــــى  مــــن  ) 1(الفقــــرة   اســــتثناءً مــــن األحكــــام  الــــواردة  فــــي -2
استدان إلصالح  ذات البین مـن أمـوال  الزكـاة  سـواء  كـان  قـادرًا  علـى السـداد  أو 

  .غیر قادر على ذلك
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  )82(المادة 
لغایـــات صـــرف الزكـــاة یعتبـــر فـــي ســـبیل اهللا، ویشـــمل اإلنفـــاق العـــام علـــى المصـــالح 

لمــــدارس والمســـاجد والمالجـــئ والطــــرق العامـــة للمســـلمین مثــــل إقامـــة المستشـــفیات وا
  .والجسور والبنى التحتیة

  )83(المادة 
  :التالیة الشروط فیه تحققت من هو السبیل لغایات صرف الزكاة یعتبر ابن 

 .إقامته بلد عن مسافرا یكون أن  -1
  .شرعاً  محظورا سفره یكون أالّ  -2
 .بلده إلى سفره نفقات معه تكون أالّ  -3
  .إقامته ببلد السداد على قادراً  كان إذا قرضهی من یجد أالّ  -4

 )84(المادة 
  .الصرف المعتمدة في أموال الزكاةینطبق على أموال الهبات والتبرعات أحكام 

  )85(المادة 
حقة للزكـاة حسـب األوضـاع یحدد مجلس األمناء نسب الصرف على األصناف المسـت

  .وتحدید األولویات لهذه األصنافالقائمة 

  )86(المادة 
وفــق تعلیمــات تصــدر عــن ) 73(تصــرف الزكــوات الشــهریة للفئــات المشــمولة بالمــادة 

  .مجلس األمناء
  )87(المادة 

  موازنة هیئة الزكاة
یكــون للهیئــة مراقــب حســابات أو أكثــر یــتم تعیینــه وتحـــدید مكافآتــه الســـنویة بقــرار مــن 

ـن فیهــا، ویكــون مجـــلس اإلدارة ویخــتص بمراقبــة المیزانیــة للهیئــة عــن الســنة التــي عیــ
  .مسئوًال عن ذلك أمام مجلس األمناء
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  )88(المادة 
  استثمار أموال الزكاة

یجـــوز لهیئـــة الزكـــاة توظیـــف أمـــوال الزكـــاة فـــي مشـــاریع اســـتثماریة إنتاجیـــة أو خدمیـــة 
  :لزكاة، مع مراعاة الشروط التالیةوتملیكـها لمستحقي ا

ــــوافر وجــــوه صــــرف عاجلــــة لمســــتحقي الزكــــاة تقت .1 ي التوزیــــع الفــــوري ضــــأن ال تت
  .ألموال الزكاة

  .ل الزكاة كغیرها بالطرق المشروعةأن یتم استثمار أموا .2
فیهـا أمـوال الزكـاة مجدیـة بذل الجهد للتحقق من كون االستثمارات التي ستوضـع  .3

 . ومأمونة
أن یتخــذ قــرار اســتثمار أمــوال الزكــاة ممــن عهــد إلــیهم ولــي األمــر بجمــع الزكـــاة  .4

دأ النیابــــــة العامـــــة الشــــــرعیة، وأن یســـــند اإلشــــــراف علــــــى وتوزیــــــعها لمراعــــــاة مبـــــ
 .االستثمار إلى ذوي الكفاءة والخبرة واألمانة

أن یســتفید مــن خــدمات هــذه المشــروعات الخدمیــة مســتحقو الزكــاة دون غیــرهم،  .5
ویجـــوز لغیـــر المســـتحقین االســـتفادة مـــن هـــذه الخـــدمات بـــاجر یعـــود نفعـــه علـــى 

 .حقینالمست
یلـــة ببقـــاء األصـــول المســـتثمرة علـــى أصـــل حكـــم الــــزكاة أن تتخـــذ اإلجـــراءات الكف .6

 .وكذلك ربع تلك األصول
  )89(المادة 

وتنتهـــي فـــي آخـــر  تعـــد هیئـــة الزكـــاة میزانیـــة تتعلـــق بإیراداتهـــا تبـــدأ مـــن  بدایـــة ینـــایر
  .كما تعد حسابات خاصة بها دیسمبر في كل عام

  )90(المادة 
  مكافأة أعضاء مجلس األمناء

ألمنـاء الملتــزمین بحضــور جلسـات المجلــس مكافــأة شــهریة یتقاضـى أعضــاء مجلــس ا
  .قدرها خمسون دینار عن كل جلسة وبحد أقصى مائة دینار شهریاً 
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  )91(المادة 
  .من هذه الالئحة من موازنة الهیئة) 90(تصرف المكافآت المذكورة في المادة 

  )92(المادة 
  .یجب تورید الواردات النقدیة یومیًا إلى حساب الهیئة

  )93(مادة ال
  .یلغي كل ما یتعارض مع أحكام هذه الالئحة

  )94(المادة 
تنفیـذ أحكـام هـذا القـرار، ویعمـل بـه  -كل فیما یخصـه -على الجهات المختصة كافة

