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52.  
بشػػػػأف تخصػيص  ـ2015( لسػنة 40قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقػـ )

قطعػػػػػة أرض حككميػػػػػة لصػػػػػالح كزارة األكقػػػػػاؼ كالشػػػػػئكف الدينيػػػػػة إلنشػػػػػا  مسػػػػػجد 
 .الفرقاف

137 

53.  
بشػػػػػػأف تػػػأجير  ـ2015( لسػػػنة 41كميػػػة رقػػػـ )قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحك

قطعػػة أرض حككميػػة لصػػالح شػػركة الفػػردكس اليندسػػية لمطاقػػة كالتنقيػػب إلنشػػا  
 .مشركع استخراج اللاز

138 

بشػػػػأف تخصػيص  ـ2015( لسػنة 42قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقػـ )  .54
 .تبار شاطئيةخمس قطع مف األراضي الحككمية لصالح سمطة المياه إلنشا  

140 

بشػػػػأف بيػع قطعػة  ـ2015( لسػنة 43قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككميػة رقػـ )  .55
 .أرض حككمية متعدل عمييا لصالح المكاطف/ سعيد خالد سعيد أبك جياب

142 

بشػػػػأف بيػع قطعػة  ـ2015( لسػنة 44قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككميػة رقػـ )  .56
 .لصالح المكاطف/ إياد جماؿ خميؿ حمكدة أرض حككمية متعدل عمييا

144 

بشػػػػأف بيػع قطعػة  ـ2015( لسػنة 45قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككميػة رقػـ )  .57
 .أرض حككمية لصالح المكاطف/ أمجد عبد الفتاح محمد المشيراكم

146 

58.  
بشػػػػػػأف اعتمػػػاد  ـ2015( لسػػػنة 46قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )

مػػػػػات رئػػػػػيس سػػػػػمطة األراضػػػػػي بشػػػػػأف تليػػػػػة التعامػػػػػؿ مػػػػػع أراضػػػػػي المحمػػػػػكؿ تعمي
 .كالمندكب

147 

59.  
بشػػػػػأف اسػػتكماؿ  ـ2015( لسػػنة 47قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )

إجػػػرا ات تخصػػػيص قطعػػػة أرض حككميػػػة لصػػػالح المػػػكاطف/ جبػػػر عمػػػي حسػػػف 
 .خكيطر

149 

بشػػػأف تعديؿ قرار  ـ2015( لسنة 48قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقـ )  .60
 .المجنة العميا لؤلراضي الحككمية بشأف التسكيات الفردية لؤلراضي الحككمية

151 
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بشػػػأف بيع قطعتي  ـ2015( لسنة 49قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقـ )  .61
 .أرض حككميتيف بطريؽ المزاد العمني

153 

بشػػػػأف بيػع قطعػة  ـ2015( لسػنة 50كميػة رقػـ )قرار المجنة العميا لؤلراضي الحك  .62
 .أرض حككمية لصالح كروة المكاطف/ صبلح الديف خالد صالح راجح

155 

بشػػػػأف بيػع زائػػدة  ـ2015( لسػػنة 51قػرار المجنػة العميػا لؤلراضػػي الحككميػة رقػـ )  .63
 .تنظيمية لممكاطف/ أحمد نصر محمد ضاىر

157 

بشػػػػػأف اسػػتمبلؾ  ـ2015( لسػػنة 52يػػة رقػػـ )قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككم  .64
 .قطعة أرض كتأجيرىا لصالح بمدية خانيكنس إلنشا  بركة لتجميع مياه األمطار

159 

بشػػػػػأف اسػػتمبلؾ  ـ2015( لسػػنة 53قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )  .65
 .رقطعة أرض كتأجيرىا لصالح بمدية خانيكنس إلنشا  بركة لتجميع مياه األمطا

161 

66.  
بشػػػػػأف اسػػتمبلؾ  ـ2015( لسػػنة 54قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )

قطعػػػة أرض كتخصيصػػػيا لصػػػالح كزارة الداخميػػػة كاألمػػػف الػػػكطني إلنشػػػا  مركػػػز 
 .شرطة النصيرات

163 

بشػػػػأف تخصػيص  ـ2015( لسػنة 55قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقػـ )  .67
 .لح كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية إلنشا  مسجدقطعة أرض حككمية لصا

165 

68.  
بشػػػػأف تخصػيص  ـ2015( لسػنة 56قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقػـ )

قطعة أرض حككمية لصػالح كزارة الداخميػة كاألمػف الػكطني إلنشػا  مخػزف تمػكيف 
 .لممديرية العامة لئلمداد كالتجييز

166 

بشػػػػػػأف تػػػأجير  ـ2015( لسػػػنة 57ي الحككميػػػة رقػػػـ )قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػ  .69
 .قطعة أرض حككمية لصالح بمدية رفح إلنشا  بركة تجميع مياه األمطار

167 

بشػػػػػػأف تػػػأجير  ـ2015( لسػػػنة 58قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )  .70
 .قطعة أرض حككمية لصالح مجمع الصحابة الطبي إلنشا  مستشفى

168 

71.  
بشػػػػػػأف تػػػأجير  ـ2015( لسػػػنة 59نػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )قػػػرار المج

قطعػة أرض حككميػة لصػالح بمديػة الزىػػرا  السػتخداميا فػي إطػار مشػركع الطاقػػة 
 .البديمة

169 

72.  
بشػػػػػػأف تػػػأجير  ـ2015( لسػػػنة 60قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )

كالتأىيػػػػؿ إلنشػػػػا  ركضػػػػة قطعػػػػة أرض حككميػػػػة لصػػػػالح جمعيػػػػة إعمػػػػار لمتنميػػػػة 
 .كمدرسة لذكم االحتياجات الخاصة

171 
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73.  
بشػػػػػػأف إللػػػا   ـ2015( لسػػػنة 61قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )

كتأجيرىػا  تأجير قطعة أرض حككمية لصالح جمعيػة اتحػاد لجػاف العمػؿ الصػحي
 .لصالح جمعية اتحاد لجاف العمؿ الزراعي

173 

74.  
بشػػػػػػأف تسػػػكية  ـ2015( لسػػػنة 62لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ ) قػػػرار المجنػػػة العميػػػا

كضػػػع شػػػركة االتحػػػاد لئلعمػػػار كاالسػػػتومار المسػػػاىمة كشػػػركة المجمكعػػػة األىميػػػة 
 .لمتأميف المساىمة

175 

بشػػػػػػأف تسػػػكية  ـ2015( لسػػػنة 63قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )  .75
 .كضع المكاطف/ صالح محمد عطية أبك صعميؾ

177 

بشػػػػػػأف تشػػػكيؿ  ـ2015( لسػػػنة 64قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )  .76
 .لجنة فنية إلعداد مقترح مشركع إسكاف ذكم الدخؿ المحدكد في قطاع غزة

179 

77.  
بشػػػػػػأف إللػػػا   ـ2015( لسػػػنة 65قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )

يـ العػػػػػالي إلنشػػػػػا  مدرسػػػػػة تخصػػػػػيص قطعػػػػػة أرض لصػػػػػالح كزارة التربيػػػػػة كالتعمػػػػػ
 .حككمية

181 

بشػػػػػػأف تسػػػكية  ـ2015( لسػػػنة 66قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )  .78
 .كضع المكاطف/ أحمد سميماف عطية أبك شريعة

182 

بشػػػػػأف السػػماح  ـ2015( لسػػنة 67قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )  .79
 .اإلشلاؿ المكسمي المؤقت لقطعة أرض حككميةلكزارة الداخمية كاألمف الكطني ب

184 

80.  
بشػػػػػأف تعػػكيض  ـ2015( لسػػنة 68قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )

المػػػكاطف/ راضػػػي سػػػميماف سػػػالـ أبػػػك ريػػػدة عػػػف قطعػػػة أرضػػػو المسػػػتممكة للايػػػات 
 .المنفعة العامة

186 

بشػػػػأف تخصػيص  ـ2015( لسػنة 69قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقػـ )  .81
 .قطعة أرض حككمية لصالح كزارة االقتصاد الكطني إلنشا  مقمع لمرماؿ

188 

82.  
بشػػػػػػأف اعتمػػػاد  ـ2015( لسػػػنة 70قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )

حالتو إلى المجمس التشريعي  مشركع إسكاف ذكم الدخؿ المحدكد في قطاع غزة كا 
 .لممصادقة عميو

189 

بشػػػػػأف تسػػجيؿ  ـ2015( لسػػنة 71لمجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )قػػرار ا  .83
 .أراضي مشاريع اإلسكاف لممنتفعيف بيا

190 
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بشػػػػػػأف تػػػأجير  ـ2015( لسػػػنة 72قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )  .84
 .قطعة أرض حككمية لصالح بمدية رفح إلنشا  صالة رياضية متخصصة

192 

بشػػػػػػأف إللػػػا   ـ2015( لسػػػنة 73ميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )قػػػرار المجنػػػة الع  .85
 .استمبلؾ قطعة األرض المممككة لممكاطف/ محمد سعيد حسف أبك جيؿ

194 

بشػػػػػػأف تعػػػديؿ  ـ2015( لسػػػنة 74قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )  .86
 .ةاللرض مف تأجير قطعة األرض الحككمية لصالح الشركة الظبيانية العقاري

196 

بشػػػػػػأف تسػػػكية  ـ2015( لسػػػنة 75قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )  .87
 .كضع المكاطف/ عبد ربو عمياف أبك عمرة

198 

بشػػػػػػأف تسػػػكية  ـ2015( لسػػػنة 76قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )  .88
 .كضع المكاطف/ فضؿ عاشكر العسمي دغمش

200 

89.  
بشػػػػػأف تخفػػيض  ـ2015( لسػػنة 77راضػػي الحككميػػة رقػػـ )قػػرار المجنػػة العميػػا لؤل

قيمػػة إيجػػار األرض الحككميػػة المػػؤجرة لصػػالح جمعيػػة الصػػحابة لتحفػػيظ القػػر اف 
 .الكريـ

202 

90.  
بشػػػػػأف اسػػتكماؿ  ـ2015( لسػػنة 78قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )

إزالػػة عشػػكائية تؿ أبػػك إجػػرا ات التعاقػػد لممػػكاطنيف الػػذيف تػػـ إزالػػة مسػػاكنيـ عنػػد 
 .عمرة

204 

91.  
بشػػػػػأف تعػػكيض  ـ2015( لسػػنة 79قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )

المكاطف/ عادؿ عمػي سػالـ أبػك عبيػدة عػف قطعػة أرضػو المسػتممكة لصػالح بمديػة 
 .خانيكنس

206 

 بشػػػػػػأف اعتمػػػاد ـ2015( لسػػػنة 80قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )  .92
 .مقترح إنشا  كحدة فنية إلدارة مشركع إسكاف ذكم الدخؿ المحدكد في قطاع غزة

208 

بشػػػػأف بيػع زائػػدة  ـ2015( لسػػنة 81قػرار المجنػة العميػا لؤلراضػػي الحككميػة رقػـ )  .93
 .تنظيمية لصالح بمدية الزىرا 

209 

94.  
ة بشػػػػػػأف تسػػػكي ـ2015( لسػػػنة 82قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )

كضػػػػع المػػػػكاطف/ محمػػػػكد زايػػػػد جبػػػػر المصػػػػرم عمػػػػى قطعػػػػة أرض مػػػػف أراضػػػػي 
 .المندكب

211 

بشػػػػأف تسػػكية كضػػع  ـ2015( لسػػنة 83قػرار المجنػػة العميػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػـ )  .95
 213 .المكاطف/ عماد أحمد مصمح زعرب عمى قطعة أرض مف أراضي المندكب
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 2016( لسنة 1قانون رقم )
 تنظيم الرسوم العامة بشأن

( 88كتعديبلتػػوي السػػيما المػػادة ) 2003بعػػد االطػػبلع عمػػى القػػانكف األساسػػي لسػػنة 
 منوي

 ـي1998( لسنة 7كعمى قانكف تنظيـ المكازنة العامة كالشئكف المالية رقـ )
 كعمى النظاـ المالي لمكزارات كالمؤسسات العامة كتعديبلتوي

 يـ23/12/2015ي في جمستو المنعقدة بتاريخ شريعكبنا ن عمى ما أقره المجمس الت
 2003( مف القانكف األساسػي لسػنة 41كبعد أف أصبح القانكف مصدران بقكة المادة )

 كتعديبلتوي
 سـ الشعب العربي الفمسطينييابسـ اهلل وـ ب

 :صدر القانكف التالي
 (1المادة )

دفعػػػو الشػػػخص للايػػات تطبيػػػؽ أحكػػاـ ىػػػذا القػػانكف يقصػػػد بالرسػػػـ مبمػػ  مػػػف النقػػكد ي
 لمدكلة مقابؿ منفعة أك خدمة يحصؿ عمييا مف جانبيا كيؤدل لمخزينة العامة.

 (2المادة )
برئاسػػة ككيػػؿ  مجنػػة العميػػا لمرسػػكـ العامػػة(تيٌشػػكؿ بمكجػػب أحكػػاـ ىػػذا القػػانكف )ال .1

ة كاألمانػة العامػة كزارة المالية كعضكية كؿ مف كزارات االقتصاد الكطني كالداخميػ
 .لمجمس الكزرا 

( مف ىذه المػادة أف يككنػكا مػف 1يشترط في أعضا  المجنة المذككرة في الفقرة ) .2
 مكظفي الفئة العميا بما ال يقؿ عف درجة ككيؿ مساعد.

 تضع المجنة نظاميا الداخمي لتنظيـ أعماليا.  .3
 تصدر قرارات المجنة باألغمبية المطمقة ألعضائيا.  .4
 لمجنة.يكقع رئيس المجنة عمى القرارات الصادرة عف ا  .5
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 (3المادة )
تحدد المجنة قيمة الرسكـ التي تيفرض بمكجب ىذا القانكف مقابؿ أية منفعة أك خدمة 
تيقػػػػدميا الدكلػػػػة كيجػػػػكز ليػػػػا تعػػػػديميا أك اإلعفػػػػا  منيػػػػا أك إللائيػػػػا بنػػػػا ن عمػػػػى اقتػػػػراح 

 الكزارات كالمؤسسات العامةي كذلؾ باستونا  ما كرد بنص خاص.

 (4المادة )
كالمؤسسػػات العامػػة كالمجنػػة فػػي تقػػدير كتحديػػد كتعػػديؿ قيمػػة الرسػػـك تمتػػـز الػػكزارات 

 :كف باألسس كالمعايير التالية( مف ىذا القان3المذككرة في المادة )
التزامػػػات الدكلػػػة تجػػػاه المجتمػػػع بمػػػا يتناسػػػب كطبيعػػػة المنفعػػػة أك الخدمػػػة التػػػي  .1

 تقدميا الدكلة. 
ؿ الجيػػات المختصػػة ليػػذا ف قبػػنتػػائا الدراسػػات المسػػبقة التػػي يجػػرم إعػػدادىا مػػ .2

 .  اللرض
 (5المادة )

تيعػػػرض عمػػػى المجمػػػس التشػػػريعي قػػػرارات المجنػػػة المتعمقػػػة بتحديػػػد قيمػػػة الرسػػػكـ أك 
مائػة دينػار أردنػي لممصػادقة تعديميا إذا كانت بنسػبة مئكيػة أك إذا زادت قيمتيػا عػف 

 .عمييا
 (6المادة )

قيمػػػة الرسػػػـك المفركضػػػة فػػػي لمجنػػػة بنػػػا ن عمػػػى اقتػػػراح مػػػف الػػػدائرة الحككميػػػة تعػػػديؿ 
 .رية بالجنيو الفمسطيني أك المصرمالتشريعات السا

 (7المادة )
ال تسػػػرم قػػػرارات المجنػػػة المتعمقػػػة باإلعفػػػا  مػػػف الرسػػػـك العامػػػة أك إللائيػػػا إال بعػػػػد 

 مصادقة المجمس التشريعي عمييا.
 (8المادة )

 تقدر قيمة الرسـك بالدينار األردني لحيف إصدار عممة كطنية.
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 (9المادة )
 تصدر المجنة التعميمات كالقرارات البلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف.

 
 (10المادة )

 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف. 
 

 (11المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القانكف مف تاريخ  -كؿ فيما يخٌصو –عمى الجيات المختصة كافة 

 صدكره كينشر في الجريدة الرسمية.

 ـ06/02/2016: في مدينػػة غػػزة بتاريخصػػدر 
 ق/1437/27: المكافؽ                    

 رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
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 2016( لسنة 2قانون رقم )
 بشأن السجل العدلي الوطني

 ـ كتعديبلتوي 2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كتعديبلتوي 2001( لسنة 3ئية رقـ )كعمى قانكف اإلجرا ات الجزا

ـ السػػػارم فػػػي المحافظػػػات 1954لسػػػنة  (16)قػػػانكف إصػػػبلح األحػػػداث رقػػػـ عمػػػى ك 
 الشماليةي

السػػػارم فػػػي المحافظػػػات  1937لسػػػنة  (2)قػػػانكف المجػػػرميف األحػػػداث رقػػػـ عمػػػى ك 
 الجنكبيةي

 بشأف إصدار صحيفة السكابؽ كالسمكؾي 1962( لسنة 10القانكف رقـ )عمى ك 
 ـ13/01/2016 :عمى ما أقره المجمس التشريعي بجمستو المنعقدة بتاريخكبنا  

 2003( مف القانكف األساسػي لسػنة 41كبعد أف أصبح القانكف مصدران بقكة المادة )
 كتعديبلتوي

 سـ الشعب العربي الفمسطينييابسـ اهلل وـ ب
 القانكف التالي: صدر

 (1مادة )
القانكف المعاني المخصصة ليا أدناهي ما لـ  يككف لمكممات كالعبارات الكاردة في ىذا

 تدؿ القرينة عمى خبلؼ ذلؾ: 
 كزارة العدؿ.الوزارة: 
 كزير العدؿ.الوزير: 
السجؿ العدلي الكطني الذم يدكف فيو األحكػاـ الباتػة المشػمكلة بأحكػاـ ىػذا السجل: 
 القانكف. 

 لعدؿ.  االدارة العامة المكمفة بإدارة السجؿ في كزارة اإدارة السجل: 
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: كويقػة رسػػمية تصػدر عػف إدارة السػػجؿ تيمػنح بنػا ن عمػػى طمػب صػػاحبيا أك الشهيادة
 المككؿ بذلؾ قانكنان.

 (2مادة )
تسرم أحكاـ ىذا القانكف عمى الفمسػطينييف كغيػر الفمسػطينييف المقيمػيف إقامػة دائمػة 

 أك مؤقتة عمى األراضي الفمسطينية. 
 

 (3مادة )
 قضائية التالية:تيٌدكف في السجؿ األحكاـ ال

األحكػػاـ الجزائيػػة الباتػػة الصػػادرة باإلدانػػة فػػي الجنايػػات كالجػػنح حتػػى كلػػك كانػػت  .1
 مشمكلة بكقؼ التنفيذ. 

 األحكاـ الباتة المتعمقة بإشيار االفبلس. .2
 األحكاـ الباتة الصادرة بالحجر أك بسقكط الكالية أك الكصاية أك بفقداف األىمية. .3

 (4مادة )
كاـ ىذا القانكف األحداث الذيف لـ يتجاكزكا الخمػس عشػرة ييستونى مف تطبيؽ أح .1

.  سنة حيف ارتكابيـ الجـر
األحػػػداث الػػػذيف جػػػاكزكا الخمػػػس عشػػػرة سػػػنة كلػػػـ يبملػػػكا الوامنػػػة عشػػػر  يجػػػرم  .2

 تسجيؿ ما يصدر بحقيـ في سجؿ خاص.

 (5مادة )
تصدر الشيادة عف إدارة السجؿ بنا ن عمػى طمػب ييقدمػو صػاحب الشػيادة أك المككػؿ 

( مػف 3ذلؾ قانكنان تيبيف األحكاـ الباتػة الصػادرة بحػؽ صػاحب الشػيادة كفقػان لممػادة )ب
 ىذا القانكف أك بعدـ صدكر أية أحكاـو منيا بحقو.
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 (6مادة )
تمتػػـز النيابػػة العامػػة كالجيػػات القضػػائية المختصػػة بتزكيػػد إدارة السػػجؿ كرقيػػان بشػػكؿ 

لقػػػانكف خػػػبلؿ أسػػػبكع مػػػف تػػػاريخ دكرم كمػػػنظـ باألحكػػػاـ القضػػػائية المشػػػمكلة بيػػػذا ا
 اإلصدار.

 (7مادة )
 تتكلى إدارة السجؿ المياـ التالية: 

تأسيس قاعدة بيانات محكسبة لتكويؽ كافة األحكػاـ الباتػة المشػمكلة بأحكػاـ ىػذا  .1
القػػانكف كالعمػػؿ عمػػى تحػػديث البيانػػاتي كذلػػؾ عػػف طريػػؽ الػػربط اإللكتركنػػي مػػع 

ات المعنية كأية دكائر رسمية يتطمب عمميا الحاسكب في المحاكـ كالنيابة كالكزار 
 ىذا الربػط.

 إصدار الشيادة. .2
لكتركنيان. .3  إعداد كمعالجة األحكاـ الباتة لحفظيا كتكويقيا كرقيان كا 
 تكويؽ كحفظ كافة طمبات الحصكؿ عمى الشيادة. .4
التعػػػػػاكف مػػػػػع كافػػػػػة المؤسسػػػػػات الحككميػػػػػة فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بإعػػػػػداد اإلحصػػػػػائيات  .5

 ية.االجتماعية كاإلنسان
إعػػداد التقػػارير كاإلحصػػائيات الدكريػػة الخاصػػة بالسػػجؿ التػػي تبػػيف مسػػتكل كنػػكع  .6

 الجريمة كرفعيا إلى الجيات المختصة التخاذ التدابير البلزمة.  
 إعداد النماذج البلزمة لتنفيذ ىذا القانكف. .7

 (8مادة )
 الكوائؽ المطمكبة لمحصكؿ عمى الشيادة:

 أواًل: بخصوص الفمسطينيين:
 لنمكذج المخصص لذلؾ.تعبئة ا .1
 إرفاؽ صكرة اليكية مع النمكذج أك أية كويقة قانكنية تدؿ عمى شخصو. .2
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إرفػػػاؽ التككيػػػؿ العػػػدلي أك ككالػػػة محػػػاـو مػػػزاكؿ فػػػي حالػػػة عػػػدـ حضػػػكر صػػػاحب  .3
 الشيادة.

فػػي حالػػة تقػػدـ أم مػػكاطف فمسػػطيني كػػاف مقيمػػان بالخػػارج بطمػػب لمحصػػكؿ عمػػى  .4
 الشيادة عميو إبراز:

 في ذلؾ البمد.  ما يوبت إقامتو -أ 
شػػػيادة سػػػجؿ عػػػدلي مػػػف البمػػػد الػػػذم كػػػاف مقيمػػػان فيػػػو مصػػػدقةن مػػػف السػػػفارة  -ب 

 الفمسطينية حسب األصكؿ. 
 ثانيًا: بخصوص غير الفمسطينيين: 

 تعبئة النمكذج المخصص لذلؾ.  .1
 إرفاؽ صكرة عف جكاز السفر.  .2
إرفػػػاؽ التككيػػػؿ العػػػدلي أك ككالػػػة محػػػاـو مػػػزاكؿ فػػػي حالػػػة عػػػدـ حضػػػكر صػػػاحب  .3

 يادة.الش
 إبراز شيادة سجؿ عدلي مف الدكلة التي ينتمي إلييا أك صكرة مصدقة عنيا.   .4

 (9مادة )
 مدة سرياف الشيادة سنة مف تاريخ إصدارىا. .1
تنتيػػي الشػػيادات الصػػادرة قبػػؿ سػػرياف ىػػذا القػػانكف بعػػد وبلوػػة أشػػير مػػف تػػاريخ  .2

 نفاذه.
 (10مادة )

( مػف ىػذا القػانكف 3كاـ المادة )يحظر التليير في بيانات السجؿ المدكنة بمكجب أح
 إال في الحاالت التالية: 

صدكر حكـ قضائي نيائي يقضي لمصمحة صاحب الشيادة بتليير بيانػات  .1
 السجؿ كميا أك جز  منيا.

 العفك الخاص. .2
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 العفك العاـ. .3
 رد االعتبار. .4
 كفاة صاحب الشيادة. .5

 (11مادة )
 زير.تنظـ إجرا ات تليير بيانات السجؿ بقرار يصدر عف الك 

 (12مادة )
تعتبػػر المعمكمػػات كالبيانػػات المدكنػػة فػػي السػػجؿ المتعمقػػة  يللايػػات ىػػذا القػػانكف .1

 باألشخاص كأحكاـ المحاكـ سٌرية.
يحظر عمى أم شخص غير مخكؿ قانكنيػان الحصػكؿ عمػى بيانػات أك معمكمػات  .2

مدكنػػة فػػي السػػجؿ أك منحيػػا لمليػػر أك اطٌػػبلع الليػػر عمييػػا كيبقػػى الحظػػر قائمػػان 
 انقطاع صمة الشخص بأعماؿ السجؿ.بعد 

يعاقػػب بػػالحبس مػػدة ال تزيػػد عػػف سػػتة أشػػير أك بلرامػػة ال تتجػػاكز ألػػؼ دينػػػار  .3
 ( مف ىذه المادة.2أردني أك بكمتا العقكبتيف كؿ مف يخالؼ أحكاـ الفقرة )

 (13مادة )
يكػػػكف إلدارة السػػػجؿ أختػػػاـ رسػػػميةي كتصػػػدر الشػػػيادات مختكمػػػة بالخػػػاتـ الرسػػػميي 

 مدير عاـ اإلدارة المكمفة أك المفكض بذلؾ.  كمكقعة مف 

 (14مادة )
ييستكفى عف كؿ شيادة رسـه بقيمػة دينػاراف أردنيػاف أك مػا يعادليمػا بالعممػة المتداكلػة 

 قانكنان كتيٌكرد إلى حساب الخزينة العامة.

 (15مادة )
 يصدر مجمس الكزرا  المكائح البلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف.
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 (16مادة )
 لى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف.  يم

 (17مادة )
ي كيعمؿ بو تنفيذ أحكاـ ىذا القانكف -كؿ فيما يخصو–كافة عمى الجيات المختصة 

 بعد وبلويف يكمان مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  

 ـ27/02/2016 :صػػدر في مدينػػة غػػزة بتاريخ
 ق/1437/18 :المكافؽ                     

 رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
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 2016( لسنة 3قانون رقم )
 بشأن الفصل في المنازعات اإلدارية

كتعديبلتوي كال سيما المادة  2003ساسي المعدؿ لسنة بعد االطبلع عمى القانكف األ
 ( منوي102)

 كتعديبلتوي ـ2001( لسنة 2كعمى قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )
 ـي2001( لسنة4كعمى قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية رقـ )

 ـي 2002( لسنة 1كعمى قانكف السمطة القضائية رقـ ) 
 ـ كتعديبلتوي2001( لسنة 5كعمى قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية رقـ )
 ـي 2003( لسنة 1كعمى قانكف رسـك المحاكـ النظامية رقـ )

 القانكف المقدـ مف المجنة القانكنية في المجمس التشريعييكعمى مشركع 
 ـي 02/03/2016كبنا ن عمى ما أقره المجمس التشريعي في جمستو المنعقدة بتاريخ 

 2003( مف القانكف األساسػي لسػنة 41كبعد أف أصبح القانكف مصدران بقكة المادة )
 كتعديبلتوي

 سـ الشعب العربي الفمسطينييابسـ اهلل وـ ب
 القانكف التالي: درص

 (1المادة )
 تيػنظر المنازعات اإلدارية في فمسطيف عمى درجتيف:

 المحكمة اإلدارية. .1
 محكمة العدؿ العميا. .2

 (2المادة )
المحكمػػػة اإلداريػػػة( تخضػػػع أحكػػػاـ ىػػػذا القػػػانكف محكمػػػة تيسػػػمى )تنشػػػأ بمكجػػػب  .1

 إلشراؼ المجمس األعمى لمقضا .
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القضػاة ينتػدبيـ المجمػػس األعمػى لمقضػػا  تيػػػؤلؼ المحكمػة اإلداريػػة مػف عػدد مػػف  .2
 مف قضاة محاكـ االستئناؼ في القضا  النظامي.

تنعقد المحكمة اإلدارية مف ىيئة مؤلفة مف وبلوة قضػاة كتكػكف الرئاسػة ألقػدميـ  .3
( مػػف ىػػذا القػػانكف كطمبػػات 3لمنظػػر فػػي المنازعػػات اإلداريػػة المبينػػة فػػي المػػادة )

 التعكيض المتعمقة بيا.
 (3المادة )

 اختصاص المحكمة اإلدارية
 تختص المحكمة اإلدارية بالنظر فيما يمي:

الطعػػكف االنتخابيػػة التػػي تجػػرم كفقػػان لمقػػكانيف كاألنظمػػة المعمػػكؿ بيػػا مػػا لػػـ يػػرد  .1
 نص في قانكف تخر عمى إعطا  ىذا االختصاص لمحكمة أخرل.

رارات االسػػػتدعا ات التػػػي يقػػػدميا ذكك الشػػػأف بإللػػػا  المػػػكائح أك األنظمػػػة أك القػػػ .2
اإلداريػػة النيائيػػة الماسػػة باألشػػخاص أك األمػػكاؿ الصػػادرة عػػف أشػػخاص القػػانكف 

 العاـ بما في ذلؾ النقابات.
االستدعا ات التي ىي مف نكع المعارضة فػي الحػبس التػي يطمػب فييػا اصػدار  .3

 أكامر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجو غير مشركع.
مف حيث التعييف أك الترقية أك العبلكات  المنازعات المتعمقة بالكظائؼ العمكمية .4

أك المرتبػػػػػات أك النقػػػػػؿ أك اإلحالػػػػػة إلػػػػػى المعػػػػػاش أك التأديػػػػػب أك االسػػػػػتيداع أك 
 الفصؿي كسائر ما يتعمؽ باألعماؿ الكظيفية.

رفػػض الجيػػة اإلداريػػة أك امتناعيػػا عػػف اتخػػاذ أم قػػرار كػػاف يجػػب اتخػػاذه كفقػػان  .5
 ا.ألحكاـ القكانيف أك األنظمة المعمكؿ بي

المسػػػائؿ التػػػي ليسػػػت قضػػػايا أك محاكمػػػات بػػػؿ مجػػػرد عػػػرائض أك اسػػػتدعا ات  .6
 خارجة عف صبلحية أم محكمة تستكجب الضركرة الفصؿ فييا تحقيقان لمعدالة.

 منازعات العقكد اإلدارية. .7
 منازعات الجنسية.  .8
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سكا  رفعت بصػكرة  طمبات التعكيض عف األضرار المتعمقة بالمنازعات اإلدارية .9
 .صميةتبعية أك أ

أيػػة منازعػػات إداريػػة لػػـ يػػػتـ الػػنص عمييػػا فػػي ىػػذه المػػػادة مػػا لػػـ يػػرد نػػػص  .10
 خاص بخبلؼ ذلؾ.

 أية أمكر أخرل ترفع إلييا بمكجب أحكاـ القانكف. .11

 (4المادة )
 شروط تقديم االستدعاءات الخاصة بدعوى االلغاء

بكاحػد ا متعمقان يشترط في تقديـ االستدعا ات الخاصة بدعكل االللا  أف يككف سببي
 :أك أكور مما يمي

 عدـ االختصاص. .1
 كجكد عيب في الشكؿ أك اإلجرا ات. .2
 مخالفة القانكف األساسي كالقكانيف أك المكائح أك الخطأ في تطبيقيا أك تأكيميا. .3
سا ة استعماؿ السمطة. .4  االنحراؼ كا 
 عيب السبب.  .5

 (5المادة )
 تقديم االستدعاء والمواعيد الخاصة بدعوى اإللغاء

ة مػػػا كرد فػػػي ىػػػذه المػػػادة أك أم قػػػانكف تخػػػر ي يقػػػدـ االسػػػتدعا  لػػػدل مػػػع مراعػػػا  .1
المحكمة اإلدارية خبلؿ سػتيف يكمػان مػف اليػكـ التػالي لتػاريخ تبميػ  القػرار اإلدارم 
الفػػردم لممسػػتدعي كمػػف اليػػكـ التػػالي لتػػاريخ نشػػر القػػرار اإلدارم التنظيمػػي فػػي 

سػائؿ االلكتركنيػة إذا كػاف الجريدة الرسمية أك بأم كسػيمة أخػرل بمػا فػي ذلػؾ الك 
 .بتبميلو لذكم الشأف بتمؾ الطريقةالتشريع يقضي 

 يعتبر في حكـ التبمي  عمـ المستدعي بالقرار المطعكف فيو عممان يقينيان.  .2
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في حالة رفض الجية اإلدارية أك امتناعيا عف اتخاذ أم قرار كاف يجب اتخاذه  .3
ي ال ييقبػؿ االسػتدعا  إال بعػد تقػديـ كفقان ألحكاـ القكانيف أك األنظمة المعمكؿ بيا

تظمـ لمجية اإلداريةي كيتـ البت في التظمـ خبلؿ وبلويف يكمان مف تاريخ تقديمػوي 
فػػػػإذا انقضػػػػت ىػػػػذه المػػػػدة دكف الػػػػرد عمػػػػى مقػػػػدـ الػػػػتظمـ اعتبػػػػر طمبػػػػو مرفكضػػػػان 

 كيحسب ميعاد االستدعا  مف تاريخ الرفض الصريح أك الضمني.
( مػػػػف ىػػػػذه المػػػػادة فػػػػي أم مػػػػف 1كر فػػػػي الفقػػػػرة )ينقطػػػػع سػػػػرياف الميعػػػػاد المػػػػذك .4

 الحاالت التالية:
الػػتظمـ اإلدارم لمجيػػة المختصػػة خػػبلؿ ميعػػاد الطعػػف باإلللػػا ي كيجػػب  -أ 

أف ييبػػت فػػي الػػتظمـ خػػبلؿ سػػتيف يكمػػان مػػف تػػاريخ تقديمػػوي كيعتبػػر فػػكات 
ستيف يكمان عمى تقػديـ الػتظمـ دكف أف تجيػب عنػو السػمطات المختصػةي 

يحسػػػػب ميعػػػػاد تقػػػػديـ االسػػػػتدعا  مػػػػف تػػػػاريخ الػػػػرفض بموابػػػػة رفضػػػػوي ك 
 الصريح أك الضمني بحسب األحكاؿ.

تقديـ االستدعا  إلى محكمة غير مختصة شريطة أف يقدـ خبلؿ ميعاد  -ب 
 الطعف باإلللا .

تقػػػديـ طمػػػب تأجيػػػؿ الرسػػػـك شػػػريطة أف يقػػػدـ ىػػػذا الطمػػػب خػػػبلؿ ميعػػػاد  -ج 
 الطعف باإلللا .

 ىذه المادة في حالة القكة القاىرة. يكقؼ ميعاد الطعف المنصكص عميو في .5
 يقبؿ الطعف في القرارات اإلدارية المنعدمة في أم كقت دكف التقيد بميعاد. .6
تقبؿ االستدعا ات المتعمقة بأكامر اإلفراج عف األشخاص المكقكفيف بكجػو غيػر  .7

 مشركع طيمة مدة إيقافيـ دكف التقيد بميعاد.
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 (6المادة )
 الطمبات المستعجمة

المحكمة اإلدارية بالنظر في الطمبػات المتعمقػة بػاألمكر المسػتعجمة التػي  تختص  .1
تقػدـ إلييػا بمػا فػي ذلػؾ كقػؼ تنفيػذ القػرار المطعػكف فيػو مؤقتػان إذا رأت أف نتػائا 

 تنفيذه قد يتعذر تداركيا.
يجكز تقديـ الطمػب المسػتعجؿ عنػد تقػديـ االسػتدعا  أك بعػد مباشػرة النظػر فيػوي   .2

 دارية في الطمب المستعجؿ تدقيقان إال إذا رأت خبلؼ ذلؾ.كتنظر المحكمة اإل
لممحكمػػػة اإلداريػػػة أف تيمػػػـز مقػػػدـ الطمػػػب المسػػػتعجؿ بتقػػػديـ كفالػػػة تقػػػرر مقػػػدارىا  .3

كشػػركطيا لمصػػمحة الطػػرؼ ا خػػر أك لمصػػمحة مػػف تػػرل المحكمػػة اإلداريػػة أف 
ان في عطبلن كضرران قد يمحؽ بو إذا ظير أف مقدـ الطمب المستعجؿ لـ يكف محق

 طمبو سكا  بصكرة كمية أـ جزئية.
إذا تـ شطب االستدعا  أك المنازعة كلـ يجدد أم منيما ككاف قد صدر فػي أم   .4

منيما قرار في طمب مستعجؿ فإف القرار المستعجؿ فػي ىػذه الحالػة يعتبػر مملػان 
 حكمان.

 إجراءات التقاضي أمام المحكمة اإلدارية
 (7المادة )

 شكؿ االستدعا  كشركطو
 :قاـ لدل المحكمة اإلدارية ما يميشترط في االستدعا  الذم يي ي .1

ي كػامبلن كصػفتو كمحػؿ عممػو أف يككف مطبكعان كمتضمنان اسـ المستدع -أ 
 .سـ المستدعى ضده كصفتو بشكؿ كاضحي كاكمكطنو

أف يدرج فيو مكجز عف الكقائع كمضػمكف القػرار المطعػكف فيػو كأسػباب  -ب 
 .عي بصكرة محددةلتي يريدىا المستدالطعف كالطمبات ا
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أف يقػػدـ مػػف محػػاـو مػػزاكؿ كييسػػتونى مػػف ذلػػؾ االسػػتدعا ات التػػي ىػػي مػػف نػػكع  .2
المعارضػػة فػػي الحػػبس التػػي يطمػػب فييػػا اصػػدار أكامػػر اإلفػػراج عػػف األشػػخاص 

 المكقكفيف بكجو غير مشركع.
 (8المادة )

 مرفقات االستدعا 
 :ستدعي أف يرفؽ باالستدعا  ما يمييجب عمى الم .1

 .سندات الكتابية التي يستند إلييانسخ عف ال أ.
قائمػػػػػة بأسػػػػػما  الشػػػػػيكد الػػػػػذيف يرغػػػػػب فػػػػػي سػػػػػماع شػػػػػياداتيـ إوباتػػػػػان لطمبػػػػػو  ب.

 كعناكينيـ الكاممة .
 .عكف فيو إذا كاف قد تـ تبميلو لوالقرار المط ج.

يقػػدـ االسػػتدعا  إلػػى قمػػـ المحكمػػة اإلداريػػة مػػع المرفقػػات المنصػػكص عمييػػا فػػي  .2
دة كبعػػدد مػػف النسػػخ تكفػػي لتبميػػ  المسػػتدعى ضػػدىـ إذا ( مػػف ىػػذه المػػا1الفقػػرة )

كانكا أكور مف كاحد كيكتفى بتقديـ نسخة كاحدة لممستدعى ضػدىـ اذا كػانكا مػف 
 غير أشخاص اإلدارة العامة الحككمية الذيف ينكب عنيـ محاـ كاحد .

 (9المادة )
 البلئحة الجكابية

خبلؿ خمسة عشر يكمان  لممستدعى ضده أف يقدـ الئحة جكابية عمى االستدعا  .1
 مف اليـك التالي لتاريخ تبميلو االستدعا .

إذا لػػـ تكػػف البلئحػػة الجكابيػػة مقدمػػة مػػف رئػػيس النيابػػة العامػػة أك أحػػد مسػػاعديو  .2
 .حة الجكابية مكقعة مف محاـ مزاكؿفيجب أف تككف البلئ

يػػػا تسػػػرم عمػػػى البلئحػػػة الجكابيػػػة كتقػػػديـ المرفقػػػات أحكػػػاـ الئحػػػة االسػػػتدعا  ذات .3
 . لمنصكص عمييا في ىذا القانكفا
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 (10المادة )
 تبمي  البلئحة الجكابية

تبم  البلئحة الجكابية كمرفقاتيا لممستدعي كلو خبلؿ عشرة أياـ مف اليػـك التػالي  .1
 .تاريخ تبميلو أف يقدـ ردان عمييال

لممحكمػػة اإلداريػػػة مػػػف تمقػػػا  نفسػػػيا أف تػػػدعك المسػػػتدعي دكف دعػػػكة المسػػػتدعى  .2
ركحات كالػرد عمػى استفسػاراتيا أك تقػديـ إيضػاحات كليػا أف تػرد ضده لتقديـ مشػ

 . جو إلقامتواالستدعا  إذا رأت أنو ال ك 
 (11المادة )

 المكائح اإلضافية
لممحكمػػة اإلداريػػة أف تكمػػؼ الطػػرفيف أك أيػػان منيمػػا فػػي االسػػتدعا  المقػػاـ لػػدييا  .1

كاألسػػػباب بتقػػػديـ الئحػػػة إضػػػافية أك أكوػػػر لتكضػػػيح أك تفصػػػيؿ أم مػػػف الكقػػػائع 
الكاردة في االسػتدعا  أك فػي البلئحػة الجكابيػة عميػو ي أك فػي الػرد عمػى البلئحػة 

 .ي أم مرحمة مف مراحمياسكا  قبؿ المباشرة في نظر االستدعا  أك ف
( مػف ىػذه 1إذا لػـ تقػدـ أم مػف المػكائح اإلضػافية المنصػكص عمييػا فػي الفقػرة ) .2

داريػػة تعتبػػر األمػػكر التػػي طمبتيػػا المػػادة خػػبلؿ المػػدة التػػي حػػددتيا المحكمػػة اإل
المحكمػػة اإلداريػػة فػػي تمػػؾ البلئحػػة لتكضػػيحيا أك تقػػديـ تفاصػػيؿ بشػػأنيا خارجػػة 

ي كال يجػػكز لمطػػرؼ الػػذم طيمبػػت منػػو كلػػـ يقػػدميا   كأسػػبابوعػػف كقػػائع االسػػتدعا
 االستناد إلييا في استدعائو أك تقديـ أم بينة بشأنيا.

 (12المادة )
 نازعات اإلداريةالتدخؿ كاإلدخاؿ في الم

يجػػكز لمػػف لػػو عبلقػػة باسػػتدعا  قػػائـ لػػدل المحكمػػة اإلداريػػة كيتػػأور مػػف نتيجػػة  .1
الحكـ الذم سيصدر فيو أف يطمب مف المحكمػة اإلداريػة إدخالػو فػي االسػتدعا  

 شخصان والوان منضمان أك مخاصمان.
 .ادخاؿ أم شخص والث في االستدعا  يجكز لممحكمة اإلدارية مف تمقا  نفسيا .2
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بداىا مف لػو عبلقػة باالسػتدعا  أمف األسباب التي  ذا اقتنعت المحكمة اإلداريةا .3
القائـ كالبينة التي قدميا بأنو يتأور مف الحكـ عمى ذلؾ الكجو فتقػرر ادخالػو فػي 

 االستدعا  بتمؾ الصفة.
يترتػػب عمػػى مػػف يتقػػرر إدخالػػو فػػي االسػػتدعا  كفقػػان ألحكػػاـ ىػػذه المػػادة أف يقػػدـ  .4

دارية استدعا  خبلؿ خمسة عشػر يكمػان مػف اليػكـ التػالي لتػاريخ إلى المحكمة اإل
ي كتسػػرم عمػػى ىػػذه البلئحػػة األحكػػاـ التػػي القػػرار بإدخالػػو فػػي االسػػتدعا تبميلػػو 

فػػي ىػػذا القػػانكف حسػػب  تسػػرم عمػػى الئحػػة االسػػتدعا  كالمػػكائح الجكابيػػة المقػػررة
 .مقتضى الحاؿ

كلكؿ منيـ الػرد عمييػا خػبلؿ تبم  الئحة الشخص الوالث إلى أطراؼ االستدعا   .5
قػديـ البينػة عشرة أياـ مف اليكـ التالي لتاريخ تبميليا إليو كلو خبلؿ المػدة ذاتيػا ت

 .المؤيدة لجكابو
مػػة المنصػػكص عمييػػا فػػي تسػػرم عمػػى الشػػخص الوالػػث جميػػع إجػػرا ات المحاك .6

 .ىذا القانكف
 (13المادة )

 نظر االستدعا 
في االستدعا  خبلؿ خمسة عشر يكمان مف  تحدد المحكمة اإلدارية مكعدان لمنظر .1

بمػػ  ي كتيػا أك انقضػػا  المػدد المقػػررة لػذلؾتػاريخ انتيػا  إجػػرا ات تبػادؿ المػػكائح في
 .ذلؾ المكعد ألطراؼ االستدعا 

تنظر المحكمة اإلدارية في االستدعا ات المقامة لدييا مرافعة كبصكرة عمنية ما  .2
 لـ تػقرر المحكمة خبلؼ ذلؾ.

( مػػػف ىػػػذه المػػػادة  تنظػػػر المحكمػػػة اإلداريػػػة فػػػي 1رد فػػػي الفقػػػرة )اسػػػتونا  ممػػػا ك  .3
االسػتدعا ات المتعمقػػة بالحريػات كالحقػػكؽ بمػػا فييػا االسػػتدعا ات التػي ىػػي مػػف 

األشخاص نكع المعارضة في الحبس التي يطمب فييا اصدار أكامر اإلفراج عف 
 عا .المكقكفيف بكجو غير مشركع خبلؿ خمسة أياـ مف تاريخ تقديـ االستد
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 (14المادة )
 حضكر الخصكـ كغيابيـ

فػػػػي اليػػػػـك المحػػػػدد لنظػػػػر االسػػػػتدعا  كمػػػػع مراعػػػػاة القكاعػػػػد المتعمقػػػػة بتبميػػػػ  األكراؽ 
 القضائيػػػػة:

إلداريػػػة تأجيػػػؿ إذا لػػػـ يحضػػػر المسػػػتدعي كالمسػػػتدعى ضػػػده  فيجػػػكز لممحكمػػػة ا   .1
 .االستدعا  أك شطبو

مػػػػػف جمسػػػػػات إذا لػػػػػـ يحضػػػػػر المسػػػػػتدعي أك تخمػػػػػؼ عػػػػػف حضػػػػػكر أم جمسػػػػػة  .2
  فيجػػكز لممحكمػػة اإلداريػػة مػػف صػػحيحان  المحاكمػػة عمػػى الػػرغـ مػػف تبميلػػو تبميلػػان 

 .قا  نفسيا أف تقرر شطب االستدعا تم
إذا لػػـ يحضػػر المسػػتدعى ضػػده أم جمسػػة مػػف جمسػػات المحاكمػػة ككانػػت الئحػػة   .3

الدعكل قػد بملػت لػو فيجػكز لممحكمػة اإلداريػة أف تقػرر إجػرا  المحاكمػة كيعتبػر 
 .حضكريان في حؽ المستدعى ضدهلحكـ ا

إذا شػػطب االسػػتدعا  فيجػػكز تقػػديـ طمػػب لتجديػػده خػػبلؿ وبلوػػيف يكمػػان مػػف تػػاريخ  .4
قرار الشطب بعد دفع نصؼ الرسـ المقرر لبلستدعا  أمػا إذا قػدـ طمػب التجديػد 
بعػػد انتيػػا  ىػػذه المػػدة فتػػدفع الرسػػـك كاممػػة إال إذا قػػررت المحكمػػة بخػػبلؼ ذلػػؾ 

 قيقان.كينظر ىذا الطمب تد
إذا جػػػدد االسػػػتدعا  كتليػػػب المسػػػتدعي عػػػف الحضػػػكر فػػػي الجمسػػػة األكلػػػى بعػػػد  .5

 التجديد قررت المحكمة تأجيؿ االستدعا  أك اعتباره كأف لـ يكف.

 (15المادة )
 سير االستدعا  أماـ المحكمة اإلدارية

فػػي الجمسػػة األكلػػى لنظػػر االسػػتدعا  يعػػرض المسػػتدعى ضػػده أكجػػو دفاعػػو فػػي  .1
عمػػػى ي الئحتػػػو الجكابيػػػة وػػػـ تكمػػػؼ المحكمػػػة المسػػػتدعي بػػػالرد حػػػدكد مػػػا كرد فػػػ

قػػػائع دعػػػكاه كمػػػا كردت فػػػي ضػػػده كيسػػػرد ك  ىالحجػػػا التػػػي أدلػػػى بيػػػا المسػػػتدع
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ي كبعػػػد تكػػػػرار المػػػكائح تيحػػػػدد المحكمػػػة نقػػػاط االتفػػػػاؽ كاالخػػػتبلؼ فػػػػي اسػػػتدعائو
 المسائؿ المتعمقة باالستدعا  كييٌدكف ذلؾ في محضر الجمسة.

( مف ىذه المادة يتكجػب عمػى كػؿ خصػـ حصػر 1د في الفقرة )مع مراعاة ما كر  .2
كتحديػػد بيناتػػو التػػي يرغػػب فػػي تقػػديميا حػػكؿ المسػػائؿ المختمػػؼ عمييػػا  كتحػػدد 

 المحكمة مكاعيد الجمسات لسماع بينات كؿ منيما.
ي كبعػد المستدعي وـ بينات المستدعى ضده تبدأ المحكمة اإلدارية بسماع بينات .3

نػات تسػتمع المحكمػة اإلداريػة إلػى المرافعػة الختاميػة لكػؿ االنتيا  مف سماع البي
مف األطراؼ مبتدئة بالمسػتدعي كيكػكف المسػتدعى ضػده تخػر مػف يػتكمـ إال إذا 

 .أمرت المحكمة اإلدارية بخبلؼ ذلؾ
 (16المادة )

 التحضير إلصدار الحكـ
 تعمػػػف المحكمػػػة اإلداريػػػة إقفػػػاؿ بػػػاب المرافعػػػة بعػػػد االنتيػػػا  مػػػف سػػػماع البينػػػات .1

 .لمرافعاتكا
تنطؽ المحكمة اإلدارية بالحكـ عبلنية خبلؿ مدة ال تزيد عمى عشريف يكمان مف  .2

 تاريخ إقفاؿ باب المرافعة.
 محكمة العدل العميا

 (17) المادة
تخػػػػتص محكمػػػػة العػػػػدؿ العميػػػػا بػػػػالنظر فػػػػي الطعػػػػكف التػػػػي ترفػػػػع إلييػػػػا فػػػػي األحكػػػػاـ 

النػػػػاحيتيف المكضػػػػكعية  الصػػػػادرة عػػػػف المحكمػػػػة اإلداريػػػػة كتنظػػػػر فػػػػي الطعػػػػكف مػػػػف
 .كالقانكنية

 (18المادة )
تكػػكف مػػدة الطعػػف فػػي األحكػػاـ الصػػادرة عػػف المحكمػػة اإلداريػػة وبلوػػيف يكمػػان مػػف  .1

اليػػػكـ التػػػالي لتػػػاريخ صػػػدكر الحكػػػـ إذا كػػػاف الحكػػػـ حضػػػكريان كمػػػف اليػػػكـ التػػػالي 
 لتاريخ تبميلو إذا كاف بموابة الحضكرم.
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الطعػػف فييػػا اسػػتقبلالن خػػبلؿ مػػدة خمسػػة يكػػكف الطعػػف فػػي القػػرارات التػػي يجػػكز  .2
عشر يكمػان مػف اليػكـ التػالي لتػاريخ صػدكر الحكػـ إذا كػاف الحكػـ حضػكريان كمػف 

 اليـك التالي لتاريخ تبميلو إذا كاف بموابة الحضكرم. 
تنظػػر محكمػػة العػػدؿ العميػػا فػػي الطمبػػات المتعمقػػة بػػاألمكر المسػػتعجمة التػػي تقػػدـ  .3

 .لمنازعات الداخمة في اختصاصياك اإلييا بشأف االستدعا ات أ
فيما عدا ما نص عميو في ىػذا القػانكف  تيطبػؽ فػي الطعػكف أمػاـ محكمػة العػدؿ  .4

العميا اإلجرا ات المقررة لمطعف باالستئناؼ المنصكص عمييا في قػانكف أصػكؿ 
 المحاكمات المدنية كالتجارية.

 (19المادة )
 إجرا ات تقديـ الطعف

العدؿ العميا بتقػديـ اسػتدعا  إلػى قمػـ المحكمػة بعػدد تبدأ اإلجرا ات أماـ محكمة  .1
المسػػتدعى ضػػػدىـ مرفقػػػان بػػػو األكراؽ المؤيػػدة لػػػوي كيجػػػب أف يشػػػتمؿ االسػػػتدعا  
عمػػػػى بيػػػػاف الحكػػػػـ المطعػػػػكف فيػػػػو كتػػػػاريخ صػػػػدكره كطمبػػػػات المسػػػػتدعي كبيػػػػاف 

 االسباب التي بني عمييا الطعف.
ال تزيػػد عػػف وبلوػػيف  تصػػدر محكمػػة العػػدؿ العميػػا حكميػػا فػػي الطعػػف خػػبلؿ مػػدة .2

يكمػػان كذلػػؾ إمػػا بتأييػػد الحكػػـ الصػػادر عػػف المحكمػػة اإلداريػػة أك بإللائػػو أك بػػرده 
 شكبلن أك بتعديمو مع ما يترتب عمى حكميا مف توار قانكنية.

 (20المادة )
و إال إذا يترتب عمى الطعف أماـ محكمة العدؿ العميػا كقػؼ تنفيػذ الحكػـ المطعػكف فيػ

 .لؾأمرت المحكمة بلير ذ
 (21المادة )

دؿ العميػا كلػدل المحكمػة تموؿ النيابة العامة أشخاص اإلدارة العامة لدل محكمػة العػ
 .اإلدارية
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 (22المادة )
 كسائؿ اإلوبات

باستونا  اليميف الحاسمة  تسرم عمى المنازعات اإلدارية كسائؿ اإلوبات المنصكص 
 ـ.2001( لسنة4قـ )عمييا في قانكف البينات في المكاد المدنية كالتجارية ر 

 أحكام عامة
 (23) المادة

تسرم عمى منازعات العقكد اإلدارية األحكػاـ المطبقػة عمػى منازعػات العقػكد المدنيػة 
 بما يتبل ـ مع خصكصية المنازعات اإلدارية.

 (24) المادة
 ييقبؿ اعتراض اللير كالطعف بطريؽ إعادة المحاكمة في المنازعات اإلدارية. .1
ض اللير كالطعف بطريػؽ إعػادة المحاكمػة المنصػكص عمييػا تسرم أحكاـ اعترا .2

 في قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية عمى المنازعات اإلدارية.

 (25المادة )
ة اإلداريػػة عشػػركف يسػػتكفى عنػػد تقػػديـ الطمبػػات الخاصػػة باإلللػػا  أمػػاـ المحكمػػ .1

 .دينارا اردنيان 
عميػػا ذات الرسػػكـ التػػي دفعػػت يسػػتكفى عنػػد تقػػديـ الطعػػكف امػػاـ محكمػػة العػػدؿ ال .2

 اماـ المحكمة االدارية.
ـ عمػى مػا لػـ 2003( لسػنة 1تسرم أحكاـ قانكف رسػكـ المحػاكـ النظاميػة رقػـ ) .3

 يرد بشأنو نص في ىذا القانكف.

 (26المادة )
تختص المحكمة الدستكرية في الفصؿ في تنازع االختصاص بيف المحكمػة اإلداريػة 

 كأية محكمة أخرل .
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 (27المادة )
 أحكاـ انتقالية

 عند نفاذ أحكاـ ىذا القانكف:
تيحاؿ الطمبات كالطعكف كافة المنظكرة أماـ محكمة العدؿ العميا بدكف رسكـ إلى  .1

جػزت  المحكمة اإلدارية لمسير بيا مف النقطة التي كصمت إلييا ما لػـ تكػف قػد حي
 لمحكـ.

اختصػاص  تختص المحكمة اإلدارية بالنظر في جميع الطمبػات التػي كانػت مػف .2
 محكمة العدؿ العميا بمكجب التشريعات النافذة قبؿ نفاذ أحكاـ ىذا القانكف.

 (28المادة )
تسػػرم أحكػػاـ قػػانكف أصػػكؿ  فيالت المنصػػكص عمييػػا فػػي ىػػذا القػػانك فػػي غيػػر الحػػا

 . ـ مع طبيعة المنازعات اإلداريةالمحاكمات المدنية كالتجارية كبما يتبل
 (29المادة )

 اإلللا 
( 2ب الرابع عشر مف قانكف أصكؿ المحاكمات المدنية كالتجارية رقـ )يملى البا .1

ـ كتعديبلتو المتعمؽ بأصكؿ المحاكمات المتبعة أماـ محكمة العدؿ 2001لسنة 
 العميا.

 يملى كؿ حكـ يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف. .2
 (30المادة )

 التنفيذ كالنفاذ كالنشر
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػانكفي كيعمػؿ  –كؿ فيما يخصو  –عمى الجيات المختصة كافة 

  بو بعد وبلويف يكمان مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

 ـ16/04/2016 :بتاريخ صػػدر في مدينػػة غػػزة
 ق/1437/09 :المكافؽ                    

 رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
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 المػجمس الػتشريعي الػفمسطيني
 عةالدكرة غير العادية الراب

 السادس ك الومانكف  االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة في مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ10/3/2015يـك الوبلوا  المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1410قرار رقـ )

السػادس كالومػانكف   االجتمػاع –المجمػس التشػريعي الفمسػطيني فػي جمسػتو األكلػى 
 ـ.10/3/2015كافؽ المنتي راـ اهلل كغزة يكـ الوبلوا  المنعقدة في مدي

 أخذًا بعين االعتبار:
تقريػػر لجنػػة الداخميػػة كاألمػػف كالحكػػـ المحمػػي حػػكؿ مشػػاكؿ كاحتياجػػات بمػػديات  -

 محافظات قطاع غزة.
 أحكاـ النظاـ الداخمي. -
 نقاش كمقترحات األخكات كاإلخكة األعضا . -

 يقههرر: 
حتياجػػػات كا قبػػػكؿ تقريػػػر لجنػػػة الداخميػػػة كاألمػػػف كالحكػػػـ المحمػػػي حػػػكؿ مشػػػاكؿ أواًل:

 .باإلجماع بمديات محافظات قطاع غزة
إقػػػرار تكصػػػيات تقريػػػر لجنػػػة الداخميػػػة كاألمػػػف كالحكػػػـ المحمػػػي حػػػكؿ مشػػػاكؿ  ثانيهههًا:

 كاحتياجات بمديات محافظات قطاع غزة  كالتالي:
يتحمؿ االحتبلؿ الصييكني كؿ ما جرم مػف دمػار لمبنػي التحتيػةي كالمنشػ ت  -1

رعة العمػػػػؿ عمػػػى تقػػػػديـ قادتػػػو لممحػػػػاكـ كالطػػػرؽ كغيرىػػػػاي كعميػػػو نطالػػػػب بسػػػ
 الجنائية الدكلية.

عمػار الكاممة لكؿ ما يحدث مف تػأخير لئليتحمؿ عباس كحككمتو المسئكلية  -2
 كالمساىمة بتشديد الحصار.
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عػػادة اإلعمػػار لمتكاصػػؿ مػػع الػػدكؿ  -3 نكصػػى بتشػػكيؿ لجنػػة خاصػػة لممتابعػػة كا 
لقػػػاىرة لمكفػػػا  بمػػػا المانحػػػة ككضػػػعيا عنػػػد التزاماتيػػػا كتعيػػػداتيا فػػػي مػػػؤتمر ا

 كعدت بو إلعادة إعمار غزة .
ضركرة تكويؼ التكاصؿ مع االشقا  فػي مصػر لفػتح معبػر رفػح كبشػكؿ دائػـ  -4

إلدخػػاؿ المػػكاد األكليػػة كاألساسػػية لتنفيػػذ المشػػاريع الخاصػػة بالبمػػديات كغيرىػػا 
دخػػػاؿ ا ليػػػات كقطػػػع الليػػػار ككػػػؿ مػػػا يمػػػـز البمػػػديات لمقيػػػاـ بمياميػػػا تجػػػاه  كا 

الشػعب ف تقػكـ بػو الجػارة الشػقيقة مصػر تجػاه أا يمكػف ف كىذا أقؿ مالمكاطني
 .الفمسطيني الشقيؽ كالمنككب

اىرة لرفػػػع ضػػػركرة إلػػػزاـ االحػػػتبلؿ بمػػػا تػػػـ االتفػػػاؽ عميػػػو باتفػػػاؽ التيدئػػػة بالقػػػ -5
عادة اإلعمار  .الحصار كا 

عمػػػػػى البمػػػػػديات أف تقػػػػػـك بكضػػػػػع خطػػػػػة عمميػػػػػة لمكاجيػػػػػة مشػػػػػاكميا كحسػػػػػب  -6
 إمكانياتيا المتاحة.

عمػػى المػػكاطنيف كػػؿط حسػػب طاقتػػو أف يعينػػكا البمػػديات عمػػى أدا  دكرىػػا مػػف  -7
خػػبلؿ تأديػػة مػػا عمػػييـ مػػف حقػػكؽ ماليػػة مسػػتحقة لتمكػػيف البمػػديات مػػف القيػػاـ 

 بمياميا اتجاه المكاطنيف.
 .ة مع العكاصـ العربية كاالسبلميةاالىتماـ بالتكأم -8
 االعمار.ضركرة أف يككف ىناؾ نصيب كبير لمبمديات في إعادة   -9

بيػػػاف الحكػػػـ الشػػػرعي  ىكقػػػاؼ عمػػػيكػػػكف ىنػػػاؾ تركيػػػز مػػػف قبػػػؿ كزارة األأف  -10
 لبلمتناع عف دفع المستحقات لمبمديات.

 .نفيذ المشاريعدعكة الجيات المانحة أف تقتدم بقطر في ت -11
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تقػػػػديـ الشػػػػكر لمبمػػػػديات لػػػػدكرىا الفاعػػػػؿ كلمجيكداتيػػػػا فػػػػي تقػػػػديـ الخػػػػدمات  -12
 . مكاردنيف رغـ شدة الحصار كقمة اللممكاط

 
 د. محمود الرمحي

 أمين سر
 المجمس التشريعي

 
 د. أحمد بحر

 رئيس
 المجمس التشريعي باإلنابة
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 المػجمس الػتشريعي الػفمسطيني
 الدكرة غير العادية الرابعة

 السابع ك الومانكف  االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة في مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ15/4/2015المكافؽ  ربعا يـك األ
 (4/1/ غ.ع1411قرار رقـ )

كالومػػػػانكف  السػػػػابع االجتمػػػػاع -ريعي الفمسػػػػطيني فػػػػي جمسػػػػتو األكلػػػػىالمجمػػػػس التشػػػػ
 ـ.15/4/2015المكافؽ  ربعا في مدينتي راـ اهلل كغزة يـك األ المنعقدة

 أخذًا بعين االعتبار:
ل فػػػػي سػػػػجكف أكضػػػػاع األسػػػػر حػػػػكؿ تقريػػػػر لجنػػػػة التربيػػػػة كالقضػػػػايا االجتماعيػػػػة  -

 االحتبلؿ الصييكني كالمعتقميف السياسييف
 أحكاـ النظاـ الداخمي. -
 نقاش كمقترحات األخكات كاإلخكة األعضا . -

 يقههرر: 
أكضاع األسرل في سجكف حكؿ قبكؿ تقرير لجنة التربية كالقضايا االجتماعية  أواًل: 

 .باإلجماع االحتبلؿ الصييكني كالمعتقميف السياسييف
أكضػاع األسػرل حػكؿ إقرار تكصيات تقرير لجنة التربية كالقضػايا االجتماعيػة  ثانيًا:

 في سجكف االحتبلؿ الصييكني كالمعتقميف السياسييف  كالتالي: 
مطالبة قيادة السمطة الفمسطينية باتخاذ كؿ التدابير التي تمكِّف مػف رفػع الػدعاكل  -1

بلؿ كقادتػو أمػاـ المحػاكـ الفردية كالجماعية باسـ األسػرل كذكييػـ ضػد حككمػة االحػت
الدكليػػة كمقاضػػػاتيـ عمػػػى جػػرائميـ بحػػػؽ األسػػػرل خصكصػػان أمػػػاـ محكمػػػة الجنايػػػات 

 الدكلية التي انضمت إلييا السمطة مؤخران.
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مطالبة المؤسسات الدكلية كخاصة مجمس حقكؽ اإلنسػاف بػاألمـ المتحػدة تكميػؼ  -2
معاينة االنتياكات لجنة دكلية لبلطبلع عمى أكضاع األسرل في سجكف االحتبلؿي ك 

 الصارخة لمقانكف الدكلي بما في ذلؾ اتفاقية جنيؼ.
مطالبػػػة المجنػػػة الدكليػػػة لمصػػػميب األحمػػػر بالقيػػػاـ بالػػػدكر المنػػػكط بيػػػا مػػػف خػػػبلؿ  -3

التدخؿ لحماية األسرل مف االنتياكات الصييكنية كضماف احتػراـ حقػكقيـ ككػرامتيـ 
 اإلنسانية.

ت حقػػػكؽ اإلنسػػػاف إلطػػػبلؽ حممػػػة الػػػدعكة بتشػػػكيؿ ائػػػتبلؼ عػػػالمي مػػػف مؤسسػػػا -4
عالميػػة ضػػد سياسػػة االعتقػػاؿ اإلدارم كالعػػزؿ االنفػػرادم كاإلىمػػاؿ الطبػػي التػػي يقػػـك 
بيا االحتبلؿ الصييكني بحؽ األسرلي كتسميط الضك  عمى معاناة األسرل األطفاؿ 

 كالنسا  كالمرضىي كعمى المصابيف بالسرطاف كالمعاقيف بخاصة.
حػػػرار  التػػػدخؿ قة كفػػػا  األصػػػفتيا راعيػػػة اتفػػػاؽ صػػػفمطالبػػػة الحككمػػػة المصػػػرية ب -5

الفاعػػؿ كالضػػلط عمػػى االحػػتبلؿ إلطػػبلؽ سػػراح محػػررم صػػفقة كفػػا  األحػػرار الػػذيف 
 .تبلؿ اعتقاليـ كأحكاميـ مرة أخرلأعاد االح

لمأسػػػػاكية ادعػػػكة برلمانػػػػات العػػػػالـ كافػػػػة لعقػػػػد جمسػػػة خاصػػػػة لمناقشػػػػة األكضػػػػاع  -6
يف خاصػةي كتشػكيؿ لجػاف برلمانيػة مػف أجػؿ لؤلسرل عامة كالنكاب األسرل المختطف

 تقديـ االحتبلؿ إلى المحاكـ الدكلية.
دعكة السفارات العربية كاإلسبلميةي تنظػيـ اعتصػامات تضػامنية لنصػرة األسػرلي  -7

صػػػػػدار نشػػػػػرات لمتعريػػػػػؼ بقضػػػػػية األسػػػػػرل كمعانػػػػػاتيـ كجػػػػػرائـ االحػػػػػتبلؿ بحقيػػػػػـي  كا 
 ية.كالمطالبة باإلفراج عنيـي كتحسيف ظركفيـ الحيات

مطالبػػػة برلمانػػػات العػػػالـ إلػػػى تحمػػػؿ مسػػػؤكلياتيـ القانكنيػػػة كاألخبلقيػػػة كاإلنسػػػانية  -8
تجػػاه مػػا يتعػػرض لػػو زمبلؤىػػـ مػػف نػػكاب الشػػعب الفمسػػطيني مػػف اختطػػاؼ كاعتقػػاؿ 

ىانات كمحاكمات سياسية باطمة في سجكف االحتبلؿ الصييكني.  كا 
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لبرلمانػػػات العربيػػػة مطالبػػػة جامعػػػة الػػػدكؿ العربيػػػة كمنظمػػػة المػػػؤتمر اإلسػػػبلمي كا -9
كاألكركبيػػة كمجمػػس حقػػكؽ اإلنسػػاف الػػدكلي بالػػدعكة إلػػى عقػػد جمسػػة خاصػػة لبحػػث 

 قضية األسرل كالنكاب في سجكف االحتبلؿ الصييكني.
الطمػػب مػػف  قيػػادة السػػمطة الفمسػػطينية االلتػػزاـ بالقػػانكفي ككقػػؼ أعمػػاؿ االعتقػػاؿ  -10

 ة سياسية.كالمبلحقة كاالعتدا  عمى المكاطف الفمسطيني عمى خمفي
مطالبػػة فصػػائؿ المقاكمػػة الفمسػػطينية إلػػى فػػتح كػػؿ الخيػػارات كاتخػػاذ كػػؿ الكسػػائؿ  -11

 لتحرير األسرل مف سجكف االحتبلؿ الصييكني.
 

 د. محمود الرمحي
 أمين سر

 المجمس التشريعي
 

 د. أحمد بحر
 رئيس

 المجمس التشريعي باإلنابة
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 المػجمس الػتشريعي الػفمسطيني
 ة الرابعةالدكرة غير العادي

 الوامف ك الومانكف  االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة في مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ29/4/2015يـك الوبلوا  المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1412قرار رقـ )

الوػػػػامف كالومػػػػانكف  االجتمػػػػاع –المجمػػػػس التشػػػػريعي الفمسػػػػطيني فػػػػي جمسػػػػتو األكلػػػػى 
 ـ.29/4/2015المكافؽ  ا المنعقدة في مدينتي راـ اهلل كغزة يكـ الوبلو

 أخذًا بعين االعتبار:
 تقرير لجنػػة التربية كالقضايا االجتماعية حػػػػكؿ كاقع العماؿ في فمسطيف. -
 أحكاـ النظاـ الداخمي. -
 نقاش كمقترحات األخكات كاإلخكة األعضا . -

 يقههرر: 
 اؿ فػي فمسػطيفقبكؿ تقرير لجنػػة التربية كالقضػايا االجتماعيػة حػػػػػكؿ كاقػع العمػ أواًل:

 .باإلجماع
إقػػرار تكصػػيات تقريػػر لجنػػػػة التربيػػة كالقضػػايا االجتماعيػػة حػػػػػػكؿ كاقػػع العمػػاؿ  ثانيههًا:

 كالتالي: في فمسطيف  
 أواًل: عمى المستوى الحكومي:

خبلقيػػة كالقانكنيػػة لقضػػايا العمػػاؿ ككمػػة التكافػػؽ بتحمػػؿ مسػػئكليتيا األمطالبػػة ح .1
كفير  فػػػرص عمػػػؿ كريمػػػة ليػػػـ ي فػػػي ظػػػؿ لممسػػػاىمة فػػػي الحػػػد مػػػف البطالػػػة كتػػػ

 تقصيرىا حيث لـ تصرؼ دكالران كاحدان لعماؿ غزة كلـ تفعؿ أم براما تشليمية.
ضركرة إنشا  صندكؽ مركزم لتشػليؿ العمػاؿ تحػت اشػراؼ ىيئػو كطنيػة تموػؿ  .2

 .المؤسسات في القطاع العاـ كالخاصكافة 
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أيػدل عاممػة جديػػده تشػجيع الصػناعات المحميػة عمػى النمػك كالتطػكر كاسػتيعاب  .3
 مف خبلؿ سياسة تشجيع المنتا المحمي كتكفير الحماية ليا.

لكجيػا ك تشجيع القطاعات التكنكلكجية كتكجيػو الجامعػات لبػراما فػي مجػاؿ التكن .4
 لبلستفادة مف رأس الماؿ البشرم.

الػدكؿ العربيػة لفػتح سػكؽ العمػؿ أمػاـ  لالطمب مف الحككمػة تكويػؼ الجيػكد لػد .5
 ية.العمالة الفمسطين

لحقػػت أتيػػاف لبلتفاقػػات االقتصػػادية التػػي الطمػػب مػػف الحككمػػة التكقػػؼ عػػف االر  .6
 الدمار باالقتصاد الفمسطيني كجعمتو مرىكنان لبلقتصاد الصييكني.

حيػػػث تسػػػتقبؿ المحػػػاكـ  نشػػػا  محػػػاكـ عماليػػػة متخصصػػػو فػػػي قضػػػايا العمػػػؿإ .7
عماليػػػة الفمسػػػطينية سػػػنكيان أالؼ القضػػػايا العماليػػػة كقػػػد أدل عػػػدـ تػػػكفر محػػػاكـ 
لى تراكـ القضايا العمالية لدل القضا .  خاصة إلى إطالة أمد التقاضي كا 

نشػػا  مراكػػز تػػدريب مينػي لمعمػػاؿ مػػف أجػػؿ دخػكؿ  سػػكؽ العمػػؿ كفػػتح ا  تطػكير ك  .8
 مجاالت جديده في االنتاج الفمسطيني.

 ثانيًا: عمى المستوى القانوني:
بارم مف األشػخاص تفعيؿ قانكف تنظيـ الزكاة مف خبلؿ التحصيؿ اإلجالطمب ب .1

شػػػة كمنيػػػا العمػػػاؿ كلػػػدعـ ميماألمػػػكاؿ لػػػدعـ الطبقػػػات ال عتباريػػػة كرصػػػد ىػػػذهاإل
 براما تشليؿ العاطميف عف العمؿ كبالتالي الحد مف البطالة.

ضػػػػػركرة سػػػػػف )قػػػػػانكف الضػػػػػماف االجتمػػػػػاعي( الػػػػػذم يمبػػػػػي إحتياجػػػػػات العمػػػػػاؿ  .2
حة كالعجػػز كطمكحػػاتيـ بحيػػث يػػكفر االحتياجػػات الضػػركرية موػػؿ التعمػػيـ كالصػػ

 .كالشيخكخة كحماية النسا  العامبلت كأسرىف
العمػػؿ بضػػريبة التكافػػؿ ضػػمف إطػػار قػػانكني يكفػػؿ تػػكفير دخػػؿ مسػػتقر لمعمػػاؿ  .3

 كالعاطميف عف العمؿ.
ـ كاسػػػتدراؾ أكجػػػو القصػػػكر التػػػي 2000( لسػػػنة 7مراجعػػػة قػػػانكف العمػػػؿ رقػػػـ ) .4

 تعتريو ككذلؾ تفعيؿ مكاده ال سيما الحد األدنى لؤلجكر.
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قضػػايا العمػػاؿ صػػفة االسػػتعجاؿ فػػي المحػػاكـ كعػػدـ انتظارىػػا طػػكيبلن أمػػاـ  مػػنح .5
 المحاكـي كذلؾ مف خبلؿ نص قانكني 

 ثالثًا: عمى مستوي القطاع الخاص:
فػػتح مشػػاريع اسػػتومارية لمنافسػػة المنػػتا المسػػتكرد كالػػذم بػػدكره سػػيحد مػػف ظػػاىرة  .1

 البطالة.
ستيعاب اكبر قدر ممكف تطكير الصناعات المحمية كفتح خطكط إنتاج جديده إل .2

 مف العماؿ.
عمػػػاؿ أف يتبرعػػػكا بػػػأجرة يػػػـك عمػػػؿ لصػػػالح صػػػحاب األأالطمػػػب مػػػف المنتجػػػيف ك  .3

 العماؿ.
 رابعًا: عمى مستوي المجتمع المدني:

يجػػػب عمػػػى منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني كخاصػػػة المؤسسػػػات الدكليػػػة أف تمػػػكؿ  .1
 المشاريع الصليرة مف أجؿ استيعاب أكبر قدر مف العمالة.

تساىـ في الحد مف البطالة  مف خبلؿ براما التشليؿ بالتعاكف مع الجيات  أف  .2
 ذات العبلقة.