  .ینشر في الجریدة الرسمیةو ، اعتبارًا من تاریخ صدوره

 م2014من مایو لسنة  27: صـدر في مدینـة غـزة بتاریخ
  هـ1435من رجب لعـام  27 :الموافق               

  زیـاد شـكري الـظاظـا
  نائب رئیـس مجلـس الـوزراء
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 26/3/2014بتاريخ )  7( جلسة  رقم )  1( قرار رقم 

  رفح  -  16التصديق النهائي على املخطط التفصيلي لشارع الرشيد رقم /  بشأن
  

  

ــرار ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ   الق
 ــــــــة ا والمنعقــــــــدة  6/2014لمركزیــــــــة بجلســــــــتها رقــــــــم بعــــــــد االطــــــــالع علــــــــى قــــــــرار اللجن

ـــــــــــاریخ   16بشـــــــــــأن المخطـــــــــــط التفصـــــــــــیلي لشـــــــــــارع الرشـــــــــــید رقـــــــــــم  19/3/2014بت
ــــــرض  ــــــح بع ــــــة تنظــــــیم رف ــــــة  40منطق ــــــة مكون ــــــداد والمتضــــــمن تشــــــكیل لجن ــــــدون ارت م ب

وزارة األشـــــــــغال العامـــــــــة  –وزارة النقـــــــــل والمواصـــــــــالت  –وزارة الحكـــــــــم المحلـــــــــي (مـــــــــن 
ــــــــــانو  –واالســــــــــكان  ــــــــــي المستشــــــــــار الق ــــــــــم المحل ) وزارة التخطــــــــــیط –ني لــــــــــوزارة الحك

 .لدراسة االعتراضات الواردة على االیداع المجدد

  ـــــــي ـــــــة المشـــــــكلة والمـــــــؤرخ ف ـــــــر اللجن ـــــــى تقری ـــــــى  24/3/2014وبعـــــــد االطـــــــالع عل وعل
ـــــــــح  ـــــــــد لمنطقـــــــــة تنظـــــــــیم رف ـــــــــي المعتم ـــــى المخطـــــــــط الهیكل ــــ المخطـــــــــط المـــــــــذكور وعل

ــــــ ــــــة المحلی ــــــل اللجن ــــــونس . ة مواالســــــتماع للشــــــرح التنظیمــــــي مــــــن ممث ــــــو ی  –احمــــــد اب
 -:عبد الكریم زعرب والمناقشة قررت اللجنة المركزیة ما یلي. م

ـــــــــراء المقتضـــــــــى  .1 ـــــــــع اج ـــــــــي المضـــــــــمون م ـــــــــول االعتراضـــــــــات شـــــــــكًال ورفضـــــــــها ف قب
 .القانوني للتعویض عن نسب االستقطاعات حسب األصول

2.   ــــــم ــــــى المخطــــــط التفصــــــیلي للشــــــارع رق ) شــــــارع الرشــــــید( 16عل
م بـــــــدون ارتـــــــداد ووضـــــــعه موضـــــــع التنفیـــــــذ بعـــــــد مـــــــرور خمســـــــة عشـــــــر  40بعـــــــرض 

 .یومًا من تاریخ االعالن

 .تكلیف أمین سر اللجنة المركزیة الرد على االعتراضات حسب األصول .3
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  یة وتنظیم المدن بمحافظات غزةصادر عن اللجنة المركزیة لألبن

م بدون  40بعرض ) 16(بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع الرشید رقم 
  ارتداد
  رفح –منطقة تنظیم
  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 

ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ
ــــــدة بتــــــاریخ ا 7/2014بجلســــــتها رقــــــم  ــــــى  26/3/2014لمنعق التصــــــدیق النهــــــائي عل

م بــــدون ارتــــداد والمــــار  40بعــــرض ) 16(المخطــــط التفصــــیلي لشــــارع الرشــــید رقــــم 
 38والقســائم  2376مــن القطعــة  8-6والقســائم  2358مــن القطعــة  -2-1بالقســائم 

  .2360من القطعة  6والقسیمة  2359من القطعة  40 – 29 –
والـذي جـرى بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة السابق إیداعه لالعتراض 

  .29/1/2014نشره بجریدة فلسطین بتاریخ 
كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 

من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 
  . محلیتین أیهما أقـرب

  .من قانون تنظیم المدن) 18(وفقًا لنص المادة  وذلك
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  30/4/2014بتاريخ ) 10(جلسة  رقم ) 6(قرار رقم 
  خانيونس  -  شارع الرشيد خانيونسالتصديق النهائي على  / بشأن

  
  

  القــــــــــــــــــــــــرار
 ـــــــــد االطـــــــــالع علـــــــــى قـــــــــرا ـــــــــة بجلســـــــــتها رقـــــــــم بع والمنعقـــــــــدة بتـــــــــاریخ  9/2014ر اللجنـــــــــة المركزی