 ف تساىـ في تمكيؿ المشاريع التعاكنية التي تستكعب عدد كبير مف العماؿ.أ .3
 خامسًا: عمى مستوى وكالة الغوث:

الطمػػب مػػف الككالػػة العمػػؿ عمػػى االسػػتمرار فػػي تقػػديـ الخػػدمات لمشػػعب الفمسػػطيني  
ير الدعـ المالي لمفمسطينييف في شتى مناطؽ تكاجدىـ ألنو يقػع عمييػا مسػئكلية كتكف

 تشليؿ الفمسطينييف.
 

 د. محمود الرمحي
 أمين سر

 المجمس التشريعي
 

 د. أحمد بحر
 رئيس

 المجمس التشريعي باإلنابة
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 المػجمس الػتشريعي الػفمسطيني
 الدكرة غير العادية الرابعة

 التاسع ك الومانكف  االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة في مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ13/5/2015يـك االربعا  المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1413قرار رقـ )

كالومػػػػانكف  التاسػػػػع االجتمػػػػاع –المجمػػػػس التشػػػػريعي الفمسػػػػطيني فػػػػي جمسػػػػتو األكلػػػػى 
 ـ.13/5/2015المنعقدة في مدينتي راـ اهلل كغزة يـك االربعا   المكافؽ 

 االعتبار: أخذًا بعين
 السابعة كالستيف لمنكبة. لتقرير لجنػػة البلجئيف حكؿ الذكر  -
 أحكاـ النظاـ الداخمي. -
 نقاش كمقترحات األخكات كاإلخكة األعضا . -

 يقههرر: 
السػػابعة كالسػػتيف لمنكبػػة باألغمبيػػة  لقبػػكؿ  تقريػػر لجنػػػػة البلجئػػيف حػػكؿ الػػذكر  أواًل: 

 المطمقة.
السػابعة كالسػتيف لمنكبػػة   للجنػػػة البلجئػيف حػكؿ الػذكر إقػرار تكصػيات  تقريػر  ثانيهًا: 

 كالتالي: 
يؤكػػػػػد المجمػػػػػػس التشػػػػػريعي أف  فمسػػػػػػطيف أرض كقػػػػػػؼ إسػػػػػبلمي عمػػػػػػى أجيػػػػػػاؿ  :أكالن 

بعػد فتحيػاي كأقػر  الخطػابالمسمميف إلى يكـ القيامةي أكقفيا الخميفة الراشد عمر بػف 
يتيػػا المػػذاىب الفقييػػةي كقفيتيػػا صػػحابة رسػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػو كسػػمـي كأقػػرت كقف

ككػػػػذلؾ كػػػػؿ أرض فتحيػػػػا المسػػػػمميف فػػػػي عصػػػػر صػػػػدر اإلسػػػػبلـي كالشػػػػاـ كالعػػػػراؽ 
 كمصر.
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ركا منيػا يؤكد أف حؽ عكدة البلجئيف الفمسطينييف إلى مػدنيـ كقػراىـ التػي ىٌجػ :وانيان 
 حؽ فردم كجماعي قانكنيان سكا  في القكانيف الدكلية أك اإلنسانية.

بأشكاليا المختمفة مرفػكض قطعيػاني كال نقبػؿ بػأم بػديؿ عػف  ف قضية التكطيفإ :والوان 
 رنا منياي كلك اجتمعت عمينا أمـ األرض.مدننا كقرانا التي ىجٌ 

ف المفاكضات مع االحػتبلؿ إف لػـ تكػف معػززة بكػؿ أشػكاؿ المقاكمػةي فيػي إ خامسان:
سػػنة مػػف المفاكضػػات شػػاىد  20عبػػث مػػف العبػػثي لػػـ  تحػػرر شػػبران كالحاضػػر بعػػد 

عامػان مػع االحػتبلؿ  20ذلؾي كالتنسػيؽ األمنػي المقػدس أك المػدنس عمػى مػدل عمى 
 لـ يخرج أسيران مف األسرلي كلكف ضاعؼ أعداد األسرل أضعافان مضاعفة.

دعػػكة الفصػػائؿ فػػى  صػػفقة كفػػا  األحػػرار الوانيػػةي يجػػب أف تتضػػمف النسػػا   :سػػابعان 
يف حػرركا فػي صػفقة كفػا  األسيراتي كاألسػرل العػرب جميعػاني كالنػكابي كاألسػرل الػذ

 األحرار األكلى كاعاد االحتبلؿ اعتقاليـ.
التأكيػػد عمػػى أرضػػنا ليسػػت لمبيػػع كال لمسمسػػرةي فمػػف بػػاع أك سمسػػري أك نسػػؽ  وامنػػان:

أمنيان أك تعاكف أمنيان حفاظان عمى أمف االحتبلؿي أك تجسس عمى أبنا  شػعبو لصػالح 
سبلـ إال أف يتكب كتظير تكبتو في االحتبلؿ أك مع االحتبلؿ فيك خارج عف ديف اإل

 أقكالو كأعمالو.
يؤكػػػد المجمػػػس التشػػػريعي أف مقاكمػػػة االحػػػتبلؿ حػػػؽ أقرتػػػو الشػػػرائع السػػػماكية  تاسػػػعان:

 كالقكانييف الكضعية كبكؿ الكسائؿ الكفيمة بطرد االحتبلؿ.
 

 د. محمود الرمحي
 أمين سر

 المجمس التشريعي
 

 د. أحمد بحر
 رئيس

 نابةالمجمس التشريعي باإل 
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 المػجمس الػتشريعي الػفمسطيني
 الدكرة غير العادية الرابعة

 التسعكف  االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة في مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ3/6/2015يـك االربعا  المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1414قرار رقـ )

فػي التسػعكف المنعقػدة   االجتماع –المجمس التشريعي الفمسطيني في جمستو األكلى 
 ـ.3/6/2015مدينتي راـ اهلل كغزة يـك االربعا   المكافؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
تقريػػػػر لجنػػػػة الرقابػػػػة العامػػػػة كحقػػػػكؽ االنسػػػػاف كالحريػػػػات العامػػػػة حػػػػكؿ مكازنػػػػة  -

 لمحصار عمى قطاع غزة. تكريسـ 2014السمطة لسنة 
 أحكاـ النظاـ الداخمي. -
 نقاش كمقترحات األخكات كاإلخكة األعضا . -
 ر: يقههر 
قبكؿ تقرير لجنة الرقابػة العامػة كحقػكؽ االنسػاف كالحريػات العامػة حػكؿ مكازنػة  أواًل:

 .باإلجماع ـ تكريس  لمحصار عمى قطاع غزة2014السمطة لسنة 
إقػػرار تكصػػيات تقريػػر لجنػػة الرقابػػة العامػػة كحقػػكؽ االنسػػاف كالحريػػات العامػػة  ثانيههًا:

عمػػػػى قطػػػػاع غػػػػزة  لتكػػػػكف  لمحصػػػػار تكػػػػريسـ 2014حػػػػكؿ مكازنػػػػة السػػػػمطة لسػػػػنة 
 كالتالي: 

تشػػػػػكيؿ لجنػػػػػة تحقيػػػػػؽ برلمانيػػػػػة حػػػػػكؿ جممػػػػػة السياسػػػػػات كالممارسػػػػػات الماليػػػػػة  -1
 كاالقتصادية المتبعة ضد قطاع غزة.

دعكة رئيس ىيئػة مكافحػة الفسػاد إلػى فػتح تحقيػؽ عاجػؿ فػي الكقػائع كالبيانػات  -2
ؿ العاـ مف قبؿ المذككرة في التقريري لمكشؼ عف حاالت الفساد كسك  استعماؿ الما
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بعػػػض المتنفػػػذيفي كتقػػػديميـ لمحكمػػػة جػػػرائـ الفسػػػادي كمحاكمػػػة كػػػؿ مػػػف شػػػارؾ فػػػي 
إىػػػدار المػػػاؿ العػػػاـ فػػػي السػػػنكات السػػػابقةي بمػػػا يضػػػمف عػػػدـ إفػػػبلت الفاسػػػديف مػػػف 

 العقاب.
دعػػكة النائػػب العػػاـ إلػػى تحريػػؾ الػػدعكل الجزائيػػة بحػػؽ المسػػئكليف عػػف إىػػدار  -3

 السطك عمى حقكقو المالية.الماؿ العاـ كمحاصرة قطاع غزة ك 
تحريػػػػؾ دعػػػػاكل لػػػػدل القضػػػػا  الػػػػكطني مػػػػف المتضػػػػرريف الختصػػػػاـ كمحاكمػػػػة  -4

الجيػػػات التػػػي تسػػػرؽ أمػػػكاؿ الشػػػعب الفمسػػػطيني فػػػي قطػػػاع غػػػزة كتتعمػػػد محاصػػػرتو 
 كالتضييؽ عميو.

دعكة المؤسسات الحقكقية كمنظمات حقكؽ االنسػاف فػي فمسػطيف الػى ممارسػة  -5
صػػػدار تقػػػارير تفصػػػيمية كاشػػػفة لحجػػػـ الفسػػػاد كاالىػػػدار الرقابػػػة عمػػػى المػػػاؿ العػػػاـ كا

 لمماؿ العاـ.
اعتبار المجمس التشريعي غير مسئكؿ عف أية اتفاقات أك عقػكد يكقعيػا السػيد  -6

 عباس باعتبارىا تفتقر ألدنى األصكؿ القانكنية.
االلتػػػزاـ بعػػػرض المكازنػػػة العامػػػةي كالخطػػػة العامػػػة لمتنميػػػةي كالحسػػػاب الختػػػامي  -7

 لتشريعي إلقرارىا.عمى المجمس ا
ضركرة التزاـ السمطة الفمسطينية بنشر البيانػات الماليػة الخاصػة بمكازنػة السػنة  -8

ـ عمػػى مكقػػع كزارة الماليػػةي مػػف بػػاب احتػػراـ مبػػدأ الشػػفافية كالنزاىػػةي 2015الماليػػة 
كحسػػػف إدارة المػػػاؿ العػػػاـي مػػػع مراعػػػاة إقرارىػػػا كفقػػػان لؤلصػػػكؿ الدسػػػتكرية كالقانكنيػػػة 

 ا في القانكف األساسي كقانكف تنظيـ المكازنة.المنصكص عميي
 ضركرة اإلفصاح عف البيانات المالية الخاصة بالديف العاـ. -9

ضركرة اإلفصاح مف قبؿ السمطة عف البيانات المتعمقػة بصػندكؽ االسػتوماري   -10
كصفقات غاز غزةي التي تمت بالسر كدكف عمـ المؤسسات الفمسطينية بذلؾي كدكف 

 ريعي عمييا.مصادقة المجمس التش
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ضركرة التزاـ السػمطة بتػكفير األمػكاؿ البلزمػة لقطػاع غػزة فػي المكازنػة العامػة   -11
% مف قيمة المكازنةي بمػا يضػمف عدالػة 40ـ كبما ال يقؿ عف 2015لمسنة المالية 

 التكزيعي شريطة عدـ إدراج أمكاؿ إعادة اإلعمار فييا.
عػػػػادؿ بػػػػيف الضػػػػفة  ضػػػػركرة تكزيػػػػع اإلحػػػػداويات الجديػػػػدة )التعيينػػػػات( بشػػػػكؿ  -12

اللربية كقطاع غػزة بمػا يحقػؽ مبػدأ تكػافؤ الفػرصي كتعػكيض الخػريجيف عمػا لحقيػـ 
 ـ(.2015-2008مف ضرر بحرمانيـ مف إحداويات التكظيؼ مف العاـ )

اإلسػػراع فػػي صػػرؼ األمػػكاؿ المخصصػػة لمشػػاريع إعػػادة اإلعمػػار فػػي قطػػاع   -13
 قؿ عف المكازنة التطكيرية.غزة دكف اقتطاع أية جز  منياي كادراجيا في بند مست

ممارسػػة الضػػلط عمػػى حككمػػة التكافػػؽ مػػف أجػػؿ صػػرؼ ركاتػػب مػػكظفي غػػزة   -14
الػػػػذيف ىػػػػـ عمػػػػى رأس عمميػػػػـ عمػػػػى الفػػػػكر كدكف تمكػػػػؤي ككػػػػذلؾ صػػػػرؼ المكازنػػػػات 
التشػػليمية لجميػػع الػػدكائر الحككميػػة فػػي قطػػاع غػػزةي كذلػػؾ لتمكينيػػا مػػف االسػػتمرار 

 بتقديـ خدماتيا لممكاطنيف.
تفاقيػػة بػػاريس االقتصػػادية المجحفػػة بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطينيي كالعمػػؿ إللػػا  ا  -15

 عمى تحرير االقتصاد الفمسطيني مف قبضة االحتبلؿ.
دعكة كافة الكتؿ كالقكائـ البرلمانية لتفعيػؿ المجمػس التشػريعي لمقيػاـ بػدكره فػي   -16

اـ الرقابة عمى الماؿ العاـ كأدا  السمطة التنفيذيةي كالكشػؼ عػف حػاالت سػك  اسػتخد
سا ة استعماؿ السمطة.  الماؿ العاـ كا 

تحمػػػػػؿ مككنػػػػػات الشػػػػػعب الفمسػػػػػطيني كافػػػػػة مسػػػػػئكلياتيـ الكطنيػػػػػةي كاتخػػػػػاذىـ   -17
اإلجرا ات الكفيمة بإجبار السيد عباس كحككمة التكافػؽ عمػى القيػاـ بالتزامػاتيـ تجػاه 

 قطاع غزةي كمحاسبة الفاسديف عمى جرائميـ.
الحقكقيػػػػةي ككػػػػذلؾ الػػػػدكؿ المانحػػػػة  مخاطبػػػػة البرلمانػػػػات العربيػػػػة كالمؤسسػػػػات  -18

لمتكضػػػػيح ليػػػػـ عػػػػف الممارسػػػػات الفاسػػػػدة التػػػػي يقػػػػـك بيػػػػا السػػػػيد عبػػػػاس فػػػػي إىػػػػدار 
س المػػاؿ العػػاـي كخاصػػة األمػػكاؿ التػػي تقػػدـ عمػػى صػػيلة ىبػػات كمسػػاعدات يكتسػػي

 لمشعب الفمسطيني.
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التأكيػػد عمػػى عػػدـ شػػرعية جميػػع اإلجػػرا ات التػػي يقػػـك بيػػا السػػيد عبػػاس مػػف   -19
ارات بقػػػػانكفي تمػػػػس اإليػػػػرادات كالنفقػػػػاتي كتػػػػؤور سػػػػمبان عمػػػػى االقتصػػػػاد إصػػػػدار قػػػػر 

الفمسػػػطيني برمتػػػوي ال سػػػيما أنػػػو ككفػػػؽ القػػػانكف األساسػػػي الفمسػػػطيني الػػػذم حصػػػر 
فترات الرئاسة بفترتيف رئاسيتيفي قد انتيت كاليتو كلـ يعد لو أم شرعية أك صبلحية 

 دستكرية.
كرفع الحصار عنياي كتمكينيا مف العمؿ عمى عقد مؤتمر كطني إلنقاذ غزةي   -20

نقػػاذ اقتصػػادىاي كتمكينيػػا مػػف العػػيش بحريػػة  عػػادة إعمارىػػاي كا  بنػػا  مينػػا  كمطػػاري كا 
 ككرامة.

اعتبار غزة منطقة منككبة بفعؿ العدكاف المتكاصػؿ عمييػا مػف قبػؿ االحػتبلؿي   -21
كبفعػػػؿ السياسػػػات العقابيػػػة التمييزيػػػة التػػػي يرتكبيػػػا عبػػػاس ضػػػدهي كدعػػػكة المجمػػػكع 

نصافيا أكلكية كطنية.ال  كطني إلى جعؿ إنقاذ غزة كا 
 

 
 د. محمود الرمحي

 أمين سر
 المجمس التشريعي

 
 د. أحمد بحر

 رئيس
 المجمس التشريعي باإلنابة
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 المػجمس الػتشريعي الػفمسطيني
 الدكرة غير العادية الرابعة

 الكاحد التسعكف االجتماع –الجمسة األكلى 
 كغزةالمنعقدة في مدينتي راـ اهلل 

 ـ10/6/2015يـك االربعا  المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1415قرار رقـ )

االجتمػػػػاع الكاحػػػػد كالتسػػػػعكف  –المجمػػػػس التشػػػػريعي الفمسػػػػطيني فػػػػي جمسػػػػتو األكلػػػػى 
 ـ.10/6/2015ربعا  المكافؽ في مدينتي راـ اهلل كغزة يـك األ المنعقدة

 أخذًا بعين االعتبار:
األربعػػيف لبلحػػتبلؿ الصػػييكني لشػػرقي تقريػػر لجنػػػػة القػػدس حػػكؿ الػػذكرل الوامنػػة ك  -

 القدس كالمسجد األقصى.
 أحكاـ النظاـ الداخمي. -
 نقاش كمقترحات األخكات كاإلخكة األعضا . -

 يقههرر: 
قبػػكؿ  تقريػػر لجنػػػػة القػػدس حػػكؿ الػػذكرل الوامنػػة كاألربعػػيف لبلحػػتبلؿ الصػػييكني  أواًل: 

 .باإلجماعلشرقي القدس كالمسجد األقصى 
تكصػػيات تقريػػر لجنػػػػة القػػدس حػػكؿ الػػذكرل الوامنػػة كاألربعػػيف لبلحػػتبلؿ إقػػرار  ثانيههًا:

 كالتالي: الصييكني لشرقي القدس كالمسجد األقصى لتككف 
ـ عمػى 1948التحيػة لؤلىػؿ الكػراـ فػي القػدس كاألرض المحتمػة منػذ عػاـ تكجيو  .1

صمكدىـ البطػكلي فػي الربػاط كاالسػتمرار فػي شػٌد الرحػاؿ إلػى المسػجد األقصػى 
ارؾ كمكاجيتيـ ببسالة االقتحامات الصييكنية ي كنطالب ىؤال  األىؿ الكراـ المب

ؿ جميعػػػػػان باالسػػػػػتمرار فػػػػػي ىػػػػػذا الصػػػػػمكد كالتحػػػػػدم كالربػػػػػاط كالمكاجيػػػػػة لممحتػػػػػ
 .  الصييكني كمقاكمتو بكؿ الكسائؿ
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مطالبػػة  جميػػع الفصػػائؿ المجاىػػدة الفمسػػطينية بالتكحػػد ككضػػع الخطػػة المتكاممػػة  .2
صػػىي ألنيػػا لػػف تعػػكد بالمفاكضػػات كالتنسػػيؽ األمنػػيي كمػػا لتحريػػر القػػدس كاألق

نطالب األجيػزة األمنيػة الفمسػطينية بكقػؼ التعػاكف األمنػي مػع العػدك الصػييكني 
ككػػٌؼ يػػدىا عػػف مبلحقػػة شػػباب المقاكمػػة حتػػى يػػتمٌكف ىػػؤال  الشػػباب مػػف القيػػاـ 

 . لاصب في القدس كالضفة الفمسطينيةبدكرىـ البطكلي في مقاكمة المحتؿ ال
الطمػػػػب مػػػػف السػػػػمطة الكطنيػػػػة الفمسػػػػطينية بالقيػػػػاـ بػػػػدكرىا المنػػػػكط بيػػػػا لحمايػػػػة  .3

المقدسات اإلسػبلمية كالمسػيحية فػي القػدس مػف خػبلؿ تفعيػؿ البعػد القػانكني فػي 
مبلحقة مجرمػي الحػرب الصػياينة فػي محكمػة الجنايػات الدكليػة كمحكمػة العػدؿ 

ؼ ىػػؤال  المجػػرميف جػػرائـ الدكليػػة كغيرىمػػا مػػف المحػػاكـ الدكليػػة كالكطنيػػة القتػػرا
ي كنطالػػػب ىػػػذه ىا األقصػػػى كأىمنػػػا المقدسػػػييف فييػػػاحػػػرب بحػػػٌؽ القػػػدس كمسػػػجد

السػػمطة بضػػركرة اسػػتومار انضػػماـ فمسػػطيف لمحكمػػة الجنايػػات الدكليػػة كمػػف وػػـ 
 التقدـ ليا بالممفات البلزمة لمتقاضي أماميا ضد ىؤال  المجرميف الصياينة.

مػػة الفمسػػطينية بالعمػػؿ عمػػى تنفيػػذ قػػانكف مطالبػػة كزيػػر شػػؤكف القػػدس فػػي الحكك  .4
الصندكؽ الكطني لدعـ القدس الذم أقٌره المجمس التشريعي الفمسػطيني فػي عػاـ 

ـ كالعمػػؿ عمػػى اعتمػػاد المكازنػػة البلزمػػة لػػدعـ مشػػاريع صػػمكد أىمنػػا فػػي 2012
مدينػػة القػػدس لمكاجيػػة المخططػػات الصػػػييكنية الراميػػة لتيكيػػد المدينػػة المقدسػػػة 

 .ية كتقسيـ المسجد األقصى المبارؾاإلسبلمية كالمسيح كطمس معالميا
دعػكة العػػرب كالمسػػمميف شػػعكبان كقػػادة كحككمػػات بتقػػديـ كػػؿ أنػػكاع الػػدعـ المػػادم  .5

كالسياسػػػػػي كاإلعبلمػػػػػي كالقػػػػػانكني لصػػػػػمكد أىمنػػػػػا المقدسػػػػػييف مػػػػػف أجػػػػػؿ إفشػػػػػاؿ 
ي كمػػػا نطالػػػب المسػػػجد األقصػػػى كالمدينػػػة المقدسػػػة المشػػػاريع الصػػػييكنية لتيكيػػػد

قادة كالحكاـ العرب بتنفيذ قراراتيـ في مؤتمرم القمة العربيػة فػي مػدينتي سػرت ال
نشػػا  صػػندكؽ ليػػذا كالدكحػػة عاصػػمة دكلػػة قطػػر لػػدعـ أىمنػػا فػػي القػػدس ماليػػان  كا 

 .الدعـ
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دعكة البرلمانات العربية كاإلسػبلمية بالقيػاـ بمػا ىػك مطمػكب مػنيـ لنصػرة القػدس  .6
لقػػكانيف البلزمػػة لمػػدفاع عػػف القػػدس كمسػػجدىا األقصػػى كأىميػػا مػػف خػػبلؿ سػػٌف ا

كأىمياي كما نطالبيـ بتشكيؿ لجنة لمقدس كفمسطيف في برلماناتيـ لبلىتماـ بيػذه 
 .سةالقضية المقدٌ 

دعكة األمـ المتحدة بمؤسساتيا المختمفةي كمنظمتي اليبلؿ كالصميب األحمريفي  .7
لمسػػجد كسػػائر المنظمػػات كالييئػػات الدكليػػة بالػػدفاع عػػف حقػػكؽ اإلنسػػاف كعػػف ا

األقصػػػػى كدكر العبػػػػادة مػػػػف المسػػػػاجد كالكنػػػػائسي كتحٌمػػػػؿ مسػػػػئكلياتيـ القانكنيػػػػة 
االحػػػتبلؿ الصػػػييكنية  قػػػكاتكاألخبلقيػػػة كالكفػػػا  بالتزامػػػاتيـي كالعمػػػؿ عمػػػى إلػػػزاـ 

بػػػاحتراـ قػػػرارات الشػػػرعية الدكليػػػة كتطبيقيػػػا فػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػةي 
ب الفمسطيني كخاصة فػي مدينػة القػدس كالعمؿ عمى تكفير الحماية الفكرية لمشع

 مف جرائـ الحرب كاالنتياكات الصييكنية.
يومف المجمس  مكقؼ القيادة كالحككمة التكنسية بمنع الرحبلت إلى القدس لمنػع  .8

 .التطبيع مع الكياف الصييكني كندعك سائر العرب كالمسمميف أف يحذك حذكىـ
تػػػراؼ بتسػػػجيؿ المكاليػػػد فػػػي يقػػػدر المجمػػػس قػػػرار المحكمػػػة األمريكيػػػة بعػػػدـ االع .9

القػػػدس بالجنسػػػية الصػػػييكنية كنطالػػػب جميػػػع المحػػػاكـ الكطنيػػػة فػػػي دكؿ العػػػالـ 
 بفعؿ موؿ ىذا القرار.

 
 د. محمود الرمحي

 أمين سر
 المجمس التشريعي

 
 د. أحمد بحر

 رئيس
 المجمس التشريعي باإلنابة
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 المػجمس الػتشريعي الػفمسطيني
 الدكرة غير العادية الرابعة

 الوالث التسعكف االجتماع –لجمسة األكلى ا
 المنعقدة في مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ29/7/2015يـك االربعا  المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1418قرار رقـ )

كالتسػػػػعكف  االجتمػػػػاع الوالػػػػث –شػػػػريعي الفمسػػػػطيني فػػػػي جمسػػػػتو األكلػػػػىالمجمػػػػس الت
 ـ.29/7/2015المنعقدة في مدينتي راـ اهلل كغزة يـك االربعا  المكافؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
تقريػػػر لجنػػػة الرقابػػػة كحقػػػكؽ االنسػػػاف كالحريػػػات العامػػػة حػػػكؿ جريمػػػة االعتقػػػاؿ  -

 .السياسي عمى خمفية مقاكمة االحتبلؿ في الضفة الفمسطينية
 أحكاـ النظاـ الداخمي. -
 نقاش كمداخبلت األخكات كاإلخكة أعضا  المجمس. -

 يقههرر: 
كحقػػػػكؽ االنسػػػػاف كالحريػػػػات العامػػػػة حػػػػكؿ جريمػػػػة  قبػػػػكؿ  تقريػػػػر لجنػػػػة الرقابػػػػة أواًل:

 االعتقاؿ السياسي عمى خمفية مقاكمة االحتبلؿ في الضفة الفمسطينية باإلجماع.
اقػػرار تكصػػيات تقريػػر لجنػػة الرقابػػة كحقػػكؽ االنسػػاف كالحريػػات العامػػة حػػكؿ  ثانيههًا:

 بلؿ فػػػػي الضػػػػفة الفمسػػػػطينيةجريمػػػػة االعتقػػػػاؿ السياسػػػػي عمػػػػى خمفيػػػػة مقاكمػػػػة االحػػػػت
 :كالتالي

اعتبػػار جميػػع أشػػكاؿ التخػػابر األمنػػي )التنسػػيؽ األمنػػي( مػػع االحػػتبلؿ خيانػػة  -1
عظمػػػػػى لمشػػػػػعب كالقضػػػػػيةي كاعتمػػػػػاد مصػػػػػطمح التخػػػػػابر األمنػػػػػي بػػػػػديبلن عػػػػػف 
مصػػػػطمح التنسػػػػيؽ األمنػػػػي كتعميمػػػػو عمػػػػى المؤسسػػػػات التعميميػػػػة كاإلعبلميػػػػة 

 كالسياسية كافة.
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األمنيػة فػي الضػفة الفمسػطينية عمػى  إعادة بنا  العقيدة األمنية ألجيزة السمطة -2
 أسس أخبلقية كدينية ككطنية.

إعادة بنا  ىيكمة األجيزة األمنية في الضػفة الفمسػطينية عمػى أف يكػكف دكرىػا  -3
الحفػػاظ عمػػػى أمػػف المػػػكاطف الفمسػػطينيي كحمايػػػة المقاكمػػةي كصػػػكف المشػػػركع 

 الكطني التحررمي كالتصدم إلجرا ات االحتبلؿ.
نػػػا  السػػػمطة بحيػػث تصػػػبح حاضػػػنة لممقاكمػػػة كخاليػػػة مػػػف الػػدعكة إلػػػى إعػػػادة ب -4

 الفساد كراعية لمصالح شعبنا الفمسطيني.
الػػػدعكة إلػػػى إجػػػرا  انتخابػػػات عامػػػةي كتمكػػػيف الشػػػعب الفمسػػػطيني مػػػف اختيػػػار  -5

قيادتػػػوي كتشػػػكيؿ حككمػػػة كطنيػػػة ترعػػػى مصػػػالح الشػػػعب الفمسػػػطيني كتحمػػػي 
 المقاكمة كتنيي حالة االنقساـ.

الػػكطني إلػػى تشػػكيؿ جبيػػة لحمايػػة المقاكمػػة كالمقػػاكميف دعػػكة فصػػائؿ العمػػؿ  -6
 كالكقكؼ في كجو االعتقاؿ السياسي كمبلحقة المقاكميف.

دعكة فصائؿ العمؿ الكطني ال سيما حركة فتح باتخاذ مكقؼ كاضػح كصػريح  -7
ضػػد السػػمطة لتجػػريـ ظػػاىرة االعتقػػاؿ السياسػػيي كاتخػػاذ مكاقػػؼ عمميػػة كعػػدـ 

 ات اإلعبلمية.االكتفا  بالشعارات كالتصريح
مطالبة الفصػائؿ الفمسػطينية بتضػميف أسػما  المعتقمػيف السياسػييف فػي سػجكف  -8

 السمطة في أم صفقة تبادؿ قادمة مع االحتبلؿ.
تشكيؿ ىيئة كطنية تعنى بتكويؽ جرائـ التخابر األمني مػع االحػتبلؿي بمػا فػي  -9

اسػػػػبة ذلػػػػؾ االعتقػػػػاالت السياسػػػػية كمػػػػا يرافقيػػػػا مػػػػف جػػػػرائـي كذلػػػػؾ تمييػػػػدان لمح
 كمعاقبة المتكرطيف فييا شعبيان كقضائيان.

دعكة الشرفا  مف أبنا  الشػعب الفمسػطيني لمتمػرد ضػد االعتقػاؿ السياسػي  -10
 كمقاكمتو.

نػػزع صػػبلحيات عبػػاس النتيػػا  شػػرعيتوي كاعتبػػاره فاقػػدان لؤلىميػػة الكطنيػػػة  -11
 كالدستكريةي كالعمؿ عمى محاكمتو عمى جريمة التخابر األمني مع االحتبلؿ.
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ميػػػػػؿ الحمػػػػػد اهلل كحككمتػػػػػو المسػػػػػئكلية الكاممػػػػػة عػػػػػف جػػػػػرائـ االعتقػػػػػاؿ تح -12
 السياسيي كمطالبة كافة المؤسسات الفمسطينية القضائية بمحاكمتو.

دعػػػكة المؤسسػػػات الحقكقيػػػة الفمسػػػطينية كالدكليػػػة لمقيػػػاـ بػػػدكرىا فػػػي فضػػػح  -13
السمكؾ اإلجرامػي لمسػمطة فػي االعتقػاؿ السياسػي كالػدفاع عػف حقػكؽ اإلنسػاف 

 طيني كحرياتو العامة.الفمس
عمى الدكؿ العربية المعنية بكحدة الشعب الفمسػطيني الضػلط عمػى سػمطة  -14

أكسػػػػمك لكقػػػػؼ التخػػػػابر األمنػػػػي )التنسػػػػيؽ األمنػػػػي( كأحػػػػد أىػػػػـ األدكات التػػػػي 
 تضرب كحدة الشعب الفمسطيني كتعيؽ المصالحة الفمسطينية.

عتقػاؿ تشكيؿ كفد مشترؾ مف أعضا  المجمس التشريعي لشرح خطكرة اال -15
 السياسي أماـ المحافؿ اإلقميمية كالدكلية.

إطػػبلؽ مشػػركع توقيفػػي إعبلمػػي كتربػػكم تشػػترؾ فيػػو كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ  -16
العػػػػاليي ككزارة األكقػػػػاؼي ككزارة الشػػػػباب كالرياضػػػػةي كالمؤسسػػػػات اإلعبلميػػػػةي 
كمؤسسػػػػػػات المجتمػػػػػػع المػػػػػػدنيي لتعزيػػػػػػز وقافػػػػػػة المقاكمػػػػػػة كحمايػػػػػػة المجتمػػػػػػع 

مخػػاطر التعػػاكف مػػع المحتػػؿ تحػػت أيػػة عنػػاكيف خادعػػة موػػؿ  الفمسػػطيني مػػف
 التنسيؽ األمني الذم ال يعدك ككنو تخابر أمني مع المحتؿ ليس إال.

اعتبار التقرير كويقة مػف كوػائؽ المجمػس التشػريعيي كالعمػؿ عمػى ترجمتػو  -17
قميميان كدكليان.  كتعميمو عمى الجيات المعنية محميان كا 

 
 د. محمود الرمحي

 أمين سر
 المجمس التشريعي

 
 د. أحمد بحر

 رئيس
 المجمس التشريعي باإلنابة
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 المػجمس الػتشريعي الػفمسطيني
 الدكرة غير العادية الرابعة

 الرابع كالتسعكف االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة في مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ20/08/2015يـك الخميس المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1419قرار رقـ )

االجتمػػػػػاع الرابػػػػػع كالتسػػػػػعكف  –شػػػػػريعي الفمسػػػػػطيني فػػػػػي جمسػػػػػتو األكلػػػػػىالمجمػػػػػس الت
 ـ20/08/2015المنعقدة في مدينتي راـ اهلل كغزة يـك الخميس المكافؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
تقريػػػر لجنتػػػي الرقابػػػة العامػػػة كحقػػػكؽ اإلنسػػػاف كالحريػػػات العامػػػةي كاالقتصػػػادية  -

 حكؿ أزمة الكيربا  في قطاع غزة
 الداخمي.أحكاـ النظاـ  -
 نقاش كمداخبلت األخكات كاإلخكة أعضا  المجمس. -

 يقههرر: 
قبػػػػػػكؿ تقريػػػػػػر لجنتػػػػػػي الرقابػػػػػػة العامػػػػػػة كحقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف كالحريػػػػػػات العامػػػػػػةي  أواًل:

 كاالقتصادية حكؿ أزمة الكيربا  في قطاع غزة باإلجماع مع التعديبلت.
اف كالحريػات العامػةي اقرار تكصيات تقرير لجنتي الرقابة العامػة كحقػكؽ اإلنسػ ثانيًا:

 :كالتالي كاالقتصادية حكؿ أزمة الكيربا  في قطاع غزة
 بخصوص محطة التوليد: .1
ضركرة تعديؿ العقكد كاالتفاقيات المبرمة مع شركة التكليد بما يحقػؽ االنسػجاـ  -أ 

مػػع القػػكانيف الفمسػػطينية كبمػػا يمػػـز المحطػػة بتػػكفير الكقػػكد بأسػػعار مناسػػبةي ال 
 نكد التالية:سيما فيما يتعمؽ بالب
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 إلزاـ شركة التكليد بتكفير الكقكد البلـز لتشليؿ المحطة. -
إلزاـ شركة التكليد بدفع كافة الرسكـ كالضػرائب المنصػكص عمييػا فػي القػكانيف  -

 الفمسطينية كتحكيميا لحساب خزينة السمطة.
إلزاـ شركة التكليد بالمساىمة في تحسػيف قطػاع الكيربػا  فػي غػزة لتقميػؿ نسػب  -

 الفني في الشبكة.الفاقد 
إلػػزاـ شػػركة التكليػػد بتطػػكير المحطػػة كتزكيػػدىا بمكلػػدات حديوػػة بطاقػػة إنتاجيػػة  -

 عالية كبكمفة اقتصادية مناسبة.
العمػػػؿ عمػػػى زيػػػادة مصػػػادر الطاقػػػة فػػػي القطػػػاع كتنكعيػػػا. كذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ  -ب 

تكسعة محطة الكيربا  كتشجيع االستومار فػي مجػاؿ مشػاريع الطاقػة النظيفػةي 
 كميات الطاقة المدخمة مف االحتبلؿ أك الجانب المصرم. كالتكسع في

زالة جميع العقبات التي تعترض تنفيذ مشركع  -ج  عمى السمطة تحمؿ مسئكلياتيا كا 
 الربط الوماني.

ضركرة العمؿ الجاد كالسريع مف قبؿ السمطة عمى مد خط غاز لمحطة التكليد  -د 
 كبذلؾ ستنخفض تكمفة الكيمككاط الكاحد إلى الومث.

السػػػػمطة التكقػػػػؼ عػػػػف تضػػػػييع مقػػػػدرات الشػػػػعب الفمسػػػػطيني فيمػػػػا يتعمػػػػؽ عمػػػػى  -ق 
باسػػػػتلبلؿ حقػػػػكؿ اللػػػػازي كالتزاميػػػػا بعػػػػرض جميػػػػع عقػػػػكد اسػػػػتلبلؿ اللػػػػاز عمػػػػى 

ال اعتبرت الغية كغير ممزمة.  المجمس التشريعي لممصادقة عمييا كا 

 بخصوص شركة التوزيع: .2
ككقؼ سياسة  عمى السمطة تسييؿ إدخاؿ مكاد الصيانة إلى قطاع الكيربا ي -أ 

العقاب الجماعي كاالبتزاز الذم يسػتخدـ ضػد الشػعب الفمسػطيني فػي قطػاع 
 غزة.
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 تجديد الشبكات القائمة لتقميؿ الفاقد الفني في الطاقة. -ب 
لػػى  -ج  تبنػي العمػػؿ بالعػػدادات الذكيػػة كصػػكالن إلػى الػػتحكـ الكامػػؿ فػػي الشػػبكةي كا 

 حيف ذلؾ التكسع في استخداـ العدادات مسبقة الدفع.
 -الشػػػرطة -جميػػػع الجيػػػات الحككميػػػة لمتػػػدارس فيمػػػا بينيػػػا )الػػػكزاراتدعػػػكة  -د 

 شركة الكيربا ( كذلؾ بيدؼ: -سمطة الطاقة -النيابة
 تشكيؿ خمية أزمة مف جميع الجيات.  -
كضػػػع خطػػػة كطنيػػػة لتحقيػػػؽ العدالػػػة فػػػي التكزيػػػع كمعالجػػػة اليػػػدر فػػػي كميػػػات   -

 الكيربا .
 كاطنيف.رفع نسبة التحصيؿ في الجباية العامة مف الم  -
 التقميؿ مف الفاقد األسكد )السرقات( إلى أقؿ حد ممكف.  -
القضػػػا  عمػػػى ظػػػاىرة القبلبػػػات غيػػػر المرخصػػػة كالقضػػػا  عمػػػى ظػػػاىرة العبػػػث   -

 بالشبكة.
تبنػػي نظػػاـ لمتضػػامف االجتمػػاعي يػػكفر الكيربػػا  لمفئػػات الضػػعيفة كالميمشػػة  -ق 

نشػػػػا  صػػػػندكؽ خػػػػاص ييمػػػػكؿ مػػػػف  غاويػػػػةي كا  عػػػػف طريػػػػؽ مشػػػػاريع خيريػػػػة كا 
سػػػػاىمات الجيػػػػات الخيريػػػػة كالمانحةػػػػػ كييخصػػػػص لمفئػػػػات الضػػػػعيفة غيػػػػر م

 القادرة عمى دفع فاتكرة الكيربا .
% 10-5العمػػؿ عمػػى إنشػػا  صػػندكؽ خػػاص يػػتـ تمكيمػػو مػػف اقتطػػاع نسػػبة  -ك 

 مف قيمة فاتكرة الجباية العامةي كذلؾ الستخدامو في تطكير الشبكة.
الكيربػػا  كتكميػػؼ فريػػؽ تبنػػي نظػػاـ تحفيػػز لممػػكاطنيف عمػػى ترشػػيد اسػػتيبلؾ  -ز 

فنػػػي بػػػذلؾي كذلػػػؾ فػػػي إطػػػار خطػػػة لتعزيػػػز وقافػػػة تحمػػػؿ المسػػػئكلية كالقيػػػاـ 
 بالكاجبات قبؿ المطالبة بالحقكؽ.
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ـ كػؿ كف الشركة مف الػتحكـ بالشػبكة كتعزيػز الجبايػةي كيجػرٌ كضع تشريع يمٌ  -ح 
مػػػف يعتػػػدم عمػػػى الشػػػبكة أك يعبػػػث بيػػػاي مػػػع كضػػػع عقكبػػػات رادعػػػة لػػػذلؾي 

 يات القضائية لمتعاكف في ىذا األمر.كدعكة جميع الج
دعكة القكل الكطنية كالفصائؿ كمؤسسات المجتمع المدني إلى القياـ بػدكرىا  -ط 

فػػػي حػػػؿ أزمػػػة الكيربػػػا  كالضػػػلط عمػػػى السػػػمطة فػػػي راـ اهلل كعػػػدـ االكتفػػػا  
 بالتفرج أك التصريحات اإلعبلمية.

دفع فػػػاتكرة دعػػكة كافػػػة المؤسسػػػات الحككميػػػة كالكطنيػػػة كاألىميػػػة لبللتػػػزاـ بػػػ -م 
 الكيربا  كما عمييـ مف ديكف مستحقة. 

عمػػػػػى لجػػػػػاف األحيػػػػػا  كالكجيػػػػػا  فػػػػػي المنػػػػػاطؽ القيػػػػػاـ بػػػػػكاجبيـ الػػػػػكطني  -ؾ 
كاألخبلقػػػي تجػػػاه التعػػػديات عمػػػى الشػػػبكة كتمكػػػيف شػػػركة التكزيػػػع مػػػف القيػػػاـ 

 بعمميا كفؽ األصكؿ.
دعكة كافة منظمات حقكؽ اإلنساف لمقياـ بكاجبيا في الػدفاع عػف الحقػكؽ  -ؿ 

الجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية المنتيكػػػة لشػػػعبنا فػػػي قطػػػاع غػػػزة نتيجػػػة سياسػػػات ا
التمييػػػػز كالحصػػػػار كالعقػػػػاب الجمػػػػاعي الػػػػذم تقػػػػكـ بػػػػو سػػػػمطات االحػػػػتبلؿ 

 كالحككمة الفمسطينية في راـ اهلل.
 

 د. محمود الرمحي
 أمين سر

 المجمس التشريعي
 

 د. أحمد بحر
 رئيس

 المجمس التشريعي باإلنابة
 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 57 - 

 يعي الػفمسطينيالمػجمس الػتشر 
 الدكرة غير العادية الرابعة

 السادس كالتسعكف االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة في مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ14/10/2015يـك االربعا   المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1421قرار رقـ )

االجتمػػاع السػػادس كالتسػػعكف  –المجمػػس التشػػريعي الفمسػػطيني فػػي جمسػػتو األكلػػى 
 ـ14/10/2015دينتي راـ اهلل كغزة يـك االربعا  المكافؽ المنعقدة في م

 أخذًا بعين االعتبار:
 تقرير المجنة السياسية حكؿ انتفاضة القدس كاألكضاع السياسية الراىنة. -
 أحكاـ النظاـ الداخمي. -
 نقاش كمداخبلت األخكات كاإلخكة أعضا  المجمس. -

 يقههرر: 
حػكؿ انتفاضػة القػدس كاألكضػاع السياسػية الراىنػة قبكؿ تقرير المجنة السياسػية  أواًل:

 باإلجماع مع التعديبلت.
اقػػػػرار تكصػػػػيات تقريػػػػر المجنػػػػة السياسػػػػية حػػػػكؿ انتفاضػػػػة القػػػػدس كاألكضػػػػاع  ثانيههههًا:

 السياسية الراىنة كالتالي :
ي كيقػاـك االحػتبلؿ حتػى  .1 يتكجو المجمس التشريعي بالتحيػة كالشػكر لكػؿ مػف قػاـك

ي مف األطفاؿ كالرجاؿ كالنسا  كالشيكخي مف القػدس تحرير كؿ شبر مف فمسطيف
كغػػزةي التحيػػة كالشػػكري كالػػدعا  لمسػػكاعد  1948كالضػػفة كاألرض المحتمػػة عػػاـ 

 المقاكمة.
يدعك المجمس التشريعي الفمسػطينيي السػمطة فػي راـ اهلل كالضػفة بتجػاكز العمػؿ  .2

ع العػػػػدكي باتفاقيػػػػة أكسػػػػمكي كمػػػػا تبعيػػػػاي كالتكقػػػػؼ التػػػػاـ عػػػػف التعػػػػاكف األمنػػػػي مػػػػ
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كالػػػتخمص مػػػػف العقيػػػػدة األمنيػػػػة الحاليػػػػة ألجيػػػػزة األمػػػػف الفمسػػػػطينية فػػػػي الضػػػػفة 
 اللربية التي تمكوت بيذا العار.

يدعك المجمػس التشػريعي الشػعب الفمسػطيني إلػى تشػكيؿ جبيػة كطنيػة عريضػةي  .3
عنكانيا الػكطف كػؿ الػكطفي األرض كػؿ األرضي الشػعب كػؿ الشػعبي المقاكمػة 

 تامة مقصدىاي كاألقصى قبمتيا السياسية.سبيمياي كالحرية ال
يػػػدعك المجمػػػس التشػػػريعي القػػػكل السياسػػػية كقػػػكل المقاكمػػػة إلػػػى تكحيػػػد المكقػػػؼ  .4

السياسػػي كالػػكطني كتبنػػي خيػػار تصػػعيد االنتفاضػػة فػػي الضػػفة اللربيػػة كالقػػدس 
 كجميع أرض فمسطيف المحتمة كالعمؿ عمى دعميا بكؿ الكسائؿ.

ؿ ىيئػػػػة كطنيػػػػة لتنسػػػػيؽ الحالػػػػة الكطنيػػػػة يػػػػدعك المجمػػػػس التشػػػػريعي إلػػػػى تشػػػػكي .5
كتصػػحيح المسػػار السياسػػي النػػاتا عػػف أكسػػمكي كتشػػكيؿ لجػػاف فػػي جميػػع المػػدف 

 كالقرل كاألحيا  الفمسطينية كتكفير القدرات الداعمة النتفاضة القدس.
يػػػػدعك المجمػػػػس التشػػػػريعي إلػػػػى عقػػػػد اإلطػػػػار القيػػػػادم لمنظمػػػػة التحريػػػػر كعقػػػػد  .6

 مو كأعضائو إلعادة الخطاب الكطني الجامع.المجمس التشريعي بجميع قكائ
يػػػدعك المجمػػػس التشػػػريعي الجيػػػات التنفيذيػػػة فػػػي السػػػمطة الكطنيػػػة كالمؤسسػػػات  .7

الحقكقيػػػة كالقانكنيػػػة رصػػػد كتكويػػػؽ جػػػرائـ االحػػػتبلؿ بحػػػؽ أبنػػػا  شػػػعبنا كتقػػػديميا 
لممحػػػػاكـ الدكليػػػػة كالكطنيػػػػة فػػػػي الػػػػدكؿ التػػػػي تسػػػػمح قكانينيػػػػا بمحاكمػػػػة القيػػػػادة 

 المنفذيف لمجرائـ بحؽ أبنا  شعبنا كالمطالبة بمحاكمتيـ.السياسية ك 
يدعك المجمس التشريعي السمطة إلى تكويؼ التحرؾ السياسي كالدبمكماسي عمػى  .8

المستكل العربي كالػدكلي كرفػض تحركػات كمكاقػؼ كيػرم كالمكاقػؼ التػي تحػاكؿ 
 االلتفاؼ عمى انتفاضة القدس كحقكؽ شعبنا في المقاكمة. 

لتشريعي الدكؿ العربية كاإلسػبلمية التػي تقػيـ عبلقػات مػع العػدك يدعك المجمس ا .9
الصػػػػػييكني أف تقطػػػػػع ىػػػػػذه العبلقػػػػػاتي كمػػػػػا يػػػػػدعك المجمػػػػػس التشػػػػػريعي العػػػػػالـ 

 اإلسبلمي إلى الكقكؼ بجانب الشعب الفمسطيني كدعـ مقاكمتو كصمكده.
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يدعك المجمس التشػريعي المجتمػع الػدكلي كالبرلمانػات كالمؤسسػات الحقكقيػة  .10
انكنيػػة العربيػػة كاإلسػػبلمية كالدكليػػة لمكقػػكؼ مػػع أبنػػا  شػػعبنا كدعػػـ انتفاضػػة كالق

 القدس حتى دحر االحتبلؿ.
يػػػػػػػدعك المجمػػػػػػػس التشػػػػػػػريعي المجتمػػػػػػػع الػػػػػػػدكلي خاصػػػػػػػة الػػػػػػػدكؿ األكركبيػػػػػػػة  .11

كالمؤسسات الحقكقية الدكلية باعتبار الكياف الصييكني كقيادتو كمستكطنيو عمى 
 ـ عمى جرائميـ ضد أبنا  شعبنا.قكائـ اإلرىاب كمبلحقتيـ كمحاكمتي

يػػدعك المجمػػس التشػػريعي العػػالـ اللربػػي إلػػى مراجعػػة سياسػػاتو تجػػاه القضػػية  .12
الفمسػػطينيةي خدمػػة لمصػػالح اللػػرب فػػي المسػػتقبؿي ففمسػػطيف سػػتتحرر بػػإذف اهللي 
حقيقة قرتنيةي كشكاىد تاريخية قديمة كمعاصرة كمستقبميةي كعندىا سيدفع اللرب 

 جرائميا. ىـ الصييكنية كتشجعيو لياي كالسككت عمومف مساندتو لمجرائ
يػػػدعك المجمػػػس التشػػػريعي الػػػدكؿ العربيػػػة إلػػػى دعػػػـ تشػػػكيؿ جػػػيش القػػػدسي  .13

كتسػػػميحو كتدريبػػػو كتييئتػػػو  ليحقػػػؽ انتصػػػار كعػػػد ا خػػػرةي كالػػػذم كعػػػدنا اهلل فػػػي 
ًليىٍدخي  ـٍ كى كىىكي ا  كىٍعدي ا ًخرىًة ًليىسيكؤيكٍا كيجي ميكهي كتابو الكريـ:" فىًإذىا جى ميكٍا اٍلمىٍسًجدى كىمىا دىخى

مىٍكٍا تىٍتًبيران " صدؽ اهلل العظيـ. كٍا مىا عى ًلييتىبِّري ؿى مىرَّةو كى  أىكَّ
 

 د. محمود الرمحي
 أمين سر

 المجمس التشريعي
 

 د. أحمد بحر
 رئيس

 المجمس التشريعي باإلنابة
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 المػجمس الػتشريعي الػفمسطيني
 الدكرة غير العادية الرابعة

 السابع كالتسعكف االجتماع –سة األكلى الجم
 المنعقدة في مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ28/10/2015يكمي االربعا  كالخميس  المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1422قرار رقـ )

االجتمػػػػاع السػػػػابع كالتسػػػػعكف  –مسػػػػطيني فػػػػي جمسػػػػتو األكلػػػػىالمجمػػػػس التشػػػػريعي الف
 ـ28/10/2015فؽ المنعقدة في مدينتي راـ اهلل كغزة يـك االربعا  المكا

 أخذًا بعين االعتبار:
التقريػػر المشػػترؾ لمجنػػة القانكنيػػة كلجنػػػة الداخميػػة كاالمػػف كالحكػػـ المحمػػي حػػػكؿ  -

تداعيات قياـ السمطات المصرية بػإغراؽ الشػريط الحػدكدم مػع قطػاع غػزة بميػاه 
 البحر.

 أحكاـ النظاـ الداخمي. -
 نقاش كمداخبلت األخكات كاإلخكة أعضا  المجمس. -

 : يقههرر

قبػػكؿ التقريػػر المشػػترؾ لمجنػػػة القانكنيػػة كلجنػػة الداخميػػػة كاالمػػف كالحكػػـ المحمػػػي  أواًل:
حكؿ تداعيات قياـ السمطات المصرية بإغراؽ الشريط الحػدكدم مػع قطػاع غػزة بميػاه 

 البحر باإلجماع مع التعديبلت.
مػف كالحكػـ اقرار تكصيات التقريػر المشػترؾ لمجنػة القانكنيػة كلجنػة الداخميػة كاال ثانيًا:

مػػع قطػػاع المحمػػي حػػكؿ تػػداعيات قيػػاـ السػػمطات المصػػرية بػػإغراؽ الشػػريط الحػػدكدم 
 :غزة بمياه البحر كالتالي

ؽ عمػػػاؿ التػػػي تمحػػػعػػػف ىػػػذه األ الطمػػػب الػػػي السػػػمطات المصػػػرية بػػػالتكقؼ فػػػكران  .1
ضرار البيئية كالصحية التػي ال يمكػف تػداركيا بالشعبيف المصرم كالفمسطيني األ
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تتحمؿ مصر مسؤكلياتيا التاريخية كالسياسية كالقانكنية كاألخبلقية  فأك  يمستقببلن 
 .جاه شعبنا الفمسطيني في قطاع غزةت

مينيػػا العػػاـ السػػيد بػػاف كػػى مػػكف بتحمػػؿ مسػػؤكلياتو أالطمػػب إلػػى األمػػـ المتحػػدة ك  .2
كالػػػػػزاـ السػػػػػمطات المصػػػػػرية بقكاعػػػػػد القػػػػػانكف الػػػػػدكلي كاحتػػػػػراـ القكاعػػػػػد القانكنيػػػػػة 

جبػػار ف اأاذ الخطػػكات القانكنيػػة األمميػػة بشػػبػػيف الػػدكؿ كاتخػػ المنظمػػة لمعبلقػػات
بيئيػة فػي  عمػاؿ التػي تسػبب اضػراران عػف ىػذه األ ان السمطات المصرية لمتكقؼ فكر 

حػػكض البحػػر األبػػيض المتكسػػط. كتنفيػػذ التكصػػيات التػػي كردت فػػي تقريػػر المجنػػة 
تكف( تقريػػػػر جكلدسػػػػ) قصػػػػي الحقػػػػائؽ بشػػػػأف الحػػػػرب عمػػػػى غػػػػزةمميػػػػة لتالدكليػػػػة األي 

 كالخاصة برفع الحصار الجائر عف أبنا  شعبنا الفمسطيني خاصة في قطاع غزة.
تكجيػػو رسػػالة عاجمػػة إلػػى جامعػػة الػػدكؿ العربيػػة كمطالبتيػػا بعقػػد جمسػػة خاصػػة  .3

لػػكزرا  الخارجيػػة العػػرب مػػف أجػػؿ مناقشػػة ا وػػار الخطيػػرة األمنيػػة كاالقتصػػادية 
ا  قنػػاة كأحػػكاض ميػػاه عمػػى امتػػداد كالصػػحية كالبيئيػػة كاالجتماعيػػة كالقانكنيػػة لبنػػ

الحدكد بيف مصر كقطاع غزة كضػخ الميػاه المالحػة بيػا كمػدل تػأوير ذلػؾ عمػى 
 األمف القكمي العربي في ظؿ استمرار العدكاف الصييكني عمى قطاع غزة.

اإلسػػبلمي لمػػدفاع عػػف الشػػعب الفمسػػطيني كالعمػػؿ لػػدل  التعػػاكفمناشػػدة منظمػػة  .4
صػػار الظػػالـ عػػف الشػػعب الفمسػػطيني خاصػػة فػػي الجيػػات الدكليػػة لفػػؾ ىػػذا الح

قطػػاع غػػزة كالػػدعكة إلػػػى تشػػكيؿ لجنػػة تحقيػػؽ فػػػي ا وػػار الكارويػػة الناجمػػة عػػػف 
 إغراؽ حدكد قطاع غزة مع مصر بالمياه المالحة.

نطالػػػب جميػػػع البرلمانػػػات العربيػػػة كاإلسػػػبلمية كالدكليػػػة بضػػػركرة الضػػػلط عمػػػى  .5
أجػؿ العمػؿ عمػى كقػؼ انتياكػات حككماتيـ لمتدخؿ لدل الحككمػة المصػرية مػف 

 حقكؽ الشعب الفمسطيني السياسية كالمدنية كاإلنسانية خاصة في قطاع غزة.
دعػػػكة جميػػػع منظمػػػات حقػػػكؽ اإلنسػػػاف كالمنظمػػػات كالمحافػػػؿ الدكليػػػة بضػػػركرة  .6

العمػػػؿ الفػػػكرم إليقػػػاؼ بنػػػا  ىػػػذه القنػػػاة المائيػػػة عمػػػى طػػػكؿ الحػػػدكد الفمسػػػطينية 
 انكنية في المحاكـ المحمية كالدكلية.المصرية مف خبلؿ رفع قضايا ق
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دعكة اتحادات الحقػكقييف كالقػانكنييف فػي العػالـ كخاصػة اتحػاد المحػاميف العػرب  .7
الجيػػات كالمحػػاكـ المختصػػة فػػي  لكنقابػػة المحػػاميف المصػػرييف لرفػػع دعػػاكل لػػد

 مصر إليقاؼ ىذا المشركع الظالـ.
ي العػػالميف العربػػي مطالبػػة جميػػع اإلعبلميػػيف كالصػػحفييف فػػي العػػالـ كخاصػػة فػػ .8

كاإلسبلمي بالقياـ بحممػة إعبلميػة لفضػح ىػذه الجريمػة بحػؽ الشػعب الفمسػطيني 
 مف خبلؿ اإلعبلـ المرئي كالمقرك  كالمسمكع.

مطالبػة الشػعب الفمسػطيني خاصػة فػي قطػاع غػزة بضػركرة الحفػاظ عمػى الكحػػدة  .9
الكطنيػػػػػػة كرٌص الصػػػػػػفكؼ كالوبػػػػػػات كالصػػػػػػمكد فػػػػػػي مكاجيػػػػػػة الحصػػػػػػار الظػػػػػػالـ 

طالة أمده.كا  لمشاريع كالمخططات التي تستيدؼ تشديده كا 
دانػة محمػكد عبػاس بنػا ن عمػي تكرطػو المباشػر لفكػرة القنػاة المائيػة الخاصػة إ .10

 .الذم يجعمو تحت طائمة المسئكلية بإغراؽ الحدكد مع قطاع غزة األمر
خاص ببنػا  القنػاة المائيػة  تكميؼ ىيئة تكويؽ بإعداد )ممؼ قانكني( متكامؿ .11

الحدكد مع قطاع غزة تمييدان لرفع دعاكل أماـ المحاكـ الدكليػة مػع كصػؼ عمى 
 فني لمخندؽ المائي ككذلؾ مترجمان لتعميمو عمي المحافؿ الدكلية. 

 
 د. محمود الرمحي

 أمين سر
 المجمس التشريعي

 
 د. أحمد بحر

 رئيس
 المجمس التشريعي باإلنابة
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 المػجمس الػتشريعي الػفمسطيني
 ادية الرابعةالدكرة غير الع

 المائة االجتماع –الجمسة األكلى 
 المنعقدة في مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ29/11/2015يكـ االحد المكافؽ 
 (4/1/ غ.ع1426قرار رقـ )

االجتمػػػاع المائػػػة المنعقػػػدة فػػػي  –شػػػريعي الفمسػػػطيني فػػػي جمسػػػتو األكلػػػىالمجمػػػس الت
 ـ29/11/2015مدينتي راـ اهلل كغزة يكـ االحد المكافؽ 

 ذًا بعين االعتبار:أخ
تقريػػر المجػػاف القانكنيػػة كاالقتصػػادية كالمكازنػػة كالشػػئكف الماليػػة حػػكؿ مشػػركع تخصػػيص  -

 .أراضي حككمية لصالح مشاريع اإلسكاف
 أحكاـ النظاـ الداخمي. -
 نقاش كمداخبلت األخكات كاإلخكة أعضا  المجمس. -

 يقههرر: 
مكازنػػػة كالشػػػئكف الماليػػػػة حػػػكؿ مشػػػػركع تقريػػػر المجػػػػاف القانكنيػػػة كاالقتصػػػػادية كالقبػػػكؿ  واًل:أ

 تخصيص أراضي حككمية لصالح مشاريع اإلسكاف باالجماع مع التعديبلت.
إقػػػرار تكصػػػيات تقريػػر المجػػػاف القانكنيػػة كاالقتصػػػادية كالمكازنػػػة كالشػػئكف الماليػػػة حػػػكؿ  ثانيههًا:

 مشركع تخصيص أراضي حككمية لصالح مشاريع اإلسكاف لتككف كالتالي:
 تسكية بعد اجرا  الدراسات الفنية البلزمة كاعداد الخرائط لذلؾ.يجب أف تتـ ال .1
رض كاحدة لكػؿ مسػتفيد ك/أك أيككف تخصيص األراضي بكاقع قطعة  يراعى أف .2

 مستفيديف.
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يجػب عمػػى الجيػػات المختصػة بػػالتوميف ألراضػػي مشػاريع اإلسػػكاف مراعػػاة سػػعر  .3
معػػػايير مكضػػػكعية الموػػػؿ كقػػػت التعاقػػػد مػػػع المسػػػتفيديف مػػػف ىػػػذه المشػػػاريعي كتبنػػػي 

إلجػػػػػرا  التومػػػػػيف لؤلراضػػػػػي المخصصػػػػػة تراعػػػػػي عػػػػػدـ اللػػػػػبف أك اإلجحػػػػػاؼ بحػػػػػؽ 
 المستفيد.

عمػػى المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي بالتنسػػيؽ مػػع الجيػػات ذات العبلقػػة بإصػػدار قػػرار  .4
لتحديد ضكابط االستفادة مف ىذا المشػركع لممػكاطنيف كالمػكظفيف ككػؿ مػف يتقاضػى 

 و مستحقات عمى ىذه الخزينة.راتبو مف الخزينة العامة كلدي
ـي كمػػػا 31/12/2015يػػػتـ احتسػػػاب رصػػػيد مسػػػتحقات المػػػكظفيف حتػػػى تػػػاريخ  .5

 .بقرار مف المجنة العميا لؤلراضي تبقى عميو يمكف تسديده عمى أقساط
تمكػػػػيف المسػػػػتفيد ك/أك المسػػػػتفيديف مػػػػف األرض المخصصػػػػة بمكجػػػػب عقػػػػد بيػػػػع  .6

 مستفيديف بعد دفع الومف كامبل.ابتدائي كتسجؿ ممكيتيا باسـ المستفيد ك/أك ال
 منح حؽ االمتياز لديكف الدكلة الناتجة عف ىذا المشركع. .7
بمػا ال يتعػػارض مػع مػػا كرد فػي ىػػذا القػرار يتمتػػع المسػتفيدكف مػػف ىػذا المشػػركع  .8

الذيف يتمقكف ركاتػبيـ أك مخصصػاتيـ مػف الخزينػة العامػة باالمتيػازات كالخصػكمات 
 لييئات الحككمية كغير الحككمية.الممنكحة لكافة المكاطنيف لدل ا

% مف قيمة األرض المخصصػة لممسػتفيديف الػذيف يتمقػكف 20منح اعفا  بنسبة  .9
 مخصصاتيـ مف الخزينة العامة في قطاع غزة.

الطمػػػب إلػػػى سػػػمطة األراضػػػي كالمجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي تشػػػكيؿ لجػػػاف لفػػػض  .10
عػػػى فػػػي النزاعػػػات كالتظممػػػات الناتجػػػة عػػػف تخصػػػيص تمػػػؾ األراضػػػي عمػػػى اف يرا

 تشكيؿ ىذه المجاف الخبرات القانكنية كاليندسية كالعقارية.
يجػػػب أف تراعػػػي جيػػػات االختصػػػاص ضػػػبط أسػػػعار األراضػػػي فػػػي منػػػاطؽ  .11

التخصيص كمنع المضػاربات كاالحتكػارات كالمنافسػات غيػر المشػركعة فػي التػداكؿ 
 بتمؾ األراضي.
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قيػػكد تسػػتوني مشػػاريع اإلسػػكاف المخصصػػة بمكجػػب ىػػذا القػػرار مػػف بعػػض ال .12
المفركضػػة عمػػى مشػػاريع اإلسػػكاف المشػػمكلة باألنظمػػة كالقػػرارات السػػابقة شػػريطة أف 
تحػػدد المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي اإلجػػرا ات التفصػػيمية لمراحػػؿ تنفيػػذ المشػػركع بمكجػػب 

 نظاـ يصدر عنيا.
 

 د. محمود الرمحي
 أمين سر

 المجمس التشريعي
 

 د. أحمد بحر
 رئيس

 المجمس التشريعي باإلنابة
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 م2015/أ( لسنة 1قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 بشأن تشكيل المجنة الفنية القانونية المساعدة لمجنة العميا لألراضي الحكومية

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6األراضي العمكمية رقـ )كعمى قانكف 
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

زة بتػاريخ قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككميػة فػي اجتماعيػا األكؿ المنعقػد بمدينػة غػ
 ـ( ما يمي:31/03/2015)

 (1المادة )
تشكيؿ المجنة الفنية القانكنية المساعدة لمجنػة العميػا لؤلراضػي الحككميػةي برئاسػة سػمطة 
األراضػػيي كعضػػكية كػػؿ مػػف: كزارة التخطػػيطي ككزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػػكطنيي ككزارة 

سػػكافي ككزارة الماليػػةي ككزارة الحكػـ المحمػػيي ككزارة الزراعػػةي ككزارة األشػلاؿ العامػػة كاإل
 االقتصاد الكطنيي كسمطة األراضيي كعضكيف مف األمانة العامة لمجمس الكزرا .           

 (2المادة )
تنفيػػذ أحكػػاـ ىػػذا القػػراري كيعمػػؿ بػػو  -كػػؿ فيمػػا يخصػػو-عمػػى الجيػػات المختصػػة كافػػة 

 اعتباران مف تاريخ صدكرهي كينشر في الجريدة الرسمية.

 ـ2015مف مارس لسنة  31دينػة غػزة بتاريخ: صػدر في م
 ىػػػػػػ1436مف جمادل ا خرة لعػاـ  10                

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 67 - 

 م2015( لسنة 1قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 عاقد مع المقترعين في مشاريع اإلسكاناستكمال إجراءات التبشأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككمية في اجتماعيا الوػاني المنعقػد بمدينػة غػزة بتػاريخ 
 ـ( ما يمي:14/04/2015)

 (1المادة )
قتػراع فػي تكميؼ سمطة األراضي باستكماؿ إجرا ات التعاقد مع الػذيف سػبؽ ليػـ اال .1

 مشاريع اإلسكاف كلـ تستكمؿ إجرا اتيـ.
 تومف قيمة األرض مف قبؿ لجنة توميف األراضي الحككمية بسعرىا كقت التعاقد. .2

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيػػذ أحكػػاـ ىػػذا القػػراري كيعمػػؿ بػػو  -كػػؿ فيمػػا يخصػػو-عمػػى الجيػػات المختصػػة كافػػة 

 كينشر في الجريدة الرسمية. يان مف تاريخ صدكرهاعتبار 
 ـ2015مف إبريؿ لسنة  14صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػػػ1436مف جمادل ا خرة لعػاـ  25            

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 2لحكومية رقم )قرار المجنة العميا لألراضي ا
 تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة المالية إلنشاء مقر لموزارةبشأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2) كعمى قانكف رقـ

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػػا الوالػػػث المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 
 ـ( ما يمي:21/04/2015)

 (1المادة )
( مػػف القطعػػة 218طعػػة األرض الحككميػة الكاقعػػة فػي أرض القسػػيمة رقػـ )تخصػيص ق

ألػػػؼ كومانمائػػػة –( 2ـ1878( مػػػف أراضػػػي مدينػػػة غػػػزةي كالباللػػػة مسػػػاحتيا )727رقػػػـ )
ي لصػػػالح كزارة الماليػػػة إلنشػػػا  مقػػػر الػػػكزارةي كذلػػػؾ كفقػػػان -كومانيػػػة كسػػػبعكف متػػػران مربعػػػان 

 لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.
 (2ادة )الم

 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
 (3المادة )

تنفيػػذ أحكػػاـ ىػػذا القػػراري كيعمػػؿ بػػو  -كػػؿ فيمػػا يخصػػو -عمػػى الجيػػات المختصػػة كافػػة
 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف إبريؿ لسنة  21صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  02                           

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 3قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 تشكيل لجنة تثمين األراضي الحكوميةبشأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )

 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )
 ـي1947( لسنة 34كعمى قانكف مومني األراضي رقـ )

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػػا الرابػػػع المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة 
 ـ( ما يمي:28/04/2015بتاريخ )

 (1المادة )
تشكيؿ لجنة توميف األراضي الحككمية برئاسة سمطة األراضيي كعضػكية كػؿو مػف:  

ارة ككزارة الحكػػػػػػػـ المحمػػػػػػػيي ككزارة الماليػػػػػػػةي ككز  كزارة األشػػػػػػػلاؿ العامػػػػػػػة كاإلسػػػػػػػكافي
 االقتصاد الكطنيي ككزارة الزراعةي كعضكيف مف سمطة األراضي.

 (2المادة )
تسػػػتعيف المجنػػػة بأحػػػد مومنػػػي األراضػػػي فػػػي كػػػؿ جمسػػػة تعقػػػدىا حسػػػب الحاجػػػةي  -1

 كيككف لو حؽ التصكيت.
شػػيكؿ عػػف كػػؿ  -مػػائتي–( 200يتقاضػػى مػػومف األراضػػي مكافػػأة ماليػػة قػػدرىا ) -2

 جمسة.
 (3المادة )

 مجنة بوموي أعضائيا.يككف نصاب انعقاد ال
 (4المادة )
 تستعيف المجنة بمف تراه مناسبان ألدا  مياميا.
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 (5المادة )
 ترفع المجنة تكصياتيا لمجنة العميا لؤلراضي الحككمية العتمادىا.

 
 (6المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 
 (7المادة )

أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  تنفيذ -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة
 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف إبريؿ لسنة  28صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  09          

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 4قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 االنتفاع باألراضي الحكوميةبشأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػػا الرابػػػع المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة 
 ـ( ما يمي:28/04/2015بتاريخ )

 (1المادة )
ة العميا لؤلراضي الحككمية بيػع مقاسػـ األراضػي الحككميػة التػي لػـ ييقتػرع يجكز لمجن

بػػػالمزاد العمنػػػي فػػػي حػػػاؿ تعػػػذر اسػػػتخداميا لممصػػػمحة  عمييػػػا فػػػي مشػػػاريع اإلسػػػكاف
 العامة.

 (2المادة )
تستقبؿ سمطة األراضي طمبات االنتفاع باألراضي الحككميةي كمف وػـ إحالتيػا لمجنػة 

تخػػػػاذ القػػػػرار المناسػػػػب كفػػػػؽ األصػػػػكؿ المعمػػػػكؿ بيػػػػا ال العميػػػػا لؤلراضػػػػي الحككميػػػػة
 بالخصكص.

 (3المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (4المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره
 

 ـ2015مف إبريؿ لسنة  28ػزة بتاريخ: صػدر في مدينػة غ
 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  09                   

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 5قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 األراضي الحكومية نظام معايير تأجيربشأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  المصمحة العامةي كبنا ن عمى مقتضيات
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػػا الرابػػػع المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة بتػػػاريخ 
 ـ( ما يمي:28/04/2015)

 (1المادة )
 تقدـ طمبات التأجير لؤلراضي الحككمية بعد استيفائيا لممستندات التالية:

ة كاألعمػػػػاؿ ذات العبلقػػػػة بعمػػػػؿ المؤسسػػػػة كالمتعمػػػػؽ فقػػػػط بيػػػػدؼ تقريػػػػر األنشػػػػط  .1
 التأجير.

 دراسة جدكل لممشركع المراد إنشاؤه.  .2
 مخططات ىندسية مبدئية.  .3
 مكافقة خطية لمدائرة الحككمية المختصة عمى المشركع.  .4
 تكفير التمكيؿ البلـز رسميان كذلؾ بإحدل الطرؽ التالية:  .5

 محكلة.رسالة مف الجية المانحة أك ال  - أ
 % مف تكمفة المشركع المراد إنشاؤه في البنؾ.20إيداع مبم    - ب

 (2المادة )
ال يػػتـ التػػأجير إال فػػي منطقػػة معتمػػدة كفػػؽ المخطػػط الييكمػػي المعتمػػد مػػف قبػػؿ المجنػػة 

 ككذلؾ المخطط اإلقميمي لقطاع غزة. يلؤلبنية كتنظيـ المدف المركزية
 (3المادة )

 را ات التالية:تتـ عممية التأجير مف خبلؿ اإلج
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تسػػمـ طمبػػات التػػأجير لسػػمطة االراضػػيي كيػػتـ دراسػػتيا مػػف قبػػؿ المجنػػة الفنيػػة   -1
المسػػػاعدة لمجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػةي كيػػػرفض أم طمػػػب غيػػػر مسػػػتكؼ 

 ( مف ىذا القرار.1لمشركط الكاردة في المادة )
إلقرارىػا ترفع تكصيات المجنة الفنيػة المسػاعدة لمجنػة العميػا لؤلراضػي الحككميػة  -2

 كاعتمادىا حسب األصكؿ.
% مػػف 1تػػؤجر األراضػػي الحككميػػة لمجيػػات غيػػر الحككميػػة بقيمػػة ال تقػػؿ عػػف  -3

% مػػف قيمػػة األرض لممؤسسػػات غيػػر 0,5قيمػػة األرض لممؤسسػػات الربحيػػةي ك
% مف قيمة العقد لممؤسسات الربحيةي 5الربحية مع إضافة زيادة سنكية قيمتيا 

ييئػات المحميػة فػي المشػاريع غيػر االسػتومارية عمى أف تخفض قيمػة اإليجػارة لم
 مف قيمة األرض. 0,001إلى 

يبػػـر عقػػد إيجػػار لمػػدة عػػاـ كاحػػد لمتأكػػد مػػف جديػػة المؤسسػػة غيػػر الحككميػػة فػػي  -4
استلبلؿ األرض المؤجرةي كفي حاؿ عدـ استلبلؿ المؤسسة لؤلرض خبلؿ عاـ 

 كترغب بالتجديدي يككف التجديد حسب تقدير سمطة األراضي. 
صػػار إلػػى نػػد وبػػكت اسػػتلبلؿ الجيػػة المسػػتأجرة لػػؤلرض خػػبلؿ العػػاـ األكؿ يع -5

 يتفؽ عمييا الطرفاف. تجديد العقد لمدة زمنية
 (4المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
تنفيػػذ أحكػػاـ ىػػذا القػػراري كيعمػػؿ بػػو  -كػػؿ فيمػػا يخصػػو -عمػػى الجيػػات المختصػػة كافػػة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي خ صدكرهاعتباران مف تاري
 ـ2015مف إبريؿ لسنة  28صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  09                    

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 6) قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم
 التعامل مع األراضي المسماة بههه "أراضي األقساط"بشأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 عض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةيـ بتعديؿ ب2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػػا الرابػػػع المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة 
 ـ( ما يمي:28/04/2015بتاريخ )

 (1المادة )
 بػػػ "أراضي األقساط" كفؽ اإلجرا ات التالية:يتـ التعامؿ مع األراضي المسماة 

%( 40يحصػػؿ المنتفػػع الػػذم يقػػـك بتسػػكية كضػػعو بنظػػاـ التقسػػيط عمػػى خصػػـ ) -1
 مف قيمة األرض كقت السداد.

في حاؿ تسكية كضع المنتفع بالتقسيط يػتـ تكزيػع األقسػاط عمػى مػدة ال تتجػاكز  -2
 خمس سنكات كحد أقصى.

سػػداد الفػػكرم لكافػػة األقسػػاط المترتبػػة عميػػو المنتفػػع الػػذم يقػػـك بتسػػكية كضػػعو بال -3
 %( مف المبم  المتبقي.25يحصؿ عمى خصـ إضافي بنسبة )

يتـ التعامؿ مع المشتريف مف المتعاقد األصمي ألجػزا  مػف أراضػي األقسػاط كػؿ  -4
 عمى حدة.

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف إبريؿ لسنة  28صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  09             

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 لألراضي الحكوميةرئيس المجنة العميا 
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 م2015( لسنة 7قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 التعامل مع األراضي المسماة بههه "المحمول" و "المندوب"بشأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6ف األراضي العمكمية رقـ )كعمى قانك 
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

ة غػػزة بتػػاريخ قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الرابػػع المنعقػػد بمدينػػ
 ـ( ما يمي:28/04/2015)

 (1المادة )
تشػػكؿ لجنػػة خاصػػة برئاسػػة سػػمطة األراضػػيي كعضػػكية كػػؿو مػػف: كزارة الماليػػةي  -1

ككزارة الحكػػػػػـ المحمػػػػػيي كالييئػػػػػة المحميػػػػػة ذات العبلقػػػػػةي إلجػػػػػرا  مسػػػػػح ميػػػػػداني 
لؤلراضي المسماة بػػػػػ "المحمػكؿ" ك "المنػدكب"ي كذلػؾ لتحديػد مسػاحاتيا ككاضػعي 

 يد عمييا.ال
( أعػػػبله االسػػػتعانة بمموػػػؿ عػػػف المػػػكاطنيف 1يجػػػكز لمجنػػػة المشػػػكمة كفػػػؽ الفقػػػرة ) -2

 حسب الحاجة لتسييؿ عمميا.