ـــــأن المخطــــــــــــط التفصــــــــــــیلي لشــــــــــــارع الرشــــــــــــید رقــــــــــــم  16/4/2014 منطقــــــــــــة تنظــــــــــــیم  – 16بشـــــــ
ســــــــلطة األراضــــــــي  –وزارة الحكـــــــم المحلــــــــي ( خـــــــانیونس والمتضــــــــمن تشــــــــكیل لجنـــــــة مكونــــــــة مــــــــن 

ـــــــة  – ـــــــن بلدی ـــــــل م ـــــــل عـــــــن ك ـــــــح ( ممث ـــــــرارة  –خـــــــانیونس  –رف ـــــــك لحـــــــل مشـــــــكلة) الق ـــــــاء  وذل التق
 .شارع الرشید في خانیونس مع كل من بلدیة القرارة ورفح 

  ـید رئـــــــیس اللجنـــــــة المحلیـــــــة لمنطقـــــــة تنظـــــــیم خـــــــانیونس الـــــــوارد وبعـــــــد االطـــــــالع علـــــــى كتـــــــاب الســــــ
والمتضــــــــــمن التعــــــــــدیل المقتــــــــــرح مــــــــــن اللجنــــــــــة المشــــــــــكلة الســــــــــابق  29/4/2014الینـــــــــا بتــــــــــاریخ 

 .ذكرها

 لمنطقــــــة تنظــــــیم خـــــــانیونس واالســــــتماع للشـــــــرح  وبعــــــد االطــــــالع علـــــــى المخطــــــط الهیكلــــــي المعتمـــــــد
محمـــــــــد عبـــــــــد الســـــــــالم الفـــــــــرا واالســـــــــتماع للـــــــــرأي . التنظیمـــــــــي مـــــــــن ممثـــــــــل اللجنـــــــــة المحلیـــــــــة م

حســـــــــام أبــــــــو وردة المستشـــــــــار القــــــــانوني لـــــــــرئیس اللجنــــــــة المركزیـــــــــة / القــــــــانوني مـــــــــن األســــــــتاذ 
مســـــــار والــــــذي أفـــــــاد بقانونیـــــــة التصـــــــدیق النهـــــــائي بـــــــالرغم مـــــــن وجـــــــود تعـــــــدیل فـــــــي جزئیـــــــة مـــــــن 

 -:الشارع وبعد المناقشة قررت اللجنة المركزیة ما یلي

ــــــة اجــــــراء  .1 ــــــواردة علــــــى المخطــــــط شــــــكًال ورفضــــــها فــــــي المضــــــمون مــــــع إمكانی قبــــــول االعتراضــــــات ال
 .المقتضى القانوني للتعویض عن نسب اإلستقطاعات حسب األصول

2.   م  40بعـــــــــرض  16علـــــــــى المخطـــــــــط التفصـــــــــیلي لشـــــــــارع الرشـــــــــید رقـــــــــم
 .ضعه موضع التنفیذ بعد مرور خمسة عشر یومًا من اإلعالنوو 

 .تكلیف أمین سر اللجنة المركزیة الرد على اإلعتراضات حسب األصول .3
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  غزة صادر عن اللجنة المركزیة لألبنیة وتنظیم المدن بمحافظات

بعرض ) یاسر عرفات( 16بالمصادقة على المخطط التفصیلي لشارع الرشید رقم 
  م 40
  خانیونس –منطقة تنظیم

  1936لسنة ) 28(قانون تنظیم المدن رقم 
ـــة لألبنیــة وتنظیـــم المــدن بمحافظــات غــزة للعمــوم أنهــا قــد قـــررت  تعلــن اللجنــة المركزیـ

ــــاریخ  10/2014بجلســــتها رقــــم   التصــــدیق النهــــائي علــــى  30/4/2014المنعقــــدة بت
م والمــــار 40بعــــرض ) یاســــر عرفــــات( 16المخطــــط التفصــــیلي لشــــارع الرشــــید رقــــم 

والقســیمة ) 92(مـن القطعـة ) 25-24-6-8-16-17-18-22-21-23(بالقسـائم 
والقســـــائم ) 93(مـــــن القطعــــة ) 6-5-3(والقســــائم ) 91(مـــــن القطعــــة رقـــــم ) 5(رقــــم 

) 95(مـــــــــن القطعـــــــــة ) 13-11-2( والقســــــــائم) 94(مــــــــن القطعـــــــــة ) 23-25-26(
  ).96(من القطعة ) 58-54(والقسائم 

والـذي جـرى السابق إیداعه لالعتراض بموجب اإلعالن الصادر عن اللجنة المركزیة 
  .23/1/2014نشره بجریدتي فلسطین والرسالة بتاریخ 

كمـــا قـــررت اللجنـــة المركزیـــة وضـــع هـــذا المشـــروع موضـــع التنفیـــذ بعـــد مـــرور خمســـة 
من تاریـخ نشر هذا اإلعالن في الجریدة الرسمیة وفـي صـحیفتین یـومیتین  عشر یوماً 

  . محلیتین أیهما أقـرب
  .من قانون تنظیم المدن) 18(وذلك وفقًا لنص المادة 

  
 

 
  
  