 (2المادة )
تيسػػكل أكضػػاع المتعػػديف عمػػى األراضػػي المسػػماة بػػػػػػػ "المحمػػكؿ" ك "المنػػدكب" بإحػػدل 

 الطريقتيف التاليتيف:
ألرض لصػػػػالح %( كحػػػػد أقصػػػػى مػػػػف مسػػػػاحة ا45تخصػػػػيص مػػػػا نسػػػػبتو ) -أ  -1

المػػكاطف المتعػػدم عمييػػاي عمػػى أف تقػػدـ سػػمطة األراضػػي لمجنػػة العميػػا لؤلراضػػي 
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الحككميػػة كشػػػؼ مفصػػؿ يتنػػػاكؿ كػػػؿ حالػػة عمػػػى حػػدة متضػػػمنان مسػػػاحة األرض 
 المتعدل عمييا كنسبة األرض التي يرغب المكاطف بتسكيتيا.

 يحدد ومف األرض مف قبؿ لجنة توميف األراضي الحككمية. - ب
طنكف ومف الجز  المخصص ليـ مف األرض المتعدل عمييػا كفقػان يدفع المكا - ت

 لئلجرا ات التالية:
 %( مف ومف األرض قبؿ التخفيض كدفعة أكلى.20يدفع المكاطف ) -1
 %( مف ومف األرض.40يحصؿ المكاطف عمى خصـ ما نسبتو ) -2
( أعػبله عمػى مػػدة 2يقسػط المبمػ  المتبقػي بعػد الخصػـ الػكارد فػي البنػد ) -3

 شر سنكات.ال تزيد عف ع
%( مف باقي ومف األرض بعد الخصػـ الػكارد 20يخصـ ما نسبتو )  -4

 ( أعبله في حاؿ الدفع الفكرم.2في البند )
%( مػػػػػػف مسػػػػػػاحة األرض لصػػػػػػالح المػػػػػػكاطف 18تخصػػػػػيص مػػػػػػا نسػػػػػػبتو ) -أ  -2

المتعدم عمييا دكف مقابؿي شريطة تسػميـ كامػؿ المسػاحة المتبقيػة مػف األرض 
 األراضي.%( لسمطة 82كالباللة نسبتيا )

%( كبمػػا 18يجػػكز لممػػكاطف أف يطمػػب زيػػادة النسػػبة المخصصػػة لػػو عػػف ) - ب
%(ي بشػػػػػرط أف يػػػػػدفع ومػػػػف المسػػػػػاحة التػػػػػي تزيػػػػػد عػػػػػف 45ال يزيػػػػد عػػػػػف )

 %( دفعة كاحدة.18)
 (3المادة )

ال تنقػػؿ ممكيػػػة األرض إلػػػى المػػػكاطنيف فػػػي سػػجبلت الطػػػابك إال بعػػػد دفػػػع كامػػػؿ  -1
 مف مساحة األرض.%( 18الومف أك التسكية النيائية عمى )

تسػػػػكل أكضػػػػاع المػػػػكاطنيف الػػػػذيف صػػػػدرت ليػػػػـ قػػػػرارات تخصػػػػيص سػػػػابقة فػػػػي  -2
األراضي المسماة بػػػػػ "المحمكؿ" أك "المنػدكب" كفقػان لئلجػرا ات السػابقة فػي مكػاف 

 تخر تحدده المجنة العميا لؤلراضي الحككمية.
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ال بعػػد يمتػػـز المكاطنػػكف المتعػػدكف بعػػدـ البنػػا  عمػػى األراضػػي المخصصػػة ليػػـ إ -3
 مكافقة الجيات المعنية.

يسرم ىػذا القػرار عمػى كاضػع اليػد األصػمي أك مػف لديػو مسػتندات رسػمية بشػأف  -4
 األراضي المسماة بػػػػ "المحمكؿ" أك "المندكب".

 (4المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
ذا القػراري كيعمػؿ بػو تنفيذ أحكػاـ ىػ -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف إبريؿ لسنة  28صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  09             

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 8ار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )قر 
 التعامل مع الزوائد التنظيمية في األراضي الحكوميةبشأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػػا الرابػػػع المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة 
 ـ( ما يمي:28/04/2015بتاريخ )

 (1دة )الما
للايػػػػات تطبيػػػػؽ أحكػػػػاـ ىػػػػذا القػػػػرار تعػػػػرؼ الزائػػػػدة "التنظيميػػػػة" بأنيػػػػا: أيػػػػة أرض  -1

حككمية سكا  كانت خالية أك مقاـ عمييا أية إنشا ات أك أبنية خارجة عف نطاؽ 
 كال يمكف لمحككمة االستفادة منيا. يالتنظيـ

 تعتمد الزكائد التنظيمية مف قبؿ المجنة العميا لؤلراضي الحككمية. -2
 مف قيمة الزكائد التنظيمية مف قبؿ لجنة توميف األراضي الحككمية.تو -3

 (2المادة )
يجػػكز بيػػع الزكائػػد التنظيميػػة المقػػاـ عمييػػا أم منشػػ ت أك أبنيػػة لممتعػػدم عمييػػا   -1

 بالتعاقد المباشر.
يمتـز المتعاقد بدفع ومف الزائدة التنظيميػة عمػى وبلوػة أقسػاط فػي مػدة ال تزيػد عػف  -2

% 50أف يػػدفع القسػػط األكؿ عنػػد التسػػكية بمػػا ال يقػػؿ عػػف وػػبلث سػػنكاتي عمػػى 
 مف قيمة األرض.

يمتػػػـز المتعاقػػػد بتكقيػػػع سػػػند ديػػػف مػػػنظـ بقيمػػػة المبمػػػ  المتبقػػػي كبكفالػػػة مػػػكظفٍيف  -3
 حككمييف )اونيف( لسمطة األراضي قبؿ تكقيع العقد.
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يحصؿ المتعاقد الػذم يػدفع ومػف الزائػدة التنظيميػة بشػكؿ كامػؿ دفعػة كاحػدة عمػى  -4
 % مف المبم  المتبقي بعد دفع القسط األكؿ. 20خفيض ت

تنقؿ ممكية األرض إلى المتعاقد بعد سداد ومنيا بالكامؿي كيجرم تسجيميا باسمو  -5
 كفقان لؤلصكؿ المعمكؿ بيا بالخصكص.

ال يجػػػػكز ألم متعاقػػػػد لػػػػـ تسػػػػجؿ األرض باسػػػػمو لػػػػدل دائػػػػرة تسػػػػجيؿ األراضػػػػي  -6
ؼ مػػػف التصػػػرفات الناقمػػػة لمممكيػػػة أك التصػػػرؼ بيػػػا بػػػالبيع أك اليبػػػة أك أم تصػػػر 

 المرتبة لحؽ شخصي أك عيني بمقابؿ أك بلير مقابؿ.
( مػػػػف ىػػػػذه المػػػػادةي يعػػػػاد تومػػػػيف 6إذا خػػػػالؼ المتعاقػػػػد الشػػػػرط الػػػػكارد فػػػػي البنػػػػد ) -7

 األرض كيمتـز بدفع قيمتيا دكف أم تخفيض.
 (3المادة )

د العمنػي كبكامػؿ ومنيػا يجكز بيع الزكائد التنظيمية الليػر متعػدل عمييػا بطريػؽ المػزا
الحقيقيي كبدكف إخضاعيا لنظاـ األقساط أك التخفيضاتي عمى أال يقػؿ سػعر البيػع 

 عف السعر الذم تحدده لجنة توميف األراضي الحككمية.
 (4المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
 (5المادة )

ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو تنفيذ أحكػاـ  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة
 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 

 ـ2015مف إبريؿ لسنة  28صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  09                            

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي
 حكوميةرئيس المجنة العميا لألراضي ال
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 م2015( لسنة 9قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 آليات التعامل مع التعديات عمى األراضي الحكوميةبشهههههأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942لسنة ( 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي 2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

كعمػػػػػى قػػػػػانكف بشػػػػػأف تممػػػػػؾ األمػػػػػكاؿ الخاصػػػػػة المممككػػػػػة لمحككمػػػػػة أك األشػػػػػخاص 
االعتبارية العامة كأمكاؿ األكقاؼ الخيرية أك كسب حؽ عيني عمييػا كالتعػدم عمييػا 

 ـي1960( لسنة 5رقـ )
  قتضيات المصمحة العامةيكبنا ن عمى م

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الرابػػع المنعقػػدة بمدينػػة غػػزة بتػػاريخ 

 ـ( ما يمي:28/04/2015)
 (1المادة )

ة للايات تطبيؽ أحكاـ ىذا القرار يككف لمكممات كالعبارات التالية المعاني المخصص
 ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينة عمى خبلؼ ذلؾ:

أم مكظؼ مػدني أك عسػكرم يتقاضػى راتبػان شػيريان مػف الخزينػة  الموظف الحكومي:
 العامة.
 المكاطف المتعدم عمى قطعة أرض حككمية في مناطؽ العشكائيات. المنتفع:

 تجمعات سكنية مقامة عمى أراضي حككمية متعدل عمييا. العشوائيات:
( 2المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة المشػػكمة بمكجػػب قػػانكف رقػػـ ) العميهها:المجنههة 
( لسػػػػػنة 6ـ بتعػػػػػديؿ بعػػػػػض أحكػػػػػاـ قػػػػػانكف األراضػػػػػي العمكميػػػػػة رقػػػػػـ )2015لسػػػػػنة 
 ـ.1942

 المجنة الفنية القانكنية المساعدة لمجنة العميا لؤلراضي الحككمية. المجنة الفنية:
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 مية.لجنة توميف األراضي الحكك  لجنة التثمين: 

 (2المادة )
تػػػػػػػزاؿ كافػػػػػػػة التعػػػػػػػديات السػػػػػػػكنية عمػػػػػػػى األراضػػػػػػػي الحككميػػػػػػػة الكاقعػػػػػػػة بعػػػػػػػد تػػػػػػػاريخ 

ـي عمػػى أف تػػزاؿ كافػػة التعػػديات لليػػر أغػػراض السػػكف قبػػؿ أك بعػػد 15/05/2010
 ىذا التاريخ.

 (3المادة )
 تحدد مناطؽ العشكائيات مف قبؿ المجنة العميا.

 (4المادة )
ة بالتنسػػػيؽ مػػػع البمديػػػة المختصػػػة كسػػػمطة األراضػػػي تتػػػكلى كزارة الشػػػؤكف االجتماعيػػػ

ككزارة الداخميػػػػػة كاألمػػػػػف الػػػػػكطني ككزارة الماليػػػػػة إعػػػػػداد المسػػػػػح االجتمػػػػػاعي لسػػػػػكاف 
المنطقة العشكائية المراد تسكية أكضاعياي كذلؾ لتحديد أصحاب الحاجػة مػنيـ كفػؽ 

 الشركط التالية:
 األقؿ. أف يككف فمسطينيان بم  سف الوامنة عشرة مف عمره عمى .1
 أف يككف متزكجان أك معيبلن ألسرة. .2
( أك 2ـ80أال يكػػػكف المتقػػػدـ أك زكجتػػػو مالكان/ػػػػة لمسػػػكف تزيػػػد مسػػػاحتو عػػػف ) .3

 ( صالحة لمبنا .2ـ150قطعة أرض فضا  تزيد مساحتيا عف )
أال يككف المتقدـ أك زكجتو قد انتفع/ت سػابقان بقطعػة أرض أك كحػدة سػكنية مػف  .4

 أم جية كانت.
 (5المادة )

متـز الحككمة بتسكية أكضاع المنتفعيفي كفقان لما ىك متاح لديياي بحيث تخصص ت
ليػػـ قطػػع أراضػػي حككميػػة فػػي مكػػاف التعػػدم أك فػػي أمػػاكف أخػػرل تحػػددىا المجنػػة 
العميػا بعػد إزالػة تعػدييـي كذلػؾ إلقامػػة مسػاكف عمييػا بالبنػا  الػذاتي كفقػان لممحػػددات 

 التالية:
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(ي 2ـ150بحيػػث ال تزيػػد مسػػاحتيا عػػف ) تخصػػص قطعػػة أرض كاحػػدة لكػػؿ منتفػػع .1
( مف ىذا القراري عمى أف تككف حسب 7كتككف شاممة لمتخفيض الكارد في المادة )

المبنى المنشأ كليس عمى حسب عدد األسر في المبنىي كذلؾ بعد إعػداد المخطػط 
 التفصيمي لممنطقة مف الجيات المختصة.

يػادة المسػاحة المخصصػة بحػد ( أعبله يجػكز ز 1عمى الرغـ مما كرد في الفقرة ) .2
( إذا كانػػػػت الحالػػػػة التنظيميػػػػة تسػػػػتدعي ذلػػػػؾي عمػػػػى أف تكػػػػكف 2ـ250أقصػػػػى )

( 7( مػػف المػػادة )3) الفقػػرةالمسػػاحة اإلضػػافية غيػػر شػػاممة لمتخفػػيض الػػكارد فػػي 
 مف ىذا القرار.

تتػػػكلى سػػػمطة األراضػػػي بالتنسػػػيؽ مػػػع البمديػػػة المختصػػػة ككزارة الداخميػػػة كاألمػػػف  .3
الميداني لؤلراضي كالمنش ت القائمة في المنطقة العشكائية المراد الكطني المسح 

 تسكية أكضاعيا.
 ييرفع المسح الميداني كاالجتماعي إلى المجنة العميا لبلعتماد. .4

 (6المادة )
( مػف ىػذا القػرار خػبلؿ 5يمتـز المنتفعكف بتسكية أكضاعيـ كفقان لما كرد في المػادة )

عتماد المخططات كاإلعػبلف عنيػاي كحػاؿ تخمػؼ مدة أقصاىا ستة أشير مف تاريخ ا
أم منتفع عف تسكية كضعو خبلؿ المػدة المػذككرة يفقػد حقػو فػي التخصػيصي كيػزاؿ 

 تعديو إداريان.
 (7المادة )

 أكضاع المنتفعيف كفقان لئلجرا ات التالية: لتسك  
 تيومف قطعة األرض بكاسطة لجنة التوميف. .1
 التخفيض كدفعة أكلى. %( مف ومف األرض قبؿ20يدفع المنتفع ) .2
يخفػض المبمػػ  المتبقػػي مػػف ومػػف األرض المخصصػػة لممنتفػػع بعػػد سػػداد الدفعػػة  .3

%( عػػػف سػػػعر 40( مػػػف ىػػػذه المػػػادةي بنسػػػبة )2) الفقػػػرةاألكلػػػى المػػػذككرة فػػػي 
 التوميف الصادر مف لجنة التوميف.
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تقػػػـك سػػػمطة األراضػػػي بتسػػػميـ قطعػػػة األرض لممنتفػػػع بعػػػد إبػػػراـ العقػػػد كدفػػػع  .4
 %(.20مقدمة غير المخفضة )الدفعة ال

يدفع المنتفع لسمطة األراضي ومف األرض بعػد التخفػيض عمػى أقسػاط خػبلؿ  .5
 مدة أقصاىا عشر سنكات مف تاريخ العقد.

يمتـز كؿ منتفع بتكقيع سند ديف مػنظـ بقيمػة المبمػ  المتبقػي كبكفالػة مػكظفٍيف  .6
 حككمييف )اونيف( لسمطة األراضي قبؿ تكقيع العقد.

ع الفػػػكرم لؤلقسػػػاط المتبقيػػػة دفعػػػة كاحػػػدة يػػػتـ تخفػػػيض المبمػػػ  فػػػي حػػػاؿ الػػػدف .7
 %(.20المتبقي بنسبة )

 (8المادة )
المنتفعكف الذيف تقع مساكنيـ ضمف الشكارع في إعادة التخطيط أك فػي المسػاحات 
المخصصػػػة لممرافػػػؽ العامػػػة يػػػتـ إزالػػػة تعػػػدييـي كتخصػػػص ليػػػـ قطػػػع أراضػػػي فػػػي 

را ات الكاردة في ىذا القراري مع صرؼ مبم  مشاريع اإلسكاف بذات المعايير كاإلج
$( حػػػاؿ 5000$( حػػػاؿ كػػػكف البيػػػت مسػػػقكؼ بػػػألكاح اإلسبسػػػتي كمبمػػػ  )3000)

كػػكف البيػػت مسػػقكؼ بالبػػاطكفي كذلػػؾ كمسػػاعدة فػػي حػػاؿ ىػػدـ البيػػت بالكامػػؿ أك 
 بمساحة ال يصمح بعدىا لبلستخداـ أك السكف.

 (9المادة )
داد ومف األرض كفؽ ىذا القراري كيجرم تنقؿ ممكية األرض إلى المنتفع بعد س -1

 تسجيميا باسـ المنتفع كفقان لؤلصكؿ المعمكؿ بيا بالخصكص.
ال يحؽ ألم منتفع لـ تنتقػؿ الممكيػة إليػو التصػرؼ بقطعػة األرض المخصصػة  -2

لو بالبيع أك اإليجار أك اليبػة أك أم تصػرؼ مػف التصػرفات الناقمػة لمممكيػة أك 
 قابؿ أك بلير مقابؿ.المرتبة لحؽ شخصي أك عيني بم

( مػػػف ىػػػذه المػػػادةي يعػػػاد تومػػػيف 2إذا خػػػالؼ المنتفػػػع الشػػػرط الػػػكارد فػػػي الفقػػػرة ) -3
 األرض كيمتـز بدفع قيمتيا دكف أم تخفيض.
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 (10المادة )
المنتفع مسئكؿ عف تنفيذ أية التزامات تقررت بمكجب ىذا القرار أك أية قرارات  -1

 أك تعميمات صادرة تنفيذان لو.
المنتفع بشركط العقد يحؽ لسمطة األراضي فسػخ العقػد كاتخػاذ في حاؿ إخبلؿ  -2

 أم إجرا ات كفؽ األصكؿ.
 (11المادة )

للايػػات تطبيػػؽ أحكػػاـ ىػػذا القػػرار يعػػاد تومػػيف األراضػػي مػػف قبػػؿ لجنػػة التومػػيف كممػػا 
 كبحد أقصى كؿ ستة أشير. دعت الحاجة

 (12المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (13)المادة 
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف إبريؿ لسنة  28صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  09                            

 رضوان م. إبراىيم عبد الرؤوف
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 10قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 بيع زائدة تنظيمية لممواطن/ ناىض يوسف محمود التريبشأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 لعوماني كتعديبلتوي كعمى قانكف األراضي ا

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

 ـ بشأف2015( لسنة  8كعمى قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقـ ) 
 التعامؿ مع الزكائد التنظيمية في األراضي الحككمية

  بنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةيك 
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الخػػامس المنعقػػد بمدينػػة غػػزة 
 ـ( ما يمي:05/05/2015بتاريخ )

 (1المادة )
( 1375اعتمػػاد قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػي جػػز  مػػف أرض القسػػيمة رقػػـ )

 ( زائدة تنظيمية.2ـ77( بمساحة )978مف القطعة رقـ )

 (2المادة )
( أعػػبله لممػػكاطف/ نػػاىض يكسػػؼ 1بيػػع الزائػػدة التنظيميػػة المشػػار إلييػػا فػػي المػػادة )

(ي كذلػؾ كفقػان لقػرار المجنػة العميػا لؤلراضػي 432194520محمكد التػرم ىكيػة رقػـ )
زكائػد التنظيميػة فػي األراضػي ـ بشػأف التعامػؿ مػع ال2015( لسػنة 8الحككمية رقػـ )

 الحككمية.
 (3المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (4المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مايك لسنة مف  05صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  16                       

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 11قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 ن/ حبيب محمد عمي جرادةلورثة المواط بيع زائدة تنظيميةبشأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

التعامػػؿ  ـ بشػػأف2015( لسػػنة 8جنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )كعمػػى قػػرار الم
 مع الزكائد التنظيمية في األراضي الحككمية

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الخػػامس المنعقػػد بمدينػػة غػػزة 
 ـ( ما يمي:05/05/2015ريخ )بتا

 (1المادة )
( مػف 108اعتماد قطعة األرض الحككمية الكاقعة في جػز  مػف أرض القسػيمة رقػـ )

 ( زائدة تنظيمية.2ـ259( بمساحة )835القطعة رقـ )

 (2المادة )
( أعبله لكروة المكاطف/ حبيب محمد 1بيع الزائدة التنظيمية المشار إلييا في المادة )

(ي كذلػػؾ كفقػػان لقػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي 906205513كيػػة رقػػـ )عمػػي جػػرادة ى
ـ بشػأف التعامػؿ مػع الزكائػد التنظيميػة فػي األراضػي 2015( لسػنة 8الحككمية رقػـ )

 الحككمية.
 (3المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (4المادة )
ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو تنفيذ أحكػاـ  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف مايك لسنة  05صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  16                       

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 12قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 تخصيص قطعة أرض حكومية لصالح وزارة الزراعة إلنشاء مقر لموزارةبشأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6العمكمية رقـ ) كعمى قانكف األراضي
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

ريخ قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الخػػامس المنعقػػد بمدينػػة غػػزة بتػػا
 ـ( ما يمي:05/05/2015)

 (1المادة )
( مػػف القطعػػة 203تخصػيص قطعػػة األرض الحككميػة الكاقعػػة فػي أرض القسػػيمة رقػـ )

ألػػػؼ كوبلومائػػػة –( 2ـ1355( مػػػف أراضػػػي مدينػػػة غػػػزةي كالباللػػػة مسػػػاحتيا )707رقػػػـ )
ي لصػػالح كزارة الزراعػػة إلنشػػا  مقػػر لمػػكزارةي كذلػػؾ كفقػػان -كخمسػػة كخمسػػكف متػػران مربعػػان 

 لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.
 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيػػذ أحكػػاـ ىػػذا القػػراري كيعمػػؿ بػػو  -كػػؿ فيمػػا يخصػػو -عمػػى الجيػػات المختصػػة كافػػة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره
 ـ2015مايك لسنة  مف 05صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  16                       
 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان

 رئيهس سمطة األراضي
 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 13قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 التسويات الفردية لألراضي الحكوميةبشأن 

 ـ كتعديبلتوي2003ع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة بعد االطبل
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني كبنا ن عمى

قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككمية في اجتماعيا الخػامس المنعقػد بمدينػة غػزة بتػاريخ 
 ـ( ما يمي:05/05/2015)

 (1المادة )
تػػػػػػػزاؿ كافػػػػػػػة التعػػػػػػػديات السػػػػػػػكنية عمػػػػػػػى األراضػػػػػػػي الحككميػػػػػػػة الكاقعػػػػػػػة بعػػػػػػػد تػػػػػػػاريخ 

أغػػراض السػػكف قبػػؿ أك بعػػد ـي عمػػى أف تػػزاؿ كافػػة التعػػديات لليػػر 15/05/2010
 ىذا التاريخ.

 (2المادة )
 يتـ التعامؿ مع التعديات الفردية عمى األراضي الحككمية كفقان لما يمي:

 يجكز بيع األراضي الحككمية لممتعدم عمييا بالتعاقد المباشر. .1
 تومف األرض مف قبؿ لجنة توميف األراضي الحككمية.  .2
بلوػػة أقسػػاط فػػي مػػدة ال تزيػػد عػػف وػػبلث يمتػػـز المتعاقػػد بػػدفع ومػػف األرض عمػػى و .3

% مف قيمػة 50سنكاتي عمى أف يدفع القسط األكؿ عند التسكية بما ال يقؿ عف 
 األرض.

يمتػػػـز المتعاقػػػد بتكقيػػػع سػػػند ديػػػف مػػػنظـ بقيمػػػة المبمػػػ  المتبقػػػي كبكفالػػػة مػػػكظفٍيف  .4
 حككمييف )اونيف( لسمطة األراضي قبؿ تكقيع العقد.
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األرض بشػكؿ كامػؿ دفعػة كاحػدة عمػى تخفػيض  يحصؿ المتعاقد الػذم يػدفع ومػف .5
 % مف المبم  المتبقي بعد دفع القسط األكؿ. 20

تنقؿ ممكية األرض إلى المتعاقد بعد سداد ومنيا بالكامؿي كيجرم تسجيميا باسمو  .6
 كفقان لؤلصكؿ المعمكؿ بيا.

ال يحػػػػػؽ ألم متعاقػػػػػد لػػػػػـ تسػػػػػجؿ األرض باسػػػػػمو لػػػػػدل دائػػػػػرة تسػػػػػجيؿ األراضػػػػػي  .7
البيع أك اليبػػػة أك أم تصػػػرؼ مػػػف التصػػػرفات الناقمػػػة لمممكيػػػة أك التصػػػرؼ بيػػػا بػػػ

 المرتبة لحؽ شخصي أك عيني بمقابؿ أك بلير مقابؿ.
( مػػػف ىػػػذه المػػػادةي يعػػػاد تومػػػيف 7) الفقػػػرةإذا خػػػالؼ المتعاقػػػد الشػػػرط الػػػكارد فػػػي  .8

 األرض كيمتـز بدفع قيمتيا دكف أم تخفيض.
 (3المادة )

متعػػػدل عمييػػػا بطريػػػؽ المػػػزاد العمنػػػي كبكامػػػؿ  يجػػػكز بيػػػع األراضػػػي الحككميػػػة الليػػػر
ومنيا الحقيقيي كبدكف إخضاعيا لنظاـ األقساط أك التخفيضاتي عمى أال يقؿ سػعر 

 البيع عف السعر الذم تحدده لجنة توميف األراضي الحككمية.
 (4المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
 (5المادة )

تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -فيما يخصو كؿ -عمى الجيات المختصة كافة
 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف مايك لسنة  05صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  16                       

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية                                          
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 م2015( لسنة 14قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 بيع زائدة تنظيمية لممواطن/ جمال صبحي عبد السالم عموشبشهههأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 ألراضي العوماني كتعديبلتوي كعمى قانكف ا

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

التعامػػؿ  ـ بشػػأف2015( لسػػنة 8كعمػػى قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )
 كميةمع الزكائد التنظيمية في األراضي الحك
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الخػػامس المنعقػػد بمدينػػة غػػزة 

 ـ( ما يمي:05/05/2015بتاريخ )
 (1المادة )

مػػف القطعػػة  (186اعتمػػاد قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػي أرض القسػػيمة رقػػـ )
زائػػػػدة  -وبلومائػػػػة كومانيػػػػة كوبلوػػػػكف متػػػػران مربعػػػػان  -( 2ـ338( بمسػػػػاحة )725رقػػػػـ )

 تنظيمية.
 (2المادة )

( أعػػبله لممػػكاطف/ جمػػاؿ صػػبحي 1بيػػع الزائػػدة التنظيميػػة المشػػار إلييػػا فػػي المػػادة )
(ي كذلػػػؾ كفقػػػان لقػػػرار المجنػػػة العميػػػا 917720559عبػػػد السػػػبلـ عمػػػكش ىكيػػػة رقػػػـ  )

ـ بشػأف التعامػؿ مػع الزكائػد التنظيميػة فػي 2015( لسػنة 8لحككمية رقػـ )لؤلراضي ا
 األراضي الحككمية.

 (3المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (4المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 الرسمية. كينشر في الجريدةي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف مايك لسنة  05صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  16                       

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015نة ( لس15قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشأن نقل استمالك قطعة أرض وتأجيرىا لصالح بمدية دير البمح إلنشاء بركة 

 تجميع مياه األمطار

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2رقـ ) كعمى قانكف

ـ 1943( لسػػػػػػنة 24كعمػػػػػى قػػػػػانكف األراضػػػػػي )اسػػػػػػتمبلكيا لممنفعػػػػػة العامػػػػػة( رقػػػػػـ )
 كتعديبلتوي 

نظػػػاـ  ـ بشػػػأف2015( لسػػػنة 5كعمػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )
 معايير تأجير األراضي الحككميةي

ـ بشػػػػأف 2014/ـ.ك/إ.ىػػػػػػػػ( لسػػػػنة 05/327/11لػػػػكزرا  رقػػػػـ )كعمػػػػى قػػػػرار مجمػػػػس ا
اسػتمبلؾ قطعػػة أرض كتخصيصػيا لصػػالح بمديػػة ديػر الػػبمح السػتخداميا فػػي تجميػػع 

 يفي مجرل كادم السمقا كضخ مياه األمطار
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
راضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الخػػامس المنعقػػد بمدينػػة غػػزة قػػررت المجنػػة العميػػا لؤل

 ـ( ما يمي:05/05/2015بتاريخ )
 (1المادة )

( مػػػػف 24ي26ي33نقػػػػؿ اسػػػػتمبلؾ قطعػػػػة األرض الكاقعػػػػة فػػػػي أرض القسػػػػائـ رقػػػػـ )
دكنماتي إلى قطعة األرض الكاقعة في  -عشرة–( 10( بمساحة )138القطعة رقـ )

( مػػف القطعػػة رقػػػـ 19-18-17-16-15-14-13-12-11أرض القسػػائـ رقػػـ )
دكنمػاتي كذلػؾ كفقػان لممخططػات اليندسػية المرفقػة  -عشػرة–( 10( بمساحة )137)
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بيذا القراري عمى أف تكمؼ سمطة األراضػي بتعػكيض صػاحب قطعػة األرض حسػب 
 األصكؿ المعمكؿ بيا.

 (2المادة )
 ة دير البمحلصالح بمدي( أعبله 1تأجير قطعة األرض المستممكة بمكجب المادة )

 إلنشا  بركة تجميع مياه األمطار.

 (3المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (4المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف مايك لسنة  05صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  16                       

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 16قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 ة األيدي الرحيمة إلنشاء مستشفىلصالح جمعيبشأن تأجير قطعة أرض حكومية 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

نظػػاـ معػػايير  ـ بشػػأف2015( لسػػنة 5قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )كعمػػى 
 تأجير األراضي الحككميةي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الخػػامس المنعقػػد بمدينػػة غػػزة بتػػاريخ 
 ـ( ما يمي:05/05/2015)

 (1المادة )
( مف القطعػة رقػـ 8تأجير قطعة األرض الحككمية الكاقعة في جز  مف أرض القسيمة رقـ )

دكنماتي لصالح جمعية األيدم الرحيمػة إلنشػا  مستشػفىي  -خمسة–( 5( بمساحة )674)
 كذلؾ كفقان لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.يملى كؿ ما 

 (3المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القػراري كيعمػؿ بػو اعتبػاران  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي مف تاريخ صدكره
 ـ2015مف مايك لسنة  05صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ػػػػػػى1436مف رجب لعػاـ  16                       
 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان

 رئيهس سمطة األراضي
 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 17قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 بيع زائدة تنظيمية بطريق المزاد العمنيبشهههأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 ى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي كعم

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

التعامػػؿ  ـ بشػػأف2015( لسػػنة 8كعمػػى قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )
 راضي الحككميةيمع الزكائد التنظيمية في األ

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الخػػامس المنعقػػد بمدينػػة غػػزة 
 ـ( ما يمي:05/05/2015بتاريخ )

 (1المادة )
( مػف القطعػة رقػـ 4رقػـ ) اعتماد قطعة األرض الحككميػة الكاقعػة فػي أرض القسػيمة

 زائدة تنظيمية. -مائة كخمسكف متران مربعان – (2ـ150( بمساحة )642)

 (2المادة )
( أعػبله بطريػؽ المػزاد العمنػي كبػدكف 1بيع الزائدة التنظيمية المشار إلييا في المادة )

إخضػػاعيا لنظػػاـ األقسػػاط أك التخفيضػػاتي كذلػػؾ كفقػػان لقػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي 
ـ بشػأف التعامػؿ مػع الزكائػد التنظيميػة فػي األراضػي 2015( لسػنة 8ككمية رقػـ )الح

 الحككمية.
 (3المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (4المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 الرسمية.كينشر في الجريدة ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف مايك لسنة  05صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  16                       

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015ة ( لسن20قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بيع قطعة أرض حكومية متعدى عمييا لورثة المواطن/ ىاشم محمد عمي بشهههأن 

 اليازجي

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015ة ( لسن2كعمى قانكف رقـ )

 ـ بشػػػػػأف2015( لسػػػػػنة 13كعمػػػػػى قػػػػػرار المجنػػػػػة العميػػػػػا لؤلراضػػػػػي الحككميػػػػػة رقػػػػػـ )
 ( منوي2التسكيات الفردية لؤلراضي الحككميةي كالسيما المادة )

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػػا السػػػادس المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة  قػػػررت
 ـ( ما يمي:19/05/2015بتاريخ )

 (1المادة )
( 1375بيع قطعة األرض الحككميػة المتعػدل عمييػا الكاقعػة فػي أرض القسػيمة رقػـ )

ي لكروػػػة -مائتػػاف كخمسػػكف متػػران مربعػػان –( 2ـ250( بمسػػاحة )978مػػف القطعػػة رقػػـ )
(ي كذلػػؾ 907492011كاطف المتػػكفى/ ىاشػػـ محمػػد عمػػي اليػػازجيي ىكيػػة رقػػـ )المػػ

ـ بشػػأف التعامػػؿ 2015( لسػػنة 13كفقػػان لقػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )
 مع التسكيات الفردية لؤلراضي الحككمية.

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -تصة كافةعمى الجيات المخ

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف مايك لسنة  19صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  30                       

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 21قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 بيع قطعة أرض حكومية بطريق المزاد العمنيبشهههأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

 ـ بشػػػػػأف2015( لسػػػػػنة 13كعمػػػػػى قػػػػػرار المجنػػػػػة العميػػػػػا لؤلراضػػػػػي الحككميػػػػػة رقػػػػػـ )
 ( منوي3التسكيات الفردية لؤلراضي الحككميةي كالسيما المادة )

  قتضيات المصمحة العامةيكبنا ن عمى م
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػػا السػػػادس المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة 
 ـ( ما يمي:19/05/2015بتاريخ )

 (1المادة )
( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ 4بيػػػع قطعػػػة األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػي أرض القسػػػيمة رقػػػـ )

بطريػػؽ المػػزاد  -أربعمائػػة كسػػبعة كوبلوػػكف متػػران مربعػػان –( 2ـ437بمسػػاحة )( 2367)
العمنػػػي كبػػػدكف إخضػػػاعيا لنظػػػاـ األقسػػػاط أك التخفيضػػػاتي كذلػػػؾ كفقػػػان لقػػػرار المجنػػػة 

ـ بشػػػػأف التعامػػػػؿ مػػػػع التسػػػػكيات 2015( لسػػػػنة 13العميػػػػا لؤلراضػػػػي الحككميػػػػة رقػػػػـ )
 الفردية لؤلراضي الحككمية.

 (2المادة )
 يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.يملى كؿ ما 
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف مايك لسنة  19صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  30                       

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 22قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
لصالح نقابة الميندسين إلنشاء مقر لمنقابة في بشأن تأجير قطعة أرض حكومية 

 مدينة رفح

 ـ كتعديبلتوي2003عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة  بعد االطبلع
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

نظػػػاـ  ـ بشػػػأف2015( لسػػػنة 5كعمػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )
 معايير تأجير األراضي الحككميةي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػػا السػػػادس المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة 
 ـ( ما يمي:19/05/2015بتاريخ )

 (1المادة )
( مػف القطعػة رقػـ 13األرض الحككميػة الكاقعػة فػي أرض القسػيمة رقػـ ) تأجير قطعة

ي لصالح نقابػة -خمسمائة متران مربعان –( 2ـ500( مف أراضي مدينة رفح بمساحة )8)
 الميندسيف إلنشا  مقر لمنقابةي كذلؾ كفقان لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 ا القرار.يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذ
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف مايك لسنة  19صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف رجب لعػاـ  30                       

 م عبد الرؤوف رضوانم. إبراىي
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 23قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
الذي تم التصرف لو من قبل المنتفع بشأن تسجيل األرض لممنتفع األخير 

 قبل تسجيميا في سجالت الطابو األصمي

 ـ كتعديبلتوي2003عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة  بعد االطبلع
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

نظػػػاـ  ـ بشػػػأف2015( لسػػػنة 5كعمػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )
 معايير تأجير األراضي الحككميةي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككمية في اجتماعيا السػابع المنعقػد بمدينػة غػزة بتػاريخ 
 ـ( ما يمي:02/06/2015)

 (1المادة )
مػػػف المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة تسػػػجيؿ األرض المتعاقػػػد عمييػػػا  يجػػػكز بقػػػرار

لممنتفع األخير الذم تـ التصرؼ لو مػف قبػؿ المنتفػع األصػميي شػريطة صػدكر قػرار 
 سابؽ لممنتفع األصمي بالتسجيؿ مف الجيات المختصة.

 (2المادة )
خيػػر إال ال يجػػكز التعػػديؿ فػػي سػػجبلت الطػػابك بعػػد تسػػجيؿ األرض باسػػـ المنتفػػع األ

 مف تاريخ تعاقده مع المنتفع األصمي. بعد مركر عشر سنكات
 (3المادة )

( عمػى المجنػة العميػا 1تعرض كػؿ حالػة مػف الحػاالت المنصػكص عمييػا فػي المػادة )
 التخاذ قرار بشأنيا عمى حدة. لؤلراضي الحككمية
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 (4المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -جيات المختصة كافةعمى ال

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  يكنيكمف  02صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شعبافمف  14                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 سمطة األراضيرئيهس 

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 25قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشأن تأجير قطعة أرض حكومية لصالح الجمعية اإلسالمية إلنشاء منتجع 

 السياحي البستان

 ويـ كتعديبلت2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

نظػػػاـ  ـ بشػػػأف2015( لسػػػنة 5كعمػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )
 ككميةيمعايير تأجير األراضي الح

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككمية في اجتماعيا السػابع المنعقػد بمدينػة غػزة بتػاريخ 
 ـ( ما يمي:02/06/2015)

 (1المادة )
( مػف القطعػة 1378تأجير قطعة األرض الحككمية الكاقعػة فػي أرض القسػيمة رقػـ )

لصػػػػالح  دكنمػػػػات -عشػػػػرة–( 10( مػػػػف أراضػػػػي مدينػػػػة جباليػػػػا بمسػػػػاحة )978رقػػػـ )
الجمعيػػػػػة اإلسػػػػػبلمية إلنشػػػػػا  منتجػػػػػع البسػػػػػتاف السػػػػػياحيي كذلػػػػػؾ كفقػػػػػان لممخططػػػػػات 

 اليندسية المرفقة بيذا القرار.
 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -ة كافةعمى الجيات المختص

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  يكنيكمف  02صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شعبافمف  14                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 يرئيهس سمطة األراض

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 26قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بيع قطعة أرض حكومية متعدى عمييا لصالح المواطن/ عبد الرحمن أحمد بشأن 

 محمد الشرافي

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي كعمى 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

ـ بشػأف التعامػؿ 2015( لسػنة 13كعمى قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقػـ )
 الحككميةيمع التسكيات الفردية لؤلراضي 

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككمية في اجتماعيا السػابع المنعقػد بمدينػة غػزة بتػاريخ 
 ـ( ما يمي:02/06/2015)

 (1المادة )
( مػػػف 571ـ رقػػػـ )بيػػػع قطعػػػة األرض الحككميػػػة المتعػػػدل عمييػػػا الكاقعػػػة فػػػي المقسػػػ

( مػػػػف أراضػػػػي مدينػػػػة جباليػػػػا بمسػػػػاحة 976( مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػـ )92القسػػػػيمة رقػػػػـ )
ي لصػػػػػالح المػػػػػكاطف/ عبػػػػػد الػػػػػرحمف أحمػػػػػد محمػػػػػد -مائتػػػػػاف متػػػػػران مربعػػػػػان –( 2ـ200)

(ي كذلػػػػؾ كفقػػػػان لقػػػػرار المجنػػػػة العميػػػػا لؤلراضػػػػي 912284866الشػػػػرافيي ىكيػػػػة رقػػػػـ )
امػػؿ مػػع التسػػكيات الفرديػػة لؤلراضػػي ـ بشػػأف التع2015( لسػػنة 13الحككميػػة رقػػـ )

 الحككمية.

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  يكنيكمف  02صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شعبافمف  14                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 27قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
لصالح وزارة الزراعة إلنشاء متحف األحياء بشأن تخصيص قطعة أرض حكومية 

 البحرية
 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 

 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 
 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )

 ي العمكميةيـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراض2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككمية في اجتماعيػا الوػامف المنعقػد بمدينػة غػزة بتػاريخ 

 ـ( ما يمي:16/06/2015)

 (1المادة )
( مػػف القطعػػة 1) تخصػػيص قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػي أرض القسػػيمة رقػػـ

لصػالح كزارة  دكنمػات -خمسػة–( 5( مف أراضي مدينػة خػانيكنس بمسػاحة )90رقـ )
الزراعة إلنشا  متحؼ األحيا  البحريةي كذلؾ كفقان لممخططات اليندسية المرفقة بيػذا 
القراري عمى أف يملى التخصيص إذا لـ يتـ استلبلؿ األرض خبلؿ سنتيف مػف تػاريخ 

 إصدار ىذا القرار.

 (2مادة )ال
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  يكنيكمف  16صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شعبافمف  28                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 28قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشأن استمالك قطع أراضي وتخصيصيا لصالح وزارة التربية والتعميم العالي 

 إلنشاء مدارس

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24مبلكيا لملايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )كعمػػػػػى قػػػػػانكف األراضػػػػػي )اسػػػػػت
 كتعديبلتوي 

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الوػػامف المنعقػػد بمدينػػة غػػزة بتػػاريخ 
 ـ( ما يمي:16/06/2015)

 (1المادة )
 طع األراضي التالية:استمبلؾ ق

( مػػف 635( مػف القطعػة رقػـ )92قطعػة األرض الكاقعػة فػي أرض القسػيمة رقػػـ ) -1
 .-أربعة دكنمات كنصؼ–( دكنـ 4.5أراضي مدينة غزة بمساحة )

( مػػػف 636( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )123قطعػػػة األرض الكاقعػػػة فػػػي أرض القسػػػيمة ) -2
 دكنمات. -خمسة–( 5أراضي مدينة غزة بمساحة )

( 636( مػف القطعػة رقػـ )58ي55الكاقعػة فػي أرض القسػيمة رقػـ ) قطعة األرض -3
 دكنمات. -خمسة–( 5مف أراضي مدينة غزة بمساحة )

 كذلؾ كفقان لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.
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 (2المادة )
تكميػػؼ سػػمطة األراضػػي بتعػػكيض مػػالكي قطػػع األراضػػي المسػػتممكة كفقػػان لئلجػػرا ات 

 المتبعة بالخصكص.
 (3)المادة 

لصػػػالح كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ العػػػالي إلنشػػػا  تخصػػػيص قطػػػع األراضػػػي المسػػػتممكة 
 مدارس.

 (4المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 الرسمية. كينشر في الجريدةي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  يكنيكمف  16صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شعبافمف  28                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 29قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشأن استمالك قطعة أرض وتأجيرىا لصالح بمدية بيت الىيا لتوسعة حوض 

 (1الترشيح رقم )

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015 ( لسنة2كعمى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24كعمػػػػػى قػػػػػانكف األراضػػػػػي )اسػػػػػتمبلكيا لملايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )
 كتعديبلتوي 

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

مف المنعقػػد بمدينػػػة غػػػزة قػػررت المجنػػػة العميػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة فػػي اجتماعيػػػا الوػػػا
 ـ( ما يمي:16/06/2015بتاريخ )

 (1المادة )
( مػػف القطعػػة 15اسػػتمبلؾ قطعػػة األرض الكاقعػػة فػػي جػػز  مػػف أرض القسػػيمة رقػػـ )

ألفػاف كأربعمائػة كخمسػة –( 2ـ2455( مف أراضي بيت الىيػا بمسػاحة )1766رقـ )
مخططػػػات اليندسػػػية للايػػػات المنفعػػػة العامػػػةي كذلػػػؾ كفقػػػان لم -كخمسػػػكف متػػػران مربعػػػان 
 المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
تكميػػػؼ سػػػمطة األراضػػػي بتعػػػكيض مالػػػؾ قطعػػػة األرض المسػػػتممكة كفقػػػان لئلجػػػرا ات 

 المتبعة بالخصكص.
 
 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 008 - 

 (3المادة )
لصالح بمدية بيت الىيا لتكسعة حكض الترشيح رقـ تأجير قطعة األرض المستممكة 

 ( المقاـ في تمؾ المنطقة.1)
 (4المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  يكنيكمف  16صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  بافشعمف  28                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 30قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 بشهههأن تأجير قطعة أرض حكومية لصالح جمعية شعاع لمثقافة والتنمية

 ـ كتعديبلتوي2003كف األساسي المعدؿ لسنة بعد االطبلع عمى القان
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

نظػػػاـ  ـ بشػػػأف2015( لسػػػنة 5كعمػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )
 معايير تأجير األراضي الحككميةي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككمية في اجتماعيا التاسػع المنعقػد بمدينػة غػزة بتػاريخ 
 ـ( ما يمي:30/06/2015)

 (1المادة )
( مػػف 329ي328ككميػػة الكاقعػػة فػػي أرض القسػػيمتيف رقػػـ )تػػأجير قطعػػة األرض الح

ألفػػاف كأربعمائػػة –( 2ـ2467( مػػف أراضػػي مدينػػة غػػزة بمسػػاحة )727القطعػػة رقػػـ )
إلقامػػػة مركػػػز لصػػػالح جمعيػػػة شػػػعاع لموقافػػػة كالتنميػػػة ي -كسػػػبعة كسػػػتكف متػػػران مربعػػػان 

 تدريب كتأىيؿي كذلؾ كفقان لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2مادة )ال
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  يكنيكمف  30صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  رمضافمف  13                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 060 - 

 م2015( لسنة 31قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشهههأن تأجير قطعة أرض حكومية لصالح جمعية ينابيع الحياة لمتنمية 

 تماعيةاالج

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

نظػػػاـ  ـ بشػػػأف2015( لسػػػنة 5ضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )كعمػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلرا
 معايير تأجير األراضي الحككميةي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككمية في اجتماعيا التاسػع المنعقػد بمدينػة غػزة بتػاريخ 
 ـ( ما يمي:30/06/2015)

 (1ادة )الم
( مػف القطعػة رقػـ 76تأجير قطعة األرض الحككمية الكاقعة في أرض القسيمة رقػـ )

ألػؼ كمائتػاف كتسػعة كتسػعكف –( 2ـ1299( مف أراضي مدينة غزة بمسػاحة )975)
إلقامػة نػادم لمجمعيػةي لصالح جمعية ينابيع الحياة لمتنمية االجتماعية ي -متران مربعان 

 المرفقة بيذا القرار. كذلؾ كفقان لممخططات اليندسية

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  يكنيكمف  30صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  رمضافمف  13                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

  رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 32قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 وئام الخيريةلصالح جمعية البشهههأن تأجير قطعة أرض حكومية 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

نظػػػاـ  ـ بشػػػأف2015( لسػػػنة 5لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ ) كعمػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا
 معايير تأجير األراضي الحككميةي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككمية في اجتماعيا التاسػع المنعقػد بمدينػة غػزة بتػاريخ 
 ي:ـ( ما يم30/06/2015)

 (1المادة )
( 59 ي1تأجير قطعػة األرض الحككميػة الكاقعػة فػي جػز  مػف أرض القسػميتيف رقػـ )

مف أراضػي بيػت  -ستمائة متران مربعان –( 2ـ600( بمساحة )1743مف القطعة رقـ )
الىيػػػػا لصػػػػالح جمعيػػػػة الكئػػػػاـ الخيريػػػػة إلنشػػػػا  اسػػػػتراحةي كذلػػػػؾ كفقػػػػان لممخططػػػػػات 

 اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2مادة )ال
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  يكنيكمف  30صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  رمضافمف  13                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 33قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 بشهههأن بيع قطعة أرض حكومية متعدى عمييا لصالح المواطن/ أكرم محمد عبد

 الحميد عباس

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

ـ بشػأف التعامػؿ 2015( لسػنة 13لؤلراضي الحككمية رقػـ ) كعمى قرار المجنة العميا
 مع التسكيات الفردية لؤلراضي الحككميةي
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككمية في اجتماعيا التاسػع المنعقػد بمدينػة غػزة بتػاريخ 

 ـ( ما يمي:30/06/2015)
 (1المادة )

( مػػػف 817بيػػػع قطعػػػة األرض الحككميػػػة المتعػػػدل عمييػػػا الكاقعػػػة فػػػي المقسػػػـ رقػػػـ )
( مػػػػف أراضػػػػي مدينػػػػة جباليػػػػا بمسػػػػاحة 975( مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػـ )81القسػػػػيمة رقػػػػـ )

ي لصػػالح المػػكاطف/ أكػػـر محمػػد عبػػد الحميػػد -مائػػة كخمسػػكف متػػران مربعػػان –( 2ـ150)
(ي كذلػػػػؾ كفقػػػػان لقػػػػرار المجنػػػػة العميػػػػا لؤلراضػػػػي 907745731عبػػػػاسي ىكيػػػػة رقػػػػـ )

ـ بشػػأف التعامػػؿ مػػع التسػػكيات الفرديػػة لؤلراضػػي 2015( لسػػنة 13الحككميػػة رقػػـ )
 الحككمية.

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
 تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  يكنيكمف  30صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  رمضافمف  13                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 34رار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )ق
بيع قطعة أرض حكومية متعدى عمييا لصالح المواطن/ نضال محمد بشهههأن 

 محمود القيسي

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6مكمية رقـ )كعمى قانكف األراضي الع
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

التعامػؿ  ـ بشػأف2015( لسػنة 13كعمى قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقػـ )
 مع التسكيات الفردية لؤلراضي الحككميةي
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 الصبلحيات المخكلة لنا قانكنانيكبنا ن عمى 
قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككمية في اجتماعيا التاسػع المنعقػد بمدينػة غػزة بتػاريخ 

 ـ( ما يمي:30/06/2015)

 (1المادة )
( مػػػف A14بيػػػع قطعػػػة األرض الحككميػػػة المتعػػػدل عمييػػػا الكاقعػػػة فػػػي المقسػػػـ رقػػػـ )

ضي حي البراؽ بخػانيكنس بمسػاحة ( مف أرا89( مف القطعة رقـ )17القسيمة رقـ )
ي لصػػػالح المػػػكاطف/ نضػػػاؿ محمػػػد -مائػػػة كأربعػػػة كخمسػػػكف متػػػران مربعػػػان –( 2ـ154)

(ي كذلػػػؾ كفقػػػان لقػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي 973160260محمػػػكد القيسػػػي ىكيػػػة )
ـ بشػػأف التعامػػؿ مػػع التسػػكيات الفرديػػة لؤلراضػػي 2015( لسػػنة 13الحككميػػة رقػػـ )

 الحككمية.
 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  يكنيكمف  30صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  رمضاف مف 13                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 35قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشهههأن تأجير قطعة أرض حكومية لصالح جمعية اليالل األحمر إلنشاء نقطة 

 انيةإسعاف ميد

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

نظػػػاـ  ـ بشػػػأف2015( لسػػػنة 5الحككميػػػة رقػػػـ ) كعمػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي
 معايير تأجير األراضي الحككميةي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككمية في اجتماعيا العاشر المنعقد بمدينة غػزة بتػاريخ 
 ـ( ما يمي:28/07/2015)

 (1ة )الماد
( مػػف القطعػػة 102تػػأجير قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػي أرض القسػػيمة رقػػـ )

لصػالح ي -ألػؼ متػرو مربػعو –( 2ـ1000( مف أراضي مدينة غزة بمساحة )679رقـ )
جمعيػػة اليػػبلؿ األحمػػر إلنشػػا  نقطػػة إسػػعاؼ ميدانيػػةي شػػريطة عػػدـ إقامػػة منشػػ ت 

 بيذا القرار. وابتةي كذلؾ كفقان لممخططات اليندسية المرفقة

 (2المادة )
تبػػدأ مػػدة اإليجػػار مػػف األكؿ مػػف شػػير مػػايك كتنتيػػي فػػي الكاحػػد كالوبلوػػكف مػػف شػػير 

 أكتكبري كتككف قابمة لمتجديد سنكيان.
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 (3المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (4المادة )
ي كيعمػؿ بػو تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػرار -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  يكليكمف  28صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شكاؿمف  11                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 36قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 لصالح المواطنة/ حاكمة عبد اهلل حسن العدينيبشهههأن بيع قطعة أرض حكومية 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6مكمية رقـ )كعمى قانكف األراضي الع
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككمية في اجتماعيا العاشر المنعقد بمدينة غػزة بتػاريخ 
  ـ( ما يمي:28/07/2015)

 (1المادة )
( مف القطعػة 62بيع قطعة األرض الحككمية الكاقعة في جز  مف أرض القسيمة رقـ )

مػػف أراضػػي ديػػر الػػبمح  -مائػػة كخمسػػكف متػػران مربعػػان –( 2ـ150( بمسػػاحة )127رقػػـ )
(ي كذلػؾ 902818228لصالح المكاطنة/ حاكمة عبد اهلل حسػف العػدينيي ىكيػة رقػـ )

 ممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.كفقان ل

 (2المادة )
تمتػػـز المكاطنػػة المػػذككرة بػػدفع كامػػؿ ومػػف األرض دفعػػة كاحػػدة دكف إخضػػاعيا لنظػػاـ 

 األقساط أك التخفيضات.

 (3المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (4المادة )
ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  تنفيذ أحكػاـ -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  يكليكمف  28صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شكاؿمف  11                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 ميةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكو 
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 م2015( لسنة 37قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
جمعية مبرة فمسطين إلنشاء مركز بشهههأن تأجير قطعة أرض حكومية لصالح 

 سجى لمشمل الدماغي

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 وي كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلت
 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )

 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )
نظػػػاـ  ـ بشػػػأف2015( لسػػػنة 5كعمػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )

 معايير تأجير األراضي الحككميةي
  ةيكبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العام

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككمية في اجتماعيا العاشر المنعقد بمدينة غػزة بتػاريخ 

 ـ( ما يمي:28/07/2015)
 (1المادة )

( مف 1473تأجير قطعة األرض الحككمية الكاقعة في جز  مف أرض القسيمة رقـ )
دكنمػػات لصػػالح جمعيػػة مبػػرة فمسػػطيفي  -أربعػػة–( 4( بمسػػاحة )978القطعػػة رقػػـ )

إلنشػا  مركػػز سػجى لمشػػمؿ الػدماغيي كذلػػؾ كفقػان لممخططػػات اليندسػية المرفقػػة بيػػذا 
 القرار.

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
بػو تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  يكليكمف  28صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شكاؿمف  11                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 38قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
لصالح وكالة غوث وتشغيل الالجئين إلنشاء بشهههأن تخصيص قطعة أرض حكومية 

 مركز رعاية صحية
 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 

 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 
 ـي1942( لسنة 6راضي العمكمية رقـ )كعمى قانكف األ

 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
بتػػػاريخ  قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػػا العاشػػػر المنعقػػػد بمدينػػػة غػػػزة

 ـ( ما يمي:28/07/2015)
 (1المادة )

( مػػف 1372تخصػػيص قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػي جػػز  مػػف أرض القسػػيمة رقػػـ )
دكنمػاتي لصػالح ككالػة  -وبلوػة–( 3( مػف أراضػي مدينػة غػزة بمسػاحة )978القطعػة رقػـ )

سػػية غػػكث كتشػػليؿ البلجئػػيفي إلنشػػا  مركػػز رعايػػة صػػحيةي كذلػػؾ كفقػػان لممخططػػات اليند
 المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القػراري كيعمػؿ بػو اعتبػاران  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي مف تاريخ صدكره
 ـ2015لسنة  يكليكمف  28صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شكاؿمف  11                         
 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان

 رئيهس سمطة األراضي
 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 39قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 وطنيلصالح وزارة الداخمية واألمن البشهههأن تخصيص قطعة أرض حكومية 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  مةيكبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العا
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككمية في اجتماعيا العاشر المنعقد بمدينة غػزة بتػاريخ 
 ـ( ما يمي:28/07/2015)

 (1المادة )
ي 2تخصػػػيص قطعػػػة األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػي جػػػز  مػػػف أرض القسػػػيمتيف رقػػػـ )

لصػالح  -خمسػة كعشػركف دكنمػان –دكنػـ(  25حة )( بمسػا727( مف القطعة رقػـ )524
 كزارة الداخمية كاألمف الكطنيي كذلؾ كفقان لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
 (3المادة )

تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة
 كينشر في الجريدة الرسمية.ي باران مف تاريخ صدكرهاعت

 ـ2015لسنة  يكليكمف  28صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شكاؿمف  11                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 40راضي الحكومية رقم )قرار المجنة العميا لأل 
لصالح وزارة األوقاف والشئون الدينية إلنشاء بشهههأن تخصيص قطعة أرض حكومية 

 مسجد الفرقان
 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 

 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 
 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )

 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الحػػادم عشػػر المنعقػػد بمدينػػة غػػزة 

 ـ( ما يمي:11/08/2015بتاريخ )
 (1المادة )

( مػػػف 18تخصػػػيص قطعػػػة األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػي جػػػز  مػػػف أرض القسػػػيمة رقػػػـ )
( في منطقة السبلطيف بمدينة بيت الىيػاي بمسػاحة دكنػـ كاحػدي لصػالح 1746القطعة رقـ )

كزارة األكقػػػاؼ كالشػػػئكف الدينيػػػة إلنشػػػا  مسػػػجد الفرقػػػافي كذلػػػؾ كفقػػػان لممخططػػػات اليندسػػػية 
 قة بيذا القرار.المرف

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القػراري كيعمػؿ بػو اعتبػاران  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي مف تاريخ صدكره
 ـ2015مف أغسطس لسنة  11صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػػػ1436مف شكاؿ لعػاـ  25                              
 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان

 رئيهس سمطة األراضي
 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 41قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
ة لصالح شركة الفردوس اليندسية لمطاقبشهههأن تأجير قطعة أرض حكومية 

 إلنشاء مشروع استخراج الغاز والتنقيب

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 يـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكمية2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

نظػػػاـ  ـ بشػػػأف2015( لسػػػنة 5كعمػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )
 معايير تأجير األراضي الحككميةي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قررت المجنػة العميػا لؤلراضػي الحككميػة فػي اجتماعيػا الحػادم عشػر المنعقػد بمدينػة 
 ـ( ما يمي:11/08/2015زة بتاريخ )غ

 (1المادة )
( مػف القطعػة 19تأجير قطعػة األرض الحككميػة الكاقعػة فػي جػز  مػف القسػيمة رقػـ )

لصػػػػػالح شػػػػػركة الفػػػػػردكس  -ألػػػػػؼ متػػػػػر مربػػػػػع–( 2ـ1000( بمسػػػػػاحة )2317رقػػػػػـ )
اليندسػػية لمطاقػػة كالتنقيػػب إلنشػػا  مشػػركع اسػػتخراج اللػػازي كذلػػؾ كفقػػان لممخططػػات 

 المرفقة بيذا القرار. اليندسية

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  أغسطسمف  11صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شكاؿمف  25                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 42قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
سمطة المياه إلنشاء ح بشهههأن تخصيص خمس قطع من األراضي الحكومية لصال

 آبار شاطئية

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  ا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةيكبن
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قررت المجنػة العميػا لؤلراضػي الحككميػة فػي اجتماعيػا الحػادم عشػر المنعقػد بمدينػة 
 ـ( ما يمي:11/08/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
تخصػػػػيص خمػػػػس قطػػػػع مػػػػف األراضػػػػي الحككميػػػػة الكاقعػػػػة فػػػػي أرض القسػػػػيمة رقػػػػـ 

( لكؿ قطعةي لصالح سمطة الميػاه 2ـ25( بمساحة )978( مف القطعة رقـ )1364)
إلنشػػػا  خمسػػػة تبػػػار شػػػاطئية عمػػػى شػػػاطل مدينػػػة جباليػػػاي كذلػػػؾ كفقػػػان لممخططػػػات 

 اليندسية المرفقة بيذا القرار.
 (2المادة )

 تستلؿ غرؼ ا بار كأبراج مراقبة لئلنقاذ البحرم بالتعاكف مع جياز الدفاع المدني.

 (3ادة )الم
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (4المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  أغسطسمف  11صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شكاؿمف  25                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 43قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
سعيد خالد سعيد  بشهههأن بيع قطعة أرض حكومية متعدى عمييا لصالح المواطن/

 بو جيابأ
 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 

 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 
 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )

 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )
التعامػؿ  ـ بشػأف2015( لسػنة 13اضي الحككمية رقػـ )كعمى قرار المجنة العميا لؤلر 

 مع التسكيات الفردية لؤلراضي الحككميةي
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
قررت المجنػة العميػا لؤلراضػي الحككميػة فػي اجتماعيػا الحػادم عشػر المنعقػد بمدينػة 

 ـ( ما يمي:11/08/2015غزة بتاريخ )
 (1المادة )

( مػػػف 125بيػػػع قطعػػػة األرض الحككميػػػة المتعػػػدل عمييػػػا الكاقعػػػة فػػػي المقسػػػـ رقػػػـ )
مائػػة كاونػػاف كسػػتكف –( 2ـ162( بمسػػاحة )89( مػػف القطعػػة رقػػـ )17القسػػيمة رقػػـ )
ي لصػػػػػػالح المػػػػػػكاطف/ سػػػػػػعيد خالػػػػػػد سػػػػػػعيد أبػػػػػػك جيػػػػػػابي ىكيػػػػػػة رقػػػػػػـ -متػػػػػػران مربعػػػػػػان 

( 13المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ ) (ي كذلػػػؾ كفقػػػان لقػػػرار900504218)
 ـ بشأف التعامؿ مع التسكيات الفردية لؤلراضي الحككمية.2015لسنة 

 (2المادة )
 تومف األرض مف قبؿ لجنة توميف األراضي الحككمية بسعرىا الحالي.
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 (3المادة )
يمتػػػـز المػػػكاطف المػػػذككر بتسػػػكية كضػػػعو خػػػبلؿ سػػػتة شػػػيكر مػػػف تػػػاريخ صػػػدكر ىػػػذا 

قػػراري كحػػاؿ تخمفػػو عػػف التسػػكية خػػبلؿ المػػدة المػػذككرة يفقػػد حقػػو فػػي التسػػكية كيػػزاؿ ال
 تعديو إداريان.

 (4المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 الجريدة الرسمية.كينشر في ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  أغسطسمف  11صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شكاؿمف  25                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
 
 
 
 
 
 
 
 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 044 - 

 م2015لسنة  (44قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
إياد جمال خميل  بشهههأن بيع قطعة أرض حكومية متعدى عمييا لصالح المواطن/

 حمودة

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015لسنة ( 2كعمى قانكف رقـ )

التعامػؿ  ـ بشػأف2015( لسػنة 13كعمى قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقػـ )
 مع التسكيات الفردية لؤلراضي الحككميةي
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
عميػا لؤلراضػي الحككميػة فػي اجتماعيػا الحػادم عشػر المنعقػد بمدينػة قررت المجنػة ال
 ـ( ما يمي:11/08/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
بيع قطعة األرض الحككمية المتعدل عمييػا الكاقعػة فػي جػز  مػف أرض القسػيمة رقػـ 

ي -مائتػػػاف كتسػػػعة أمتػػػار مربعػػػة–( 2ـ209( بمسػػػاحة )89( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )17)
(ي كذلػؾ كفقػان 900605346/ إياد جماؿ خميػؿ حمػكدةي ىكيػة رقػـ )لصالح المكاطف

ـ بشػػأف التعامػػؿ مػػع 2015( لسػػنة 13لقػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )
 التسكيات الفردية لؤلراضي الحككمية.

 (2المادة )
 تومف األرض مف قبؿ لجنة توميف األراضي الحككمية بسعرىا الحالي.
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 (3المادة )
لمػػػكاطف المػػػذككر بتسػػػكية كضػػػعو خػػػبلؿ سػػػتة شػػػيكر مػػػف تػػػاريخ صػػػدكر ىػػػذا يمتػػػـز ا

القػػراري كحػػاؿ تخمفػػو عػػف التسػػكية خػػبلؿ المػػدة المػػذككرة يفقػػد حقػػو فػػي التسػػكية كيػػزاؿ 
 تعديو إداريان.

 (4المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو تنفيذ  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  أغسطسمف  11صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شكاؿمف  25                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي
 الحكوميةرئيس المجنة العميا لألراضي 
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 م2015( لسنة 45قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 أمجد عبد الفتاح محمد المشيراوي بشهههأن بيع قطعة أرض حكومية لصالح المواطن/

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كف األراضي العمكمية رقـ )كعمى قان
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

بمدينػػة غػػزة قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الحػػادم عشػػر المنعقػػد 
 ـ( ما يمي:11/08/2015بتاريخ )

 (1المادة )
( مػػف القطعػػػة رقػػػـ 142بيػػع قطعػػػة األرض الحككميػػػة الكاقعػػة فػػػي جػػػز  مػػف القسػػػيمة رقػػػـ )

مػػػػػف أراضػػػػػي بيػػػػػت الىيػػػػػاي لصػػػػػالح  -ألفػػػػػاف متػػػػػر مربػػػػػع–( 2ـ2000( بمسػػػػػاحة )1776)
لػػػؾ كفقػػػان (ي كذ900533043المػػػكاطف/ أمجػػػد عبػػػد الفتػػػاح محمػػػد المشػػػيراكمي ىكيػػػة رقػػػـ )

 لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.
 (2المادة )

 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
 (3المادة )

تنفيذ أحكاـ ىذا القػراري كيعمػؿ بػو اعتبػاران  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة
 كينشر في الجريدة الرسمية.ي مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  أغسطسمف  11يخ: صػدر في مدينػة غػزة بتار 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شكاؿمف  25                         

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 46قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
اضي بشأن آلية التعامل مع أراضي اعتماد تعميمات رئيس سمطة األر بشهههأن 

 المحمول والمندوب

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ي العمكميةيـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراض2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

التعامػػؿ  ـ بشػػأف2015( لسػػنة 7كعمػػى قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )
 مع األراضي المسماة بػػػ "المحمكؿ" ك "المندكب"ي
تليػػػة التعامػػػؿ مػػػع  ( بشػػػأف34/2015كعمػػػى تعميمػػػات رئػػػيس سػػػمطة األراضػػػي رقػػػـ )

 أراضي المحمكؿ كالمندكبي 
  يكبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامة

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
قررت المجنػة العميػا لؤلراضػي الحككميػة فػي اجتماعيػا الحػادم عشػر المنعقػد بمدينػة 

 ـ( ما يمي:11/08/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
( بشػػأف تليػػة التعامػػؿ مػػع 34/2015اعتمػػاد تعميمػػات رئػػيس سػػمطة األراضػػي رقػػـ )

 لمرفقة بيذا القرار.أراضي المحمكؿ كالمندكبي ا

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  أغسطسمف  11صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شكاؿمف  25                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 47قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
جبر  الح المواطن/بشهههأن استكمال إجراءات تخصيص قطعة أرض حكومية لص

 عمي حسن خويطر

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  عمى مقتضيات المصمحة العامةي كبنا ن 
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا العاشػػر المنعقػػد بمدينػػة غػػزة 
 ـ( ما يمي:28/07/2015بتاريخ )

 (1المادة )
اسػتكماؿ إجػرا ات تخصػيص قطعػة األرض الحككميػة الكاقعػة فػي جػز  مػف القسػيمة 

–( 2ـ436( مػػف أراضػػي مدينػػة  غػػزة بمسػػاحة )685( مػػف القطعػػة رقػػـ )124قػػـ )ر 
لصػػالح المػػكاطف/ جبػػر عمػػي حسػػف خػػكيطري  -أربعمائػػة كسػػتة كوبلوػػكف متػػران مربعػػان 

 (ي كذلؾ كفقان لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.971575550ىكية رقـ )

 (2المادة )
لحككمية بومنيا كقت البد  فػي إجػرا ات تومف األرض مف قبؿ لجنة توميف األراضي ا

 مع المكاطف المذككر. التخصيص
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 (3المادة )
يمتػػػػـز المػػػػكاطف المػػػػذككر بػػػػدفع ومػػػػف األرض دفعػػػػة كاحػػػػدة دكف إخضػػػػاعيا لنظػػػػاـ 
األقسػػاط أك التخفيضػػاتي خػػبلؿ مػػدة أقصػػاىا سػػتة شػػيكر مػػف تػػاريخ صػػدكر ىػػذا 

 لتخصيص.القراري كحاؿ تخمفو يفقد حقو في استكماؿ إجرا ات ا

 (4المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  يكليكمف  28صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شكاؿمف  11                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 48قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
ية بشهههأن تعديل قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية بشأن التسويات الفرد

 لألراضي الحكومية

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )
التعامػؿ  ـ بشػأف2015( لسػنة 13العميا لؤلراضي الحككمية رقػـ ) كعمى قرار المجنة

 مع التسكيات الفردية لؤلراضي الحككميةي
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الوػػاني عشػػر المنعقػػد بمدينػػة 

 ـ( ما يمي:25/08/2015يخ )غزة بتار 
 (1المادة )

( لسػػػػنة 13( مػػػػف قػػػػرار المجنػػػػة العميػػػػا لؤلراضػػػػي الحككميػػػػة رقػػػػـ )2تعػػػػديؿ المػػػػادة )
ـ بشػػػأف التعامػػػؿ مػػػع التسػػػكيات الفرديػػػة لؤلراضػػػي الحككميػػػةي لتصػػػبح عمػػػى 2015

 النحك التالي:
 يتـ التعامؿ مع التعديات الفردية عمى األراضي الحككمية كفقان لما يمي: 
 يجكز بيع األراضي الحككمية لممتعدم عمييا بالتعاقد المباشر. .1
 تومف األرض مف قبؿ لجنة توميف األراضي الحككمية.  .2
يمتػػػـز المتعاقػػػد بػػػدفع ومػػػف األرض عمػػػى أقسػػػاط خػػػبلؿ مػػػدة ال تزيػػػد عػػػف عشػػػر  .3

% مػػػف 20سػػنكاتي عمػػى أف يػػػدفع القسػػط األكؿ عنػػػد التسػػكية بمػػا ال يقػػػؿ عػػف 
 قيمة األرض.
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نتفػع بتكقيػع سػند ديػف مػنظـ بقيمػة المبمػ  المتبقػي كبكفالػة مػػكظفٍيف يمتػـز كػؿ م .4
 حككمييف )اونيف( لسمطة األراضي قبؿ تكقيع العقد.

يحصؿ المتعاقد الذم يدفع ومف األرض بشكؿ كامؿ دفعػة كاحػدة عمػى تخفػيض  .5
 % مف المبم  المتبقي.20

تسػػػجيميا  تنقػػػؿ ممكيػػػة األرض إلػػػى المتعاقػػػد بعػػػد سػػػداد ومنيػػػا بالكامػػػؿي كيجػػػرم .6
 باسمو كفقان لؤلصكؿ المعمكؿ بيا.

ال يحػػػػؽ ألم متعاقػػػػد لػػػػـ تسػػػػجؿ األرض باسػػػػمو لػػػػدل دائػػػػرة تسػػػػجيؿ األراضػػػػي  .7
التصػػرؼ بيػػا بػػالبيع أك اليبػػة أك أم تصػػرؼ مػػف التصػػرفات الناقمػػة لمممكيػػة أك 

 المرتبة لحؽ شخصي أك عيني بمقابؿ أك بلير مقابؿ.
( مػػػف ىػػػذه المػػػادةي يعػػػاد تومػػػيف 7) قػػػرةالفإذا خػػػالؼ المتعاقػػػد الشػػػرط الػػػكارد فػػػي  .8

 األرض كيمتـز بدفع قيمتيا دكف أم تخفيض.

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  أغسطسمف  25صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  ذم القعدةمف  10                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 49قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 ن بيع قطعتي أرض حكوميتين بطريق المزاد العمنيبشهههأ

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 لعمكميةيـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي ا2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

التعامػؿ  ـ بشػأف2015( لسػنة 13كعمى قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقػـ )
 مع التسكيات الفردية لؤلراضي الحككمية كتعديبلتوي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

الوػػاني عشػػر المنعقػػد بمدينػػة  قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا
 ـ( ما يمي:25/08/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
( مػػػف أرض القسػػػيمة رقػػػـ 215بيػػػع قطعػػػة األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػي المقسػػػـ رقػػػـ )

مائػة كومانيػة –( 2ـ198( مػف أراضػي مدينػة رفػح بمسػاحة )25( مف القطعة رقػـ )71)
( مػػف 216الكاقعػػة فػػي المقسػػـ رقػػـ ) ي كقطعػػة األرض الحككميػػة-كتسػػعكف متػػران مربعػػان 
( مػػػػف أراضػػػػي مدينػػػػة رفػػػػح بمسػػػػاحة 25( مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػـ )71أرض القسػػػػيمة رقػػػػـ )

ي بطريػػػػػؽ المػػػػػزاد العمنػػػػػي كبػػػػػدكف إخضػػػػػاعيما لنظػػػػػاـ -مػػػػػائتيف متػػػػػران مربعػػػػػان – (2ـ200)
( مػػػػف قػػػػرار المجنػػػػة العميػػػػا لؤلراضػػػػي 3األقسػػػػاط أك التخفيضػػػػاتي كذلػػػػؾ كفقػػػػان لممػػػػادة )

ـ بشػػػػأف التعامػػػػؿ مػػػػع التسػػػػكيات الفرديػػػػة لؤلراضػػػػي 2015( لسػػػػنة 13) الحككميػػػػة رقػػػػـ
 الحككمية كتعديبلتو.
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 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 سمية.كينشر في الجريدة الر ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  أغسطسمف  25صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  ذم القعدةمف  10                        

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015لسنة ( 50قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
صالح الدين خالد صالح  بشهههأن بيع قطعة أرض حكومية لصالح ورثة المواطن/

 راجح
 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 

 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 
 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )

 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015ة ( لسن2كعمى قانكف رقـ )
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الوػػاني عشػػر المنعقػػد بمدينػػة 

 ـ( ما يمي:25/08/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
( مف القطعػة 4رض الحككمية الكاقعة في جز  مف أرض القسيمة رقـ )بيع قطعة األ

مائػة كسػبعة كخمسػكف متػران –( 2ـ157( مف أراضي مدينػة غػزة بمسػاحة )642رقـ )
لصػػػػػالح كروػػػػػة المػػػػػكاطف/ صػػػػػبلح الػػػػػديف خالػػػػػد صػػػػػالح راجػػػػػحي ىكيػػػػػة رقػػػػػـ  -مربعػػػػػان 

 (ي كذلؾ كفقان لآلليات التالية:921086146)
 ة توميف األراضي الحككمية.تومف األرض مف قبؿ لجن .1
يمتػػـز المتعاقػػدكف بػػدفع ومػػف األرض عمػػى أقسػػاط خػػبلؿ مػػدة ال تزيػػد عػػف عشػػر  .2

% مػف 20سنكاتي عمى أف ييػدفع القسػط األكؿ عنػد إبػراـ العقػد بمػا ال يقػؿ عػف 
 قيمة األرض.

يمتـز المتعاقدكف بتكقيع سند ديف مػنظـ بقيمػة المبمػ  المتبقػي كبكفالػة مػكظفٍيف  .3
 اونيف( لسمطة األراضي قبؿ تكقيع العقد.حككمييف )
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يحصػػػػؿ المتعاقػػػػدكف حػػػػاؿ دفػػػػع ومػػػػف األرض بشػػػػكؿ كامػػػػؿ دفعػػػػة كاحػػػػدة عمػػػػى  .4
 % مف المبم  المتبقي.20تخفيض 

تنقػػؿ ممكيػػة األرض إلػػى المتعاقػػديف بعػػد سػػداد ومنيػػا بالكامػػؿي كيجػػرم تسػػجيميا  .5
 باسميـ كفقان لؤلصكؿ.

ـ لػػػدل دائػػػرة تسػػػجيؿ األراضػػػي ال يحػػػؽ لممتعاقػػػديف قبػػػؿ تسػػػجيؿ األرض باسػػػمي .6
التصػػرؼ بيػػا بػػالبيع أك اليبػػة أك أم تصػػرؼ مػػف التصػػرفات الناقمػػة لمممكيػػة أك 

 المرتبة لحؽ شخصي أك عيني بمقابؿ أك بلير مقابؿ.
( مػػف ىػػذه المػػادةي يعػػاد تومػػيف 6) الفقػػرةإذا خػػالؼ المتعاقػػدكف الشػػرط الػػكارد فػػي  .7

 األرض كيمتزمكف بدفع قيمتيا دكف أم تخفيض.

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  أغسطسمف  25صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  ذم القعدةمف  10                         

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 51قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 بشهههأن بيع زائدة تنظيمية لممواطن/ أحمد نصر محمد ضاىر

 ـ كتعديبلتوي2003األساسي المعدؿ لسنة  بعد االطبلع عمى القانكف
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

التعامػػؿ  بشػػأف ـ2015( لسػػنة 8كعمػػى قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )
 مع الزكائد التنظيمية في األراضي الحككميةي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الوالػػث عشػػر المنعقػػد بمدينػػة 
 ـ( ما يمي:06/10/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
( مف القطعة رقػـ 49اد قطعة األرض الحككمية الكاقعة في أرض القسيمة رقـ )اعتم

مائػػػة كومانيػػػة كخمسػػػكف متػػػران –( 2ـ158( مػػػف أراضػػػي مدينػػػة غػػػزة بمسػػػاحة )691)
 زائدة تنظيميةي كذلؾ كفقان لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار. -مربعان 

 (2المادة )
( أعبله لممكاطف/ أحمد نصػر محمػد 1ي المادة )بيع الزائدة التنظيمية المشار إلييا ف

( مػف قػرار المجنػة 2(ي كذلػؾ كفقػان لػنص المػادة )800360612ضاىر ىكيػة رقػـ  )
ـ بشأف التعامؿ مع الزكائد التنظيمية 2015( لسنة 8العميا لؤلراضي الحككمية رقـ )

 في األراضي الحككمية.
 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 058 - 

 (3المادة )
 ار.يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القر 

 (4المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف أكتكبر لسنة  06صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف ذم الحجة لعػاـ  22                     

 بد الرؤوف رضوانم. إبراىيم ع
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 52قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشهههأن استمالك قطعة أرض وتأجيرىا لصالح بمدية خانيونس إلنشاء بركة 

 لتجميع مياه األمطار

 ـ كتعديبلتوي2003المعدؿ لسنة  بعد االطبلع عمى القانكف األساسي
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24كعمػػػػػى قػػػػػانكف األراضػػػػػي )اسػػػػػتمبلكيا لملايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )
 تعديبلتوي ك 

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الوالػػث عشػػر المنعقػػد بمدينػػة 
 ـ( ما يمي:06/10/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
–( 10مسػػػػػاحتيا )( تسػػػػجيؿ مجػػػػددي كالباللػػػػة 5063اسػػػػتمبلؾ قطعػػػػة أرض رقػػػػـ )

دكنمػػػات مػػػف األراضػػػي المعركفػػػة بػػػػػ "أراضػػػي السػػػبع" فػػػي مدينػػػة خػػػانيكنس  -عشػػػرة
 بيذا القرار. كذلؾ كفقان لممخططات اليندسية المرفقة للايات المنفعة العامةي

 (2المادة )
تكميػػػؼ سػػػمطة األراضػػػي بتعػػػكيض مالػػػؾ قطعػػػة األرض المسػػػتممكة كفقػػػان لئلجػػػرا ات 

 المتبعة بالخصكص.
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 (3ة )الماد
لصػػالح بمديػػة خػػانيكنس إلنشػػا  بركػػة لتجميػػع ميػػاه تػػأجير قطعػػة األرض المسػػتممكة 

 األمطار.
 (4المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 ريدة الرسمية.كينشر في الجي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف أكتكبر لسنة  06صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف ذم الحجة لعػاـ  22                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015لسنة ( 53قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشهههأن استمالك قطعة أرض وتأجيرىا لصالح بمدية خانيونس إلنشاء بركة 

 لتجميع مياه األمطار

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2رقـ ) كعمى قانكف

ـ 1943( لسػػػػػنة 24كعمػػػػػى قػػػػػانكف األراضػػػػػي )اسػػػػػتمبلكيا لملايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )
 كتعديبلتوي 

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

اجتماعيػػا الوالػػث عشػػر المنعقػػد بمدينػػة قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي 
 ـ( ما يمي:06/10/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
( مػػف القطعػػة 13اسػػتمبلؾ قطعػػة األرض الكاقعػػة فػػي جػػز  مػػف أرض القسػػيمة رقػػـ )

دكنمػػات للايػػات  -عشػػرة–( 10( مػػف أراضػػي مدينػػة  خػػانيكنس بمسػػاحة )72رقػػـ )
 ة المرفقة  بيذا القرار.كذلؾ كفقان لممخططات اليندسي المنفعة العامةي

 (2المادة )
تكميػػػؼ سػػػمطة األراضػػػي بتعػػػكيض مالػػػؾ قطعػػػة األرض المسػػػتممكة كفقػػػان لئلجػػػرا ات 

 المتبعة بالخصكص.
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 (3المادة )
لصػػالح بمديػػة خػػانيكنس إلنشػػا  بركػػة لتجميػػع ميػػاه تػػأجير قطعػػة األرض المسػػتممكة 

 األمطار.
 (4المادة )

 رار.يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا الق

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف أكتكبر لسنة  06صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف ذم الحجة لعػاـ  22                     

 عبد الرؤوف رضوانم. إبراىيم 
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 54قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
بشهههأن استمالك قطعة أرض وتخصيصيا لصالح وزارة الداخمية واألمن الوطني 

 إلنشاء مركز شرطة النصيرات

 ـ كتعديبلتوي2003األساسي المعدؿ لسنة بعد االطبلع عمى القانكف 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24كعمػػػػػى قػػػػػانكف األراضػػػػػي )اسػػػػػتمبلكيا لملايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )
 كتعديبلتوي 

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الوالػػث عشػػر المنعقػػد بمدينػػة 
 ـ( ما يمي:06/10/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
( مف القطعة رقـ 10لقسيمة رقـ )استمبلؾ قطعة األرض الكاقعة في جز  مف أرض ا

ألػػػؼ كأربعمائػػػة كوبلوػػػكف متػػػران –( 2ـ1430( مػػػف أراضػػػي النصػػػيرات بمسػػػاحة )662)
 كذلؾ كفقان لممخططات اليندسية المرفقة  بيذا القرار. للايات المنفعة العامةي -مربعان 

 (2المادة )
 ات تكميػػػؼ سػػػمطة األراضػػػي بتعػػػكيض مالػػػؾ قطعػػػة األرض المسػػػتممكة كفقػػػان لئلجػػػرا

 المتبعة بالخصكص.
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 (3المادة )
لصػػػالح كزارة الداخميػػػة كاألمػػف الػػػكطني إلنشػػػا  تخصػػيص قطعػػػة األرض المسػػتممكة 

 مركز شرطة النصيرات.
 (4المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 ي تباران مف تاريخ صدكرهاع
 كينشر في الجريدة الرسمية.

 ـ2015مف أكتكبر لسنة  06صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف ذم الحجة لعػاـ  22                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 55نة العميا لألراضي الحكومية رقم )قرار المج
لصالح وزارة األوقاف والشؤون الدينية إلنشاء بشهههأن تخصيص قطعة أرض حكومية 

 مسجد
 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 

 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 
 ـي1942( لسنة 6ـ )كعمى قانكف األراضي العمكمية رق

 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
قػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػا الوالػػػث عشػػػر المنعقػػد بمدينػػػة غػػػزة 

 ـ( ما يمي:06/10/2015بتاريخ )
 (1المادة )

( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ 7تخصػػػيص قطعػػػة األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػي أرض القسػػػيمة رقػػػـ )
لصػػالح كزارة  -خمسػػمائة متػران مربعػػان –( 2ـ500( مػف أراضػػي بيػػت الىيػا بمسػػاحة )1810)

األكقػػػاؼ كالشػػػؤكف الدينيػػػة إلنشػػػا  مسػػػجدي كذلػػػؾ كفقػػػان لممخططػػػات اليندسػػػية المرفقػػػة بيػػػذا 
 لقرار.ا

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القػراري كيعمػؿ بػو اعتبػاران  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية. يمف تاريخ صدكره
 ـ2015مف أكتكبر لسنة  06صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػػػ1436مف ذم الحجة لعػاـ  22                       
 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان

 رئيهس سمطة األراضي
 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 56قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
لصالح وزارة الداخمية واألمن الوطني إلنشاء بشهههأن تخصيص قطعة أرض حكومية 

 لممديرية العامة لإلمداد والتجييز تموين مخزن
 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 

 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 
 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )

 يةيـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكم2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
قػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػا الوالػػػث عشػػػر المنعقػػد بمدينػػػة غػػػزة 

 ـ( ما يمي:06/10/2015بتاريخ )
 (1المادة )

( مػف القطعػة رقػـ 1465تخصيص قطعة األرض الحككميػة الكاقعػة فػي أرض القسػيمة رقػـ )
لصػالح كزارة الداخميػة  -مائػة متػران مربعػان –( 2ـ100( مف أراضي مدينة رفػح بمسػاحة )978)

كاألمػػػػػف الػػػػػكطني إلنشػػػػػا  مخػػػػػزف تمػػػػػكيف لممديريػػػػػة العامػػػػػة لئلمػػػػػداد كالتجييػػػػػزي كذلػػػػػؾ كفقػػػػػان 
 لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 القرار. يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا

 (3المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القػراري كيعمػؿ بػو اعتبػاران  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي مف تاريخ صدكره
 ـ2015مف أكتكبر لسنة  06صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػػػ1436مف ذم الحجة لعػاـ  22                      
 ىيم عبد الرؤوف رضوانم. إبرا

 رئيهس سمطة األراضي
 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 57قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 لصالح بمدية رفح إلنشاء بركة تجميع مياه األمطاربشهههأن تأجير قطعة أرض حكومية 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

 ـ بشأف2015( لسنة 5كعمى قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقـ )
 األراضي الحككميةينظاـ معايير تأجير 

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػا الوالػػػث عشػػػر المنعقػػد بمدينػػػة غػػػزة 
 ـ( ما يمي:06/10/2015بتاريخ )

 (1المادة )
( مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػـ 33لقسػػػػيمة رقػػػػـ )تػػػػأجير قطعػػػػة األرض الحككميػػػػة الكاقعػػػػة فػػػػي أرض ا

لصػالح بمديػة رفػح  -عشػركف دكنمػان –دكنػـ(  20( مف أراضي مدينة رفح بمسػاحة )2363)
 إلنشا  بركة تجميع مياه األمطاري كذلؾ كفقان لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القػراري كيعمػؿ بػو اعتبػاران  -كؿ فيما يخصو -ت المختصة كافةعمى الجيا

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي مف تاريخ صدكره
 ـ2015مف أكتكبر لسنة  06صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػػػ1436مف ذم الحجة لعػاـ  22                      
 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان

 طة األراضيرئيهس سم
 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 58قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 لصالح مجمع الصحابة الطبي إلنشاء مستشفىبشهههأن تأجير قطعة أرض حكومية 

 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 وماني كتعديبلتوي كعمى قانكف األراضي الع

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

 ـ بشأف2015( لسنة 5كعمى قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقـ )
 نظاـ معايير تأجير األراضي الحككميةي

  المصمحة العامةي كبنا ن عمى مقتضيات
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قررت المجنة العميا لؤلراضػي الحككميػة فػي اجتماعيػا الوالػث عشػر المنعقػد بمدينػة غػزة بتػاريخ 
 ـ( ما يمي:06/10/2015)

 (1المادة )
 ( مػف86( مػف القطعػة رقػـ )8تأجير قطعػة األرض الحككميػة الكاقعػة فػي أرض القسػيمة رقػـ )

لصػالح  -ألفػاف كخمسػمائة كخمسػة أمتػار مربعػة–( 2ـ2505أراضي مدينة خانيكنس بمساحة )
 مجمع الصحابة الطبي إلنشا  مستشفىي كذلؾ كفقان لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكاـ ىذا القراري كيعمؿ بو اعتباران مف  -يخصوكؿ فيما  -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي تاريخ صدكره
 ـ2015مف أكتكبر لسنة  06صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػػػ1436مف ذم الحجة لعػاـ  22                     
 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان

 رئيهس سمطة األراضي
 لعميا لألراضي الحكوميةرئيس المجنة ا
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 م2015( لسنة 59قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
لصالح بمدية الزىراء الستخداميا في إطار بشهههأن تأجير قطعة أرض حكومية 

 مشروع الطاقة البديمة

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 ي كتعديبلتوي كعمى قانكف األراضي العومان

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

 ـ بشأف2015( لسنة 5كعمى قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقـ )
 نظاـ معايير تأجير األراضي الحككميةي

  صمحة العامةيكبنا ن عمى مقتضيات الم
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الوالػػث عشػػر المنعقػػد بمدينػػة 
 ـ( ما يمي:06/10/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
( مػف 128تأجير قطعة األرض الحككميػة الكاقعػة فػي جػز  مػف أرض القسػيمة رقػـ )

مائتػػػػػاف –( 2ـ250( مػػػػػف أراضػػػػػي مدينػػػػػة الزىػػػػػرا  بمسػػػػػاحة )2307القطعػػػػػة رقػػػػػـ )
لصػػالح بمديػػة الزىػػرا  السػػتخداميا فػػي إطػػار مشػػركع الطاقػػة  -كخمسػػكف متػػران مربعػػان 

 البديمةي كذلؾ كفقان لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -المختصة كافةعمى الجيات 

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف أكتكبر لسنة  06صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف ذم الحجة لعػاـ  22                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 األراضي رئيهس سمطة

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 60قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
لصالح جمعية إعمار لمتنمية والتأىيل إلنشاء بشهههأن تأجير قطعة أرض حكومية 
 لذوي االحتياجات الخاصة روضة ومدرسة

 ـ كتعديبلتوي2003لمعدؿ لسنة بعد االطبلع عمى القانكف األساسي ا
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

 ـ بشأف2015( لسنة 5كعمى قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقـ )
 معايير تأجير األراضي الحككميةي نظاـ

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الوالػػث عشػػر المنعقػػد بمدينػػة 
 ـ( ما يمي:06/10/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
( مػػف القطعػػة رقػػـ 3كاقعػػة فػػي أرض القسػػيمة رقػػـ )تػػأجير قطعػػة األرض الحككميػػة ال

لصػػػالح جمعيػػػة  -دكنمػػػاف–دكنػػػـ(  2( مػػػف أراضػػػي مدينػػػة خػػػانيكنس بمسػػػاحة )89)
إعمػػار لمتنميػػة كالتأىيػػؿ إلنشػػا  ركضػػة كمدرسػػة لػػذكم االحتياجػػات الخاصػػةي كذلػػؾ 

 كفقان لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 أحكاـ ىذا القرار.يملى كؿ ما يتعارض مع 
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف أكتكبر لسنة  06صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ػػػىػػػ1436مف ذم الحجة لعػاـ  22                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 61قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 اتحاد لجان العمل الصحي بشهههأن إلغاء تأجير قطعة أرض حكومية لصالح جمعية

 لجان العمل الزراعيوتأجيرىا لصالح جمعية اتحاد 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

نظػػػاـ  ـ بشػػػأف2015( لسػػػنة 5العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )كعمػػػى قػػػرار المجنػػػة 
 معايير تأجير األراضي الحككميةي
ـ بشػأف تػأجير 2013/ـ.ك/إ.ىػػػػػػ( لسػنة 5/304/11كعمى قرار مجمس الكزرا  رقـ )

قطعػػة أرض حككميػػة لصػػالح جمعيػػة لجػػاف العمػػؿ الصػػحي إلنشػػا  منتجػػع سػػياحي 
 وقافيي

  لعامةيكبنا ن عمى مقتضيات المصمحة ا
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الوالػػث عشػػر المنعقػػد بمدينػػة 
 ـ( ما يمي:06/10/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
( مػػػػف 14إللػػػػا  تػػػػأجير قطعػػػػة األرض الحككميػػػػة الكاقعػػػػة فػػػػي أرض القسػػػػيمة رقػػػػـ )

خمسػػة عشػػر –دكنػػـ(  15اضػػي مدينػػة خػػانيكنس بمسػػاحة )( مػػف أر 88القطعػػة رقػػـ )
 ي كالمؤجرة لصالح جمعية لجاف العمؿ الصحي.-دكنمان 

 (2المادة )
تػػأجير قطعػػة األرض الحككميػػة المشػػار إلييػػا أعػػبله لصػػالح جمعيػػة اتحػػاد لجػػاف العمػػؿ 

 الزراعي إلنشا  مشركع زراعيي كذلؾ كفقان لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.
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 (3المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (4المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف أكتكبر لسنة  06صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف ذم الحجة لعػاـ  22                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 62قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار المساىمة وشركة بشهههأن تسوية وضع 

 عة األىمية لمتأمين المساىمةالمجمو 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

 ـ بشأف2015( لسنة 7ر المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقـ )كعمى قرا
 التعامؿ مع األراضي المسماة بػػػػ "المحمكؿ" ك "المندكب"ي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

دينػػة غػػزة قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا العاشػػر المنعقػػد بم
 ـ( ما يمي:28/07/2015بتاريخ )

 (1المادة )
(ي 563201532تسػػكية كضػػع شػػركة االتحػػاد لئلعمػػار كاالسػػتومار المسػػاىمة رقػػـ )

(ي كفقػػػػان لقػػػػرار 563200856كشػػػػركة المجمكعػػػػة األىميػػػػة لمتػػػػأميف المسػػػػاىمة رقػػػػـ )
اضػي ـ بشأف التعامؿ مػع األر 2015( لسنة 7المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقـ )

 المسماة  بػػػػ "المحمكؿ" ك"المندكب"ي كذلؾ عمى النحك التالي:
%( مػػػػف قطعػػػػة األرض الحككميػػػػة الكاقعػػػػة فػػػػي أرض 18تسػػػػجؿ مػػػػا مسػػػػاحتو ) -1

دكنػػػػـ( باسػػػػـ  191.52(ي بمسػػػػاحة )88( مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػـ )14القسػػػػيمة رقػػػػـ )
 الشركتيف المذككرتيف بدكف مقابؿ.
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ألرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػي دكنػػـ( مػػف قطعػػة ا 21.580تسػػجؿ مػػا مسػػاحتو ) -2
( باسػػػػـ الشػػػػركتيف المػػػػذككرتيف 88( مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػـ )14أرض القسػػػػيمة رقػػػػـ )

 مقابؿ الومف الذم تحدده لجنة توميف األراضي الحككمية.

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
ا القػراري كيعمػؿ بػو تنفيذ أحكػاـ ىػذ -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  يكليكمف  28صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  شكاؿمف  11                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 63قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 تسوية وضع المواطن/ صالح محمد عطية أبو صعميكبشهههأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942 ( لسنة6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

تليػػػات  بشػػأف ـ2015( لسػػػنة 9كعمػػى قػػرار المجنػػػة العميػػا لؤلراضػػػي الحككميػػة رقػػـ )
 التعامؿ مع التعديات عمى األراضي الحككميةي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 لنا قانكناني كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الوالػػث عشػػر المنعقػػد بمدينػػة 
 ـ( ما يمي:06/10/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
( 933775660تسكية كضع المكاطف/ صالح محمد عطية أبك صعميؾ ىكية رقـ )

مػف أراضػي  (89( مػف القطعػة رقػـ )17( مػف القسػيمة رقػـ )176عمى المقسـ رقـ )
وبلومائػػة كاونػػاف كخمسػػكف متػػران –(2ـ352مشػػركع البػػراؽ بمدينػػة خػػانيكنس بمسػػاحة )

بشػػأف  ـ2015( لسػػنة 9ي كفقػػان لقػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )-مربعػػان 
تليػػػػات التعامػػػػؿ مػػػػع التعػػػػديات عمػػػػى األراضػػػػي الحككميػػػػةي كذلػػػػؾ كفقػػػػان لممخططػػػػات 

 اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 078 - 

 (3المادة )
تنفيػذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػػو  -كػؿ فيمػا يخصػو -عمػى الجيػات المختصػة كافػة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015مف أكتكبر لسنة  06صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436مف ذم الحجة لعػاـ  22                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 64قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
في تشكيل لجنة فنية إلعداد مقترح مشروع إسكان ذوي الدخل المحدود بشهههأن 

 قطاع غزة

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  حة العامةيكبنا ن عمى مقتضيات المصم
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الوػػاني عشػػر المنعقػػد بمدينػػة 
 ـ( ما يمي:25/08/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
تشكيؿ لجنة فنية إلعداد مقترح مشركع إسكاف ذكم الػدخؿ المحػدكد فػي قطػاع غػزةي 

األراضػػيي كعضػػكية كػؿو مػػف: كزارة األشػػلاؿ العامػػة كاإلسػػكافي ككزارة برئاسػة سػػمطة 
التخطػيطي ككزارة الماليػػةي ككزارة االتصػاالت كتكنكلكجيػػا المعمكمػاتي كاألمانػػة العامػػة 

 لمجمس الكزرا .
 (2المادة )
 تستعيف المجنة بمف تراه مناسبان ألدا  مياميا.

 (3المادة )
 لعميا لؤلراضي الحككمية خبلؿ شير مف تاريخو.ترفع المجنة تقريرىا إلى المجنة ا

 (4المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 081 - 

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  أغسطسمف  25صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  القعدة مف ذم 10                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 65قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
أرض لصالح وزارة التربية والتعميم العالي إلنشاء إلغاء تخصيص قطعة بشهههأن 

 مدرسة حكومية
 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 

 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 
 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )

 قانكف األراضي العمكميةيـ بتعديؿ بعض أحكاـ 2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )
 ـ بشػػػػػػأف2009/ـ.ك/إ.ىػػػػػػػػػػ( لسػػػػػػنة 22/124/11كعمػػػػػى قػػػػػػرار مجمػػػػػػس الػػػػػػكزرا  رقػػػػػػـ )

 تخصيص قطعة أرض حككمية لصالح كزارة التربية كالتعميـ العالي إلنشا  مدرسةي
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
ميا لؤلراضي الحككمية في اجتماعيا الخامس عشر المنعقد بمدينة غزة قررت المجنة الع

 ـ( ما يمي:3/11/2015بتاريخ )
 (1المادة )

( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ 6إللػػػا  تخصػػػيص قطعػػػة األرض الكاقعػػػة فػػػي أرض القسػػػيمة رقػػػـ )
خمسػػة تالؼ كخمسػػمائة كسػػبعة –( 2ـ5527( مػػف أراضػػي مدينػػة غػػزة بمسػػاحة )751)

 لصالح كزارة التربية كالتعميـ العالي إلنشا  مدرسة حككمية. -كعشركف متران مربعان 
 (2المادة )

تنفيػػذ أحكػػاـ ىػػذا القػػراري كيعمػػؿ بػػو  -كػػؿ فيمػػا يخصػػو -عمػػى الجيػػات المختصػػة كافػػة
 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  نكفمبرمف  03صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  محـرمف  20                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 66قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 تسوية وضع المواطن/ أحمد سميمان عطية أبو شريعةبشهههأن 

 ـ كتعديبلتوي2003األساسي المعدؿ لسنة بعد االطبلع عمى القانكف 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

تليػػػات  بشػػأف ـ2015( لسػػػنة 9كعمػػى قػػرار المجنػػػة العميػػا لؤلراضػػػي الحككميػػة رقػػـ )
 التعامؿ مع التعديات عمى األراضي الحككميةي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككميػة فػي اجتماعيػا الخػامس عشػر المنعقػد بمدينػة 
 ـ( ما يمي:3/11/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
( 907039267ع المكاطف/ أحمد سميماف عطية أبك شػريعة ىكيػة رقػـ )تسكية كض

( مػػػف 89عمػػػى قطعػػػة األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػي جػػػز  مػػػف أرض القسػػػيمة رقػػػـ )
مائػػػػة كسػػػػبعة –( 2ـ187( مػػػػف أراضػػػػي مدينػػػػة جباليػػػػا بمسػػػػاحة )976القطعػػػػة رقػػػػـ )

( لسػػنة 9رقػػـ ) ي كفقػػان لقػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة-كومػػانكف متػػران مربعػػان 
ـ بشػػأف تليػػػات التعامػػؿ مػػػع التعػػديات عمػػػى األراضػػي الحككميػػػةي كذلػػؾ كفقػػػان 2015

 لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
 تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  نكفمبرمف  03صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  محـرمف  20                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 67المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم ) قرار
السماح لوزارة الداخمية واألمن الوطني باإلشغال الموسمي المؤقت لقطعة بشهههأن 

 أرض حكومية

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6ي العمكمية رقـ )كعمى قانكف األراض
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككميػة فػي اجتماعيػا الخػامس عشػر المنعقػد بمدينػة 
 ـ( ما يمي:3/11/2015ة بتاريخ )غز 

 (1المادة )
السػػماح لػػكزارة الداخميػػة كاألمػػف الػػكطني باإلشػػلاؿ المكسػػمي المؤقػػت لقطعػػة األرض 

( 978( مػف القطعػة رقػـ )1364الحككمية الكاقعة في جػز  مػف أرض القسػيمة رقػـ )
مػػػف أراضػػػي مدينػػػة جباليػػػا السػػػتخداميا  -خمسػػػمائة متػػػران مربعػػػان –( 2ـ500بمسػػػاحة )

ي كذلػػؾ كفقػػان لممخططػػػات مركػػز لئلنقػػاذ البحػػرمي شػػػريطة عػػدـ إقامػػة منشػػ ت وابتػػػةك
 اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي رهاعتباران مف تاريخ صدك 

 ـ2015لسنة  نكفمبرمف  03صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  محـرمف  20                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 68الحكومية رقم ) قرار المجنة العميا لألراضي
تعويض المواطن/ راضي سميمان سالم أبو ريدة عن قطعة أرضو بشهههأن 

 المستممكة لغايات المنفعة العامة

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6) كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24كعمػػػػػى قػػػػػانكف األراضػػػػػي )اسػػػػػتمبلكيا لملايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )
 كتعديبلتوي 

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا السػػابع عشػػر المنعقػػد بمدينػػة قػػررت المجنػػة 
 ـ( ما يمي:17/11/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
(ي عػػف 963441910تعػػكيض المػػكاطف/ راضػػي سػػميماف سػػالـ أبكريػػدة ىكيػػة رقػػـ )

دكنمػػػػان لصػػػػالح كزارة الحكػػػػـ  -تسػػػػعكف–( 90قطعػػػػة أرضػػػػو المسػػػػتممكة كمسػػػػاحتيا )
النفايات الصمبةي بقطعة األرض الحككمية الكاقعة فػي القسػيمة المحمي إلنشا  مكب 

( تسػػجيؿ مجػدد مػػف أراضػػي السػػبع بقيمػػة أرضػػو 5056( مػػف القطعػػة رقػػـ )11رقػـ )
 حسب تقدير لجنة توميف األراضي الحككمية.

 (2المادة )
 يملي كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
ـ ىػػذا القػػراري كيعمػػؿ بػػو تنفيذ أحكا -ا يخصوكؿ فيم -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  نكفمبرمف  17صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  صفرمف  04                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 ميا لألراضي الحكوميةرئيس المجنة الع
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 م2015( لسنة 69قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
لصالح وزارة االقتصاد الوطني إلنشاء مقمع بشهههأن تخصيص قطعة أرض حكومية 

 لمرمال
 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 

 ي كتعديبلتوي كعمى قانكف األراضي العومان
 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )

 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
يػا السػابع عشػر المنعقػد بمدينػة غػزة قررت المجنة العميا لؤلراضي الحككمية فػي اجتماع

 ـ( ما يمي:17/11/2015بتاريخ )
 (1المادة )

( مػػف 2تخصػػيص قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػي جػػز  مػػف أرض القسػػيمة رقػػـ )
دكنمػان لصػالح  -خمسػكف–( 50( مف أراضػي مدينػة رفػح بمسػاحة )2372القطعة رقـ )

 كزارة االقتصاد الكطني إلنشا  مقمع لمرماؿ.
 (2دة )الما
 يملي كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
ـ ىػػػذا القػػػراري كيعمػػػؿ بػػػو  تنفيذ أحكا -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره
 ـ2015لسنة  نكفمبرمف  17صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػػػ1437لعػاـ  صفرمف  04                     
 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان

 رئيهس سمطة األراضي
 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 70قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 بشهههأن اعتماد مشروع إسكان ذوي الدخل المحدود في قطاع غزة

حالتو إلى المجمس التشريعي لممصاد  قة عميووا 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  لعامةيكبنا ن عمى مقتضيات المصمحة ا
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قررت المجنة العميا لؤلراضػي الحككميػة فػي اجتماعيػا السػادس عشػر المنعقػد بمدينػة 
 ـ( ما يمي:10/11/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
حالتػػػو إلػػػى المجمػػػس اعتمػػػاد مشػػػركع  إسػػػكاف ذكم الػػػدخؿ المحػػػدكد فػػػي قطػػػاع غػػػزة كا 

 يو حسب األصكؿ.لممصادقة عم التشريعي
 (2المادة )

تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة
 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  نكفمبرمف  10صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  محـرمف  27                     

 راىيم عبد الرؤوف رضوانم. إب
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 71قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 بشهههأن تسجيل أراضي مشاريع اإلسكان لممنتفعين بيا

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 ألراضي العوماني كتعديبلتوي كعمى قانكف ا

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

ـ بشػػػػأف مػػػػنح الحقػػػػكؽ العقاريػػػػة 1974( لسػػػػنة 494كعمػػػػى األمػػػػر العسػػػػكرم رقػػػػـ )
 كتسجيمياي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا السػػابع عشػػر المنعقػػد بمدينػػة 
 ـ( ما يمي:17/11/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
يجػػػكز تسػػػػجيؿ أراضػػػػي مشػػػػاريع اإلسػػػػكاف لممنتفعػػػػيف بيػػػػا سػػػػكا  أكػػػػانكا مػػػػف المتعاقػػػػديف 

 ارة طكيمة األمد أك خمفيـ العاـ أك الخاص.أك بإيج األصمييف بشرا 

 (2المادة )
تكمػػؼ سػػمطة األراضػػي بكضػػع ا ليػػات كاإلجػػرا ات البلزمػػة نحػػك تطبيػػؽ أحكػػاـ ىػػذا 

 القرار.
 (3المادة )

 يسرم ىذا القرار عمى جميع مشاريع اإلسكاف السابقة.
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 (4المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (5المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -الجيات المختصة كافةعمى 

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  نكفمبرمف  17صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  صفرمف  04                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 طة األراضيرئيهس سم

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 72قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
لصالح بمدية رفح إلنشاء صالة رياضية بشهههأن تأجير قطعة أرض حكومية 

 متخصصة

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كف األراضي العوماني كتعديبلتوي كعمى قان

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

 ـ بشأف2015( لسنة 5كعمى قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقـ )
 نظاـ معايير تأجير األراضي الحككميةي

   ن عمى مقتضيات المصمحة العامةيكبنا
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا السػػابع عشػػر المنعقػػد بمدينػػة 
 ـ( ما يمي:17/11/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
مػػػف ( 2تػػػأجير قطعػػػة األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػي جػػػز  مػػػف أرض القسػػػيمة رقػػػـ )

ألػػػػؼ كتسػػػػعمائة كومػػػػاني عشػػػػر متػػػػران –( 2ـ1918( بمسػػػػاحة )2368القطعػػػػة رقػػػػـ )
مف أراضي مدينة رفح لصالح بمدية رفح إلنشا  صالة رياضػية متخصصػةي  -مربعان 

 %( مف قيمة األرض.1عمى أف تككف قيمة اإليجار بنسبة )

 (2المادة )
 يملي كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
ـ ىػػذا القػػراري كيعمػػؿ بػػو تنفيذ أحكا -كؿ فيما يخصو -الجيات المختصة كافةعمى 

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  نكفمبرمف  17صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  صفرمف  04                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 مطة األراضيرئيهس س

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 73قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
محمد سعيد حسن  إلغاء استمالك قطعة األرض الممموكة لممواطن/بشهههأن 

 أبو جيل

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 ى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي كعم

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24كعمػػػػػى قػػػػػانكف األراضػػػػػي )اسػػػػػتمبلكيا لملايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )
 كتعديبلتوي 

 ـ بشأف2012/ـ.ك/إ.ىػػػػ( لسنة 2/234/11رقـ ) كعمى قرار مجمس الكزرا 
 استمبلؾ قطعة أرض المكاطف/ محمد سعيد حسف أبك جيؿ للايات المنفعة العامةي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

عقػػد بمدينػػة قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا السػػابع عشػػر المن
 ـ( ما يمي:17/11/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
إللػػػػا  اسػػػػتمبلؾ قطعػػػػة األرض المممككػػػػة لممػػػػكاطف/ محمػػػػد سػػػػعيد حسػػػػف أبػػػػك جيػػػػؿ 

( مف أراضي مدينة غزةي 728( مف القطعة رقـ )17الكاقعة في أرض القسيمة رقـ )
 .-ستمائة متران مربعان –( 2ـ600كالباللة مساحتيا )

 (2المادة )
 كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.يملي 
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 (3المادة )
ـ ىػػذا القػػراري كيعمػػؿ بػػو تنفيذ أحكا -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  نكفمبرمف  17صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437ـ لعػا صفرمف  04                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 74قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
تعديل الغرض من تأجير قطعة األرض الحكومية لصالح الشركة الظبيانية بشهههأن 

 العقارية

 ـ كتعديبلتوي2003طبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة بعد اال
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

ـ بشػأف نقػؿ 2012.ىػػػػػػ( لسػنة /ـ.ك/إ10/254/11كعمى قرار مجمػس الػكزرا  رقػـ )
التخصػػيص السػػابؽ الخػػاص بشػػركة األنػػدلس )الظبيانيػػة العقاريػػة( إلػػى قطعػػة أرض 

 حككمية أخرل إلنشا  منتجع سياحيي
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
السػػابع عشػػر المنعقػػد بمدينػػة قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا 

 ـ( ما يمي:17/11/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
تعػػديؿ اللػػرض مػػف تػػأجير قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػي أرض القسػػيمة رقػػـ 

خمسػػػة –( 25( مػػػف أراضػػػي مدينػػػة خػػػانيكنس بمسػػػاحة )89( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )3)
اسػتخداميا فػي الزراعػػة دكنمػان لصػالح الشػركة الظبيانيػػة العقاريػةي ليصػبح  -كعشػريف

 المكسمية مؤقتان لحيف التمكف مف إنشا  المشركع السياحي.

 (2المادة )
 يملي كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
ـ ىػػذا القػػراري كيعمػػؿ بػػو تنفيذ أحكا -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 مية.كينشر في الجريدة الرسي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  نكفمبرمف  17صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  صفرمف  04                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 75قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 تسوية وضع المواطن/ عبد ربو عميان أبو عمرةبشهههأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 األراضي العمكميةيـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف 2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

تليػػػات  بشػػأف ـ2015( لسػػػنة 9كعمػػى قػػرار المجنػػػة العميػػا لؤلراضػػػي الحككميػػة رقػػـ )
 التعامؿ مع التعديات عمى األراضي الحككميةي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

السػػابع عشػػر المنعقػػد بمدينػػة  قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا
 ـ( ما يمي:17/11/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
تسػػكية كضػػع المػػكاطف/ عبػػد ربػػو عميػػاف أبػػك عمػػرةي عمػػى قطعػػة أرض حككميػػة مػػف 
مشركع إسكاف البراؽ في مدينة خانيكنس بدالن مف مشػركع إسػكاف بيسػافي كذلػؾ فػي 

 المقاسـ التالية:
 .-مائتاف كسبعكف متران مربعان –( 2ـ270( بمساحة )695المقسـ رقـ ) .1
 .-مائتاف كاوناف كخمسكف متران مربعان –( 2ـ252( بمساحة )892المقسـ رقـ ) .2
 .-مائتاف كاوناف كخمسكف متران مربعان –( 2ـ252( بمساحة )906المقسـ رقـ ) .3
 .-مائتاف كسبعكف متران مربعان -( 2ـ270( بمساحة )699المقسـ رقـ ) .4

 (2المادة )
 اطف المذككر أم تعكيضات أخرل عف المساكف التي تـ إزالتيا.ال يستحؽ المك 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 099 - 

 (3المادة )
 يملي كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (4المادة )
ـ ىػػذا القػػراري كيعمػػؿ بػػو تنفيذ أحكا -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  نكفمبرمف  17غػزة بتاريخ: صػدر في مدينػة 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  صفرمف  04                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 76قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 لمواطن/ فضل عاشور العسمي دغمشتسوية وضع ابشهههأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

تليػػػات  بشػػأف ـ2015( لسػػػنة 9رار المجنػػػة العميػػا لؤلراضػػػي الحككميػػة رقػػـ )كعمػػى قػػ
 التعامؿ مع التعديات عمى األراضي الحككميةي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

نػػة قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا السػػابع عشػػر المنعقػػد بمدي
 ـ( ما يمي:17/11/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
( 900932336تسكية كضع المكاطف/ فضؿ عاشػكر العسػمي دغمػشي ىكيػة رقػـ )

الكاقعػة  -مائتاف كسبعكف متػران مربعػان –( 2ـ270عمى قطعة أرض حككمية بمساحة )
( فػػػي مشػػػركع 88( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )2( مػػػف القسػػػيمة رقػػػـ )345فػػػي المقسػػػـ رقػػػـ )

لبػػػػراؽ مػػػػف أراضػػػػي مدينػػػػة خػػػػانيكنسي كفقػػػػان لقػػػػرار المجنػػػػة العميػػػػا لؤلراضػػػػي إسػػػػكاف ا
ـ بشػأف تليػات التعامػؿ مػع التعػديات عمػى األراضػي 2015( لسػنة 9الحككمية رقـ )

 الحككمية.
 (2المادة )
 يملي كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
ـ ىػػذا القػػراري كيعمػػؿ بػػو تنفيذ أحكا -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  نكفمبرمف  17صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  صفرمف  04                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 ةرئيس المجنة العميا لألراضي الحكومي
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 م2015( لسنة 77قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
قيمة إيجار األرض الحكومية المؤجرة لصالح جمعية الصحابة بشهههأن تخفيض 

 لتحفيظ القرءان الكريم

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 توي كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبل
 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )

 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )
ـ بشػأف تػأجير 2013/ـ.ك/إ.ىػػػػػ( لسػنة 7/310/11كعمى قرار مجمس الكزرا  رقػـ )

نشػا  مشػاريع قطعة أرض حككمية لصالح جمعيػة الصػحابة لتحفػيظ القػرتف الكػريـ إل
 زراعية عميياي

نظػػػاـ  ـ بشػػػأف2015( لسػػػنة 5كعمػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )
 معايير تأجير األراضي الحككميةي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

ابع عشػػر المنعقػػد بمدينػػة قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا السػػ
 ـ( ما يمي:17/11/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
( مػػػف 14تخفػػػيض قيمػػػة إيجػػػار األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػي أرض القسػػػيمة رقػػػـ )

 -وبلوػػكف–( 30( مػػف أراضػػي محافظػػة خػػانيكنسي كالباللػػة مسػػاحتيا )88القطعػػة )
%( لمػدة 40كريـ بنسبة )دكنماني كالمؤجرة لصالح جمعية الصحابة لتحفيظ القر اف ال

 سنتيف.
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 (2المادة )
 يملي كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
ـ ىػػذا القػػراري كيعمػػؿ بػػو تنفيذ أحكا -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015سنة ل نكفمبرمف  17صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  صفرمف  04                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 78قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
ن تم إزالة مساكنيم عند إزالة استكمال إجراءات التعاقد لممواطنين الذيبشهههأن 

 عشوائية آل أبو عمرة

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ضي العمكميةيـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األرا2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

اعتمػاد  ـ بشأف2012/ـ.ك/إ.ىػػػػػ( لسنة 3/229/11كعمى قرار مجمس الكزرا  رقـ )
المقتػػرح المقػػدـ مػػف سػػمطة األراضػػي إلخػػبل  تؿ أبػػك عمػػرة المتعػػديف عمػػى األراضػػي 

 الحككمية.
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
ة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا السػػابع عشػػر المنعقػػد بمدينػػة قػػررت المجنػػ
 ـ( ما يمي:17/11/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
استكماؿ إجرا ات التعاقد مػع المػكاطنيف الػذيف تػـ إزالػة مسػاكنيـ عنػد إزالػة عشػكائية 
 تؿ أبػػك عمػػرةي كذلػػؾ حسػػب اإلجػػرا ات المتبعػػة فػػي حينػػو كبػػنفس الػػومفي كذلػػؾ كفقػػان 

ـ بشػػػػأف اعتمػػػػاد 2012/ـ.ك/إ.ىػػػػػػػػػ( لسػػػػنة 3/229/11لقػػػػرار مجمػػػػس الػػػػكزرا  رقػػػػـ )
المقتػػرح المقػػدـ مػػف سػػمطة األراضػػي إلخػػبل  تؿ أبػػك عمػػرة المتعػػديف عمػػى األراضػػي 

 الحككمية.
 (2المادة )
 يملي كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
ـ ىػػذا القػػراري كيعمػػؿ بػػو يذ أحكاتنف -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  نكفمبرمف  17صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  صفرمف  04                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي
 الحكومية رئيس المجنة العميا لألراضي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 616 - 

 م2015( لسنة 79قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
تعويض المواطن/ عادل عمي سالم أبو عبيدة عن قطعة أرضو المستممكة بشهههأن 

 لصالح بمدية خانيونس

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 اني كتعديبلتوي كعمى قانكف األراضي العوم

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

ـ 1943( لسػػػػػنة 24كعمػػػػػى قػػػػػانكف األراضػػػػػي )اسػػػػػتمبلكيا لملايػػػػػات العامػػػػػة( رقػػػػػـ )
 كتعديبلتوي 

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكنانيكبنا ن 

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الوالػػث عشػػر المنعقػػد بمدينػػة 
 ـ( ما يمي:06/10/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
( عػػف 962307351تعػػكيض المػػكاطف/ عػػادؿ عمػػي سػػالـ أبػػك عبيػػدةي ىكيػػة رقػػـ )

ي بقطعة األرض الحككمية الكاقعة في قطعة أرضو المستممكة لصالح بمدية خانيكنس
( مػف أراضػي مشػركع 88( مف القطعػة رقػـ )2( مف القسيمة رقـ )397المقسـ رقـ )

ي -مائتػاف كاونػاف كسػتكف متػران مربعػان –( 2ـ262البراؽ في مدينة خػانيكنس بمسػاحة )
 كذلؾ كفقان لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.
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 (2المادة )
راضػػي بإتمػػاـ إجػػرا ات تعػػكيض المػػكاطف المػػذككر كفقػػان لئلجػػرا ات تكميػػؼ سػػمطة األ

 المتبعة بالخصكص.
 (3المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (4المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 ة.كينشر في الجريدة الرسميي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  أكتكبرمف  06صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1436لعػاـ  ذم الحجةمف  22                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 80قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
اعتماد مقترح إنشاء وحدة فنية إلدارة مشروع إسكان ذوي الدخل المحدود بشهههأن 

 في قطاع غزة

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015سنة ( ل2كعمى قانكف رقـ )

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا التاسػػع عشػػر المنعقػػد بمدينػػة 
 ـ( ما يمي:13/12/2015غزة بتاريخ )

 (1المادة )
ترح إنشا  كحدة فنية إلدارة مشركع إسػكاف ذكم الػدخؿ المحػدكد فػي قطػاع اعتماد مق

 غزةي المرفؽ بيذا القرار.
 (2المادة )

تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة
 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  ديسمبرف م 13صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  ربيع األكؿمف  01                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 81قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 ىراءبشهههأن بيع زائدة تنظيمية لصالح بمدية الز 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

التعامػػؿ  ـ بشػػأف2015( لسػػنة 8الحككميػػة رقػػـ ) كعمػػى قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي
 مع الزكائد التنظيمية في األراضي الحككميةي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػػا الحػػػادم كالعشػػػركف المنعقػػػد 
 ـ( ما يمي:23/12/2015بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
( مػػف 78اعتمػػاد قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػي جػػز  مػػف أرض القسػػيمة رقػػـ )

مف  -وبلومائة كخمسة كأربعكف متران مربعان –( 2ـ345( بمساحة )2310القطعة رقـ )
أراضػػػي مدينػػػة غػػػزة زائػػػدة تنظيميػػػةي كذلػػػؾ كفقػػػان لممخططػػػات اليندسػػػية المرفقػػػة بيػػػذا 

 القرار.
 (2ادة )الم

( أعػبله لصػالح بمديػة الزىػرا ي كذلػؾ 1بيع الزائدة التنظيمية المشار إلييا في المادة )
( لسػػػنة 8( مػػػف قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )2كفقػػػان لػػػنص المػػػادة )

 ـ بشأف التعامؿ مع الزكائد التنظيمية في األراضي الحككمية.2015
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 (3المادة )
 أحكاـ ىذا القرار.يملى كؿ ما يتعارض مع 

 (4المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  ديسمبرمف  23صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ػػػىػػػ1437لعػاـ  ربيع األكؿمف  11                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 82قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
تسوية وضع المواطن/ محمود زايد جبر المصري عمى قطعة أرض من بشهههأن 

 أراضي المندوب

 ـ كتعديبلتوي2003ف األساسي المعدؿ لسنة بعد االطبلع عمى القانك 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

التعامػػؿ  ـ بشػػأف2015( لسػػنة 7كعمػػى قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )
 مع األراضي المسماة بػػػػ "المحمكؿ" ك "المندكب"ي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػػا الحػػػادم كالعشػػػركف المنعقػػػد 
 ـ( ما يمي:23/12/2015بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1ادة )الم
تسكية كضع المكاطف/ محمكد زايد جبر المصرمي كفقان لقرار المجنة العميػا لؤلراضػي 

ـ بشػأف التعامػؿ مػع األراضػي المسػماة بػػػػ "المحمػكؿ" 2015( لسػنة 7الحككمية رقـ )
 ك "المندكب"ي كذلؾ عمى النحك التالي:

قسػيمة %( مف قطعة األرض الحككمية الكاقعػة فػي أرض ال18تسجؿ ما مساحتو ) -1
( باسػـ المػكاطف المػذككر 2ـ132,321( بمسػاحة )88( مػف القطعػة رقػـ )14رقـ )

 بدكف مقابؿ.
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( مػػػػف قطعػػػػة األرض الحككميػػػػة الكاقعػػػػة فػػػػي أرض 2ـ14,703تسػػػػجؿ مػػػػا مسػػػػاحتو ) -2
( باسػػـ المػػكاطف المػػذككر مقابػػؿ الػػومف الػػذم 88( مػػف القطعػػة رقػػـ )14القسػػيمة رقػػـ )

 ة.تحدده لجنة توميف األراضي الحككمي

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  ديسمبرمف  23صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  ربيع األكؿمف  11                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 83قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
تسوية وضع المواطن/ عماد أحمد مصمح زعرب عمى قطعة أرض من بشهههأن 

 المندوبأراضي 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

التعامػػؿ  ـ بشػػأف2015( لسػػنة 7اضػػي الحككميػػة رقػػـ )كعمػػى قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلر 
 مع األراضي المسماة بػػػػ "المحمكؿ" ك "المندكب"ي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػػا الحػػػادم كالعشػػػركف المنعقػػػد 
 ـ( ما يمي:23/12/2015اريخ )بت بمدينة غزة

 
 (1المادة )

(ي كفقػان 953825353تسكية كضع المكاطف/ عماد أحمد مصمح زعرب ىكية رقػـ )
ـ بشػػػأف التعامػػػؿ مػػػع 2015( لسػػنة 7لقػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػي الحككميػػػة رقػػػـ )

 األراضي المسماة بػػػ "المحمكؿ" ك"المندكب"ي كذلؾ عمى النحك التالي:
%( مف قطعة األرض الحككمية الكاقعة في أرض القسيمة رقـ 18تو )تسجؿ ما مساح -1

( باسػػـ المػػكاطف المػػذككر بػػدكف 2ـ68,186( بمسػػاحة )2372( مػػف القطعػػة رقػػـ )1)
 مقابؿ.
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( مف قطعة األرض الحككمية الكاقعة في أرض القسػيمة 2ـ7,576تسجؿ ما مساحتو ) -2
مقابػػؿ الػػومف الػػذم تحػػدده ( باسػػـ المػػكاطف المػػذككر 2372( مػػف القطعػػة رقػػـ )1رقػػـ )

 لجنة توميف األراضي الحككمية.
 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  ديسمبرمف  23بتاريخ: صػدر في مدينػة غػزة 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  ربيع األكؿمف  11                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2015( لسنة 85قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
يجار األرض الحكومية المؤجرة لصالح اتحاد لجان العمل تخفيض قيمة إبشهههأن 

 الزراعي

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 انكف األراضي العمكميةيـ بتعديؿ بعض أحكاـ ق2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

نظػػػاـ  ـ بشػػػأف2015( لسػػػنة 5كعمػػػى قػػػرار المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة رقػػػـ )
 معايير تأجير األراضي الحككميةي

تػػأجير  بشػػأف ـ2015( لسػػنة 61عمػػى قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )
 لصالح جمعية اتحاد لجاف العمؿ الزراعييقطعة أرض حككمية 

  عمى مقتضيات المصمحة العامةيكبنا ن 
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػػا الحػػػادم كالعشػػػركف المنعقػػػد 
 ـ( ما يمي:23/12/2015بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
( مػػػف 14تخفػػػيض قيمػػػة إيجػػػار األرض الحككميػػػة الكاقعػػػة فػػػي أرض القسػػػيمة رقػػػـ )

خمسػة –( 15( مػف أراضػي محافظػة خػانيكنسي كالباللػة مسػاحتيا )88القطعة رقـ )
$( 200دكنماني كالمؤجرة لصالح اتحاد لجػاف العمػؿ الزراعػي لتصػبح بقيمػة ) -عشر

 لكؿ دكنـي لمدة وبلث سنكات. -مائتي دكالر–

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -ات المختصة كافةعمى الجي

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2015لسنة  ديسمبرمف  23صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  ربيع األكؿمف  11                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 سمطة األراضي رئيهس

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2016( لسنة 86قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
لصالح سمطة جودة البيئة إلنشاء بشهههأن إلغاء تخصيص قطعة أرض حكومية 
 مقر لمسمطة

 ويـ كتعديبلت2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

 ـ بشػػػػػأف2013/ـ.ك/إ.ىػػػػػػػػػ( لسػػػػػنة 8/280/11كعمػػػػػى قػػػػػرار مجمػػػػػس الػػػػػكزرا  رقػػػػػـ )
 سمطة جكدة البيئة إلنشا  مقر لمسمطةيتخصيص قطعة أرض حككمية لصالح 
  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
قػػررت المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػػي اجتماعيػػا الوالػػث كالعشػػركف المنعقػػد بمدينػػة 

 ـ( ما يمي:05/01/2016بتاريخ ) غزة

 (1المادة )
رض الحككميػػػة لصػػػالح سػػػمطة جػػػكدة البيئػػػة إلنشػػػا  مقػػػر إللػػػا  تخصػػػيص قطعػػػة األ

( مػف 2306( مػف القطعػة رقػـ )1لمسمطةي الكاقعة في جز  مػف أرض القسػيمة رقػـ )
 .-ألؼ متر مربع–( 2ـ1000أراضي مدينة غزة بمساحة )

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -فيما يخصو كؿ -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2016لسنة  ينايرمف  05صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  ربيع األكؿمف  24                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 لمجنة العميا لألراضي الحكوميةرئيس ا
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 م2016( لسنة 87قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 تسوية وضع المواطن/ محمد سعيد حسن أبو جيلبشهههأن 

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6قانكف األراضي العمكمية رقـ )كعمى 
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

المنعقػػػد قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػػا الوالػػػث كالعشػػػركف 
 ـ( ما يمي:05/01/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
(ي 901837419تسكية كضع المكاطف/ محمد سعيد حسف أبػك جيػؿي ىكيػة رقػـ: )

( مػف القطعػة رقػـ 14ببيعو قطعة األرض الحككمية الكاقعػة فػي أرض القسػيمة رقػـ )
تػػػػران مائػػػػة كسػػػػبعة كسػػػػبعكف م–( 2ـ177( مػػػػف أراضػػػػي مدينػػػػة غػػػػزة بمسػػػػاحة )728)

دينار أردنػي لممتػر الكاحػدي كذلػؾ كفقػان  -أربعمائة–( 400مقابؿ ومف كقدره ) -مربعان 
 لممخططات اليندسية المرفقة بيذا القرار.

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
 تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2016لسنة  ينايرمف  05صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  ربيع األكؿمف  24                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2016( لسنة 88قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
 بشهههأن بيع قطعة أرض حكومية بطريق المزاد العمني

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2مى قانكف رقـ )كع

التعامػؿ  ـ بشػأف2015( لسػنة 13كعمى قرار المجنة العميا لؤلراضي الحككمية رقػـ )
 مع التسكيات الفردية لؤلراضي الحككمية كتعديبلتوي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 لنا قانكنانيكبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة 

قػػػررت المجنػػػة العميػػػا لؤلراضػػػي الحككميػػػة فػػػي اجتماعيػػػا الوالػػػث كالعشػػػركف المنعقػػػد 
 ـ( ما يمي:05/01/2016بتاريخ ) بمدينة غزة

 (1المادة )
( فػػي جػػز  مػػف القسػػيمة 583بيػػع قطعػػة األرض الحككميػػة الكاقعػػة فػػي المقسػػـ رقػػـ )

 -كسػبعكف متػػران مربعػػان مائػػة –( 2ـ170( بمسػاحة )2366( مػػف القطعػة رقػػـ )3رقػـ )
مػػف أراضػػي مدينػػة رفػػح بطريػػؽ المػػزاد العمنػػي كبػػدكف إخضػػاعيا لنظػػاـ األقسػػاط أك 

( مف قػرار المجنػة العميػا لؤلراضػي الحككميػة 3التخفيضاتي كذلؾ كفقان لنص المادة )
ـ بشػػأف التعامػػؿ مػػع التسػػكيات الفرديػػة لؤلراضػػي الحككميػػة 2015( لسػػنة 13رقػػـ )

 كتعديبلتو.
 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.
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 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -عمى الجيات المختصة كافة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2016لسنة  ينايرمف  05صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  ربيع األكؿمف  24                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 رئيهس سمطة األراضي

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2016( لسنة 89قرار المجنة العميا لألراضي الحكومية رقم )
لصالح وزارة الزراعة إلنشاء محطة معالجة بشهههأن تخصيص قطعة أرض حكومية 

 الصرف الصحي مياه
 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 

 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 
 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )

 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )
  محة العامةيكبنا ن عمى مقتضيات المص

 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني
قػررت المجنػػة العميػا لؤلراضػػي الحككميػػة فػي اجتماعيػػا الرابػػع كالعشػركف المنعقػػد بمدينػػة 

 ـ( ما يمي:12/01/2016بتاريخ ) غزة
 (1المادة )

( مف القطعة رقـ 17تخصيص قطعة األرض الحككمية الكاقعة في أرض القسيمة رقـ )
دكنمػػػاني لصػػػالح كزارة  -عشػػػركف–( 20ف أراضػػػي مدينػػػة خػػػانيكنس بمسػػػاحة )( مػػػ89)

 الزراعة إلنشا  محطة معالجة مياه الصرؼ الصحي.
 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيػػذ أحكػػاـ ىػػذا القػػراري كيعمػػؿ بػػو  -كػػؿ فيمػػا يخصػػو -عمػػى الجيػػات المختصػػة كافػػة

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي خ صدكرهاعتباران مف تاري
 ـ2016لسنة  ينايرمف  12صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 

 ىػػػػػػ1437لعػاـ  ربيع الوانيمف  01                     
 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان

 رئيهس سمطة األراضي
 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 م2016( لسنة 90كومية رقم )قرار المجنة العميا لألراضي الح
مشاريع اإلسكان المقترحة لمشروع إسكان ذوي الدخل  بشهههأن تثمين أراضي

 المحدود في قطاع غزة

 ـ كتعديبلتوي2003بعد االطبلع عمى القانكف األساسي المعدؿ لسنة 
 كعمى قانكف األراضي العوماني كتعديبلتوي 

 ـي1942( لسنة 6كعمى قانكف األراضي العمكمية رقـ )
 ـ بتعديؿ بعض أحكاـ قانكف األراضي العمكميةي2015( لسنة 2كعمى قانكف رقـ )

ـ بشػػأف تشػػكيؿ 2015( لسػػنة 3كعمػػى قػػرار المجنػػة العميػػا لؤلراضػػي الحككميػػة رقػػـ )
 لجنة توميف األراضي الحككميةي

  كبنا ن عمى مقتضيات المصمحة العامةي
 كبنا ن عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكناني

ررت المجنة العميا لؤلراضي الحككمية في اجتماعيا الرابع كالعشركف المنعقد بمدينة ق
 ـ( ما يمي:12/01/2016بتاريخ ) غزة

 (1المادة )
تػػومف قطػػع أراضػػي مشػػاريع اإلسػػكاف المقترحػػة لمشػػركع إسػػكاف ذكم الػػدخؿ المحػػدكد 

 في قطاع غزةي كفقان لما يمي:
 

 ربع )بالدينار األردني(ومف المتر الم المكقع اسـ المشركع ـ.

 مشركع إسكاف الفرقاف  .1
 120 شكارع رئيسية

 95 شكارع غير رئيسية

 مشركع إسكاف األندلس  .2
 70 شكارع رئيسية

 55 شكارع غير رئيسية
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 ربع )بالدينار األردني(ومف المتر الم المكقع اسـ المشركع ـ.

 مشركع إسكاف البراؽ  .3
 250 ـ60شارع عرض 
 180 ـ30شارع عرض 

 140 شكارع غير رئيسية

مشركع إسكاف بجكار   .4
 قصىجامعة األ

 110 شكارع رئيسية
 85 شكارع غير رئيسية

 1مشركع إسكاف اإلسرا    .5
 185 شكارع رئيسية

 160 شكارع غير رئيسية
 145 مقاسـ صليرة

 2مشركع إسكاف اإلسرا    .6
 155 شكارع رئيسية

 125 شكارع غير رئيسية

 مشركع إسكاف القسطؿ  .7
 75 شكارع رئيسية

 65 شكارع غير رئيسية

 مشركع إسكاف الزىرا   .8
 350 شكارع رئيسية

 300 شكارع غير رئيسية

 مشركع إسكاف المقكسي  .9

غرب محطة بيمكؿ 
 عمى شارعيف

740 

 670 عمى شارع كاحد
بجكار كزارة األشلاؿ 

 العامة كاإلسكاف
640 

 575 داخمي

 مشركع إسكاف المشتؿ  .10
 490 شكارع رئيسية

 440 شكارع غير رئيسية
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 ربع )بالدينار األردني(ومف المتر الم المكقع اسـ المشركع ـ.

 ركع إسكاف طبريامش  .11
 150 شكارع رئيسية

 120 شكارع غير رئيسية

 مشركع إسكاف الفردكس  .12
 245 شكارع رئيسية

 200 شكارع غير رئيسية

 مشركع إسكاف بيساف  .13
 90 شكارع رئيسية

 70 شكارع غير رئيسية
 

 (2المادة )
 يملى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذا القرار.

 (3المادة )
تنفيذ أحكػاـ ىػذا القػراري كيعمػؿ بػو  -كؿ فيما يخصو -ختصة كافةعمى الجيات الم

 كينشر في الجريدة الرسمية.ي اعتباران مف تاريخ صدكره

 ـ2016لسنة  ينايرمف  12صػدر في مدينػة غػزة بتاريخ: 
 ىػػػػػػ1437لعػاـ  ربيع الوانيمف  01                     

 م. إبراىيم عبد الرؤوف رضوان
 األراضيرئيهس سمطة 

 رئيس المجنة العميا لألراضي الحكومية
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 صادر عن المجمس األعمى لمقضاء الشرعي م(07/6106قرار إداري رقم )
 بو عرجةأحمد محمد نمر أ /بخصوص االستغناء عن خدمة القاضي

 المجمس األعمى لمقضا  الشرعي
رة قػػػالف السػػػيما يـ2113لسػػػنة  (3)رقػػػـ  يبعػػػد االطػػػبلع عمػػػى قػػػانكف القضػػػا  الشػػػرع

 يمنو (13)مف المادة  (ت)
ـ كالمسػتند الػى 13/2/2114ـ الصػادر بتػاريخ 23/2114كعمػى القػرار االدارم رقػـ 
ـ 28/11/2114إ.ىػ( الصادر بتػاريخ -ـ.ك-11-326-1قرار مجمس الكزرا  رقـ )

شرعيان تحت االختبػار فػي محكمػة  يان قاض أبك عرجةبخصكص تعييف القاضي أحمد 
 الشجاعية الشرعيةي

القاضػػي احمػػد محمػػد  بإعفػػا كبنػػا  عمػػى مكافقػػة المجمػػس االعمػػى لمقضػػا  الشػػرعي  
 ـ17/12/2116المنعقدة بتاريخ شرعي( بجمستو  نمر ابك عرجة مف كظيفتو )قاضو 

 كبنا  عمى مقتضيات المصمحة العامة
 كبنا  عمى الصبلحيات المخكلة لنا قانكنا 

 قررنا ما يأتي: 
 (1المادة )

مػف كظيفتػو )قػاض  48651مد محمد نمر ابك عرجة رقػـ كظيفػي اعفا  القاضي اح
عادتو مديران   .لديكاف محكمة االستئناؼ الشرعية بلزة شرعي( كا 

 (2المادة )
كيعمػؿ بػو ىػذا القػرار أحكػاـ تنفيػذ  -يخصػوفيمػا  كػؿه -كافػة عمى الجيات المختصة 

 دة الرسمية. ملى كؿ ما يتعارض معو كينشر في الجريكيي  يصدكره مف تاريخ اعتباران 
 ىػ.1437ع االخر/ربي /28 مدينة غزة بتاريخ: في صدر

 ـ.17/12/2116 :كفؽالم                             

 

ػ
 الشيخ الدكتور/ حسن عمي الجوجو

 رئيس الهمجمس األعمى لمقضاء الشرعي
 رئيهههس الهمحكمة العميا الشهههههرعية
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ بدكف ارتداد كعرض 16بعرض  7بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 8-4ـ بدكف ارتداد في الجز  المحصكر بيف شارعي 14

 دير البمح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  14/1/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  1/2115 بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ

ـ بػدكف ارتػداد 16( بعػرض )شػارع مػدارس الوانكيػة 7ارع رقـ التفصيمي لمش المخطط
كالمػػار بالقسػػائـ  8-4ـ بػػدكف ارتػػداد فػػي الجػػز  المحصػػكر بػػيف شػػارعي 14كعػػرض 

القطعػػػة رقػػػـ  ( مػػػف18-19-21-21-22-23-27-28-29-31-31-35-46)
 .147( مف القطعة رقـ 11كالقسيمة ) 149( مف القطعة رقـ 34-1كالقسائـ ) 128

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .15/11/2114نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
ف عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتي

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18ادة )كذلؾ كفقان لنص الم

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

بيف الشارعي  المحصكر 2بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع الييكمي رقـ 
(3A – 7 بعرض )ـ ارتداد3ـ+16 

 المصدر  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

معمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة ل
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  14/1/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  1/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

( 3A – 7المحصػػػكر بػػػيف الشػػػارعي ) 2مي لمشػػػارع الييكمػػػي رقػػػـ المخطػػػط التفصػػػي
ـ ارتػػػداد كالمػػػار بالقسػػػائـ )أراضػػػي سػػػبع( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )أراضػػػي 3ـ+16بعػػػرض 
 سبع(.

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .27/11/2114نشره بجريدتي فمسطيف كالحياة الجديدة بتاريخ 

مػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة ك
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18دة )كذلؾ كفقان لنص الما

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 اتػزـزةبطحاسظ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ6ممر مشاه بعرض  61بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 (59-21المحصكر بيف الشارعي )

 رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

معمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت ة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لتعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػ
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  14/1/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  1/2115 بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ

ـ كالمحصػكر بػيف الشػارعي 6ممر مشاه بعػرض  61المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 (.13( مف القطعة رقـ )11-17( كالمار بالقسائـ )21-59)

ض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل السابؽ إيداعو لبلعترا
 .25/2/2113نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18لؾ كفقان لنص المادة )كذ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

شارع عبد اهلل ابف مسعكد  79بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 كارتداد حسب المخطط ـ18 -ـ 16بعرض 

 رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  14/1/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  1/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ 18 -ـ 16د اهلل ابػف مسػعكد بعػرض شػارع عبػ 79المخطط التفصيمي لمشارع رقػـ 
( كالقسػػائـ 11( مػػف القطعػػة رقػػـ )15-14كارتػػداد حسػػب المخطػػط كالمػػار بالقسػػائـ )

(1-2-22-21-4-19-5-12-18-17-6-16-7-15-9-11-11-8-14-
 (.25( مف القطعة رقـ )1-6-9-5) ( كالقسائـ رقـ11( مف القطعة رقـ )13

الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف 
 .13/5/2113نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18ادة )كذلؾ كفقان لنص الم

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

بني  –بالمصادقة عمى المشركع التنظيمي العمراني التفصيمي لمخطط حي الزنة 
 سييبل
 1936( لسنة 82قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى المشػػػػػركع  14/1/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  1/2115رقػػػػػـ 

 .بني سييبل –صيمي لمخطط حي الزنة التنظيمي العمراني التف
ف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر السابؽ إيداعػو لئلعتػراض بمكجػب اإلعػبلف الصػادر عػ

مع كضعو مكضع التنفيذ بعد مركر خمسة  1/12/2114في جريدة فمسطيف بتاريخ 
عشػػػر يكمػػػان مػػػف تػػػاريخ نشػػػر ىػػػذا اإلعػػػبلف فػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػػي صحػػػػيفتيف 

( مػػػف قػػػانكف تنظػػػيـ 18لمػػػادة )يكميتيػػػػف محميتػػػيف أييمػػػا أقػػػرب ي كذلػػػؾ كفقػػػان لػػػنص ا
 .المدف

ػغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصز
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ 3ـ+14بعرض  14271بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي التنظيمي لمشارع رقـ 
 ارتداد

 18-22كالمحصكر بيف شارعي 
 خانيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28رقـ ) قانكف تنظيـ المدف

معمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة ل
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  14/1/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  1/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ ارتػػػػػػػداد 3ـ+14بعػػػػػػػرض  14271المخطػػػػػػػط التفصػػػػػػػيمي التنظيمػػػػػػػي لمشػػػػػػػارع رقػػػػػػػـ 
 (.41( مف القطعة رقـ )9-8بالقسائـ ) كالمار 18-22كالمحصكر بيف شارعي 

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .9/1/2114نشره بجريدتي فمسطيف كالرسالة بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
ف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبل

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .يـ المدف( مف قانكف تنظ18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ بدكف 8في حي الشيدا  بعرض  HA10فصيمي لمشارع رقـ بإيداع المخطط الت
 ارتداد
 : بني سييبلمنطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28لمدف رقـ )قانكف تنظيـ ا

 1/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
في  HA10عف إيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ  14/1/2115المنعقدة بتاريخ 

( مػف 39-38-37-36-35ـ بدكف ارتػداد كالمػار بالقسػائـ )8حي الشيدا  بعرض 
 (.215القطعة رقـ )

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 

جانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع م
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 بني سييبل.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
ػ
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ػإرـــــــالن
 ة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف المجن

مف مرفؽ عاـ إلى  214مف القطعة رقـ  5إيداع تليير ىدؼ استخداـ القسيمة رقـ 
 منطقة سكنية

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد 
إيػػػداع مشػػػركع تلييػػػر  14/1/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ  1/2115رقػػػـ  قػػػررت بجمسػػػتيا
مػػػف مرفػػػؽ عػػػاـ إلػػػى منطقػػػة  214مػػػف القطعػػػة رقػػػـ  5القسػػػيمة رقػػػـ  ىػػػدؼ اسػػػتخداـ

كذلػػؾ طبقػػان لممخطػػط المػػكدع بمقػػر لجنػػة التنظػػيـ بنػػي سػػييبل تطبيقػػان لػػنص  –سػكنية 
 عديبلتو.كت 1936( لسنة 28ر مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )المادة السادسة عش

كعميو كاستنادان لنص المادة السابعة عشػر مػف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػع ذكم  
الحقكؽ في األراضي كاألمبلؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بأم مشركع تخػر 
أكدع بمقتضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكا  بصػػفتيـ مػػف أصػػحاب األمػػبلؾ أك بأيػػة 

لمػػكدع كتقػػديـ اعتراضػػاتيـ عميػػو إلػػى مكتػػب صػػفة أخػػرل االطػػبلع عمػػى المخطػػط ا
خػػػبلؿ سػػػاعات الػػػدكاـ الرسػػػمي كلمػػػدة سػػػتيف يكمػػػان  مػػػف بنػػػي سػػػييبل المجنػػػة المحميػػػة 
 .إلعبلفتاريػخ نشر ىذا ا

 ((.راض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد)) كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػـــالنإرــــ
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

بعرض  3112كشارع رقـ  3235بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع التنظيمي رقـ 
 ـ بدكف ارتداد15

 72-87كالمحصكر بيف شارعي 
 : خانيكنسمنطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28كف تنظيـ المدف رقـ )قان

 1/2115بنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ تعمف المجنػة المركزيػة لؤل
عػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيمي لمشػػارع التنظيمػػي رقػػـ  14/1/2115المنعقػػدة بتػػاريخ 

-87ـ بػػدكف ارتػػداد كالمحصػػكر بػػيف شػػارعي 15بعػػرض  3112كشػػارع رقػػـ  3235
-2( كالقسػائـ )63( مف القطعة رقػـ )74-73-71-69-66كالمار بالقسائـ )  72
6-7-8-9-11-11-18-21-22-23-25-29-31-31-33-39-41-43 )

 (.65( مف القطعة رقـ )9( كالقسيمة رقـ )64مف القطعة رقـ )
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
ارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خ

الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 
 خانيكنس.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 637 - 

ػإرـــــــالن
 عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة صادر

 في حي السطر 39بإيداع المخطط التفصيمي التنظيمي لشكارع القطعة رقـ 
 : خانيكنسمنطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 1/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيمي التنظيمػػػػي لشػػػػكارع  14/1/2115قػػػػدة بتػػػػاريخ المنع

-9-8-7-6-5-4-3-2-1فػػػي حػػػي السػػػطر كالمػػػار بالقسػػػائـ ) 39القطعػػػة رقػػػـ 
 (.39( مف القطعة رقـ )11-11-12-21-21-26-31-31-52-53

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ 

المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 خانيكنس.
 ((.ػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+14بعرض  41بإيداع المخطط التفصيمي لمشارعيف رقـ 
 ـ ارتداد3ـ+16بعرض  43كشارع رقـ 

 : القرارةمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28ف رقـ )مدقانكف تنظيـ ال

 1/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 41عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارعيف رقػػػػـ  14/1/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

ـ ارتػػػداد كالمػػػار بالقسػػػائـ 3ـ+16بعػػػرض  43ـ ارتػػػداد كشػػػارع رقػػػـ 3ـ+14بعػػػرض 
 أراضي سبع(.)أراضي سبع( مف القطعة رقـ )

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة
 القرارة.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

بدكف ارتداد  ـ15بعرض  69كمي رقـ بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع اليي
ـ بدكف ارتداد في الجز  المحصكر بيف 16كبعرض  41-4 كالمحصكر بيف شارعي

 36-41شارعي 
 : خانيكنسمنطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 1/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 69عف إيداع المخطط التفصيمي لمشارع الييكمي رقـ  14/1/2115يخ المنعقدة بتار 

ـ بدكف ارتداد 16كبعرض  41-4ـ بدكف ارتداد كالمحصكر بيف شارعي 15بعرض 
-11-9-8-7-6-5كالمػػار بالقسػػائـ ) 36-41فػػي الجػػز  المحصػػكر بػػيف شػػارعي 

( مف 41-42-43-44-45-46-47-48-49-51-51-52-74-75-76-77
-12-3-2( كالقسػائـ )54( مػف القطعػة رقػـ )19-18( كالقسػائـ )53القطعة رقػـ )

-24-23-22-21-21-19( كالقسػائـ )68( مف القطعػة رقػـ )22-23-24-51
 (.57( مف القطعة رقـ )1( كالقسيمة رقـ )69( مف القطعة رقـ )29-31

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
قػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الح

المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 خانيكنس.
 ((.خالتاريػػػ ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ( بدكف 51شارع السكة بعرض ) 11بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع الييكمي رقـ 
 ارتداد
 : خانيكنسمنطقة تنظيـ

 1936نة ( لس28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 1/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 11عف إيداع المخطط التفصيمي لمشارع الييكمي رقـ  14/1/2115المنعقدة بتاريخ 

( مػػػف 28-27-18-1ـ( بػػػدكف ارتػػػداد كالمػػػار بالقسػػػائـ )51شػػػارع السػػػكة بعػػػرض )
( 4-3-2-1( كالقسػائـ )65القطعة رقـ ) ( مف17-14( كالقسائـ )66القطعة رقـ )

 (.86( مف القطعة رقـ )2-1( كالقسائـ )87مف القطعة رقـ )
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع 

الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 
 خانيكنس.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة 

 ـ بدكف ارتداد11بعرض  66بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 12149-23كالمحصكر بيف شارعي

 خانيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ـك أنيػػا قػػد قػػػررت معمػػتعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة ل
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  14/1/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  1/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ بػػػػدكف ارتػػػػداد كالمحصػػػػكر بػػػػيف 11بعػػػػرض  66المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ 
( مػػف 21-21-19-15-14-13-12-11كالمػػار بالقسػػائـ ) 12149-23شػػارعي

 .48القطعة رقـ 
الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل  السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف

 .9/1/2114نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18ادة )كذلؾ كفقان لنص الم

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+16بعرض  2بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع الييكمي رقـ 
 3A - 7كالمحصكر بيف شارعي 

 المصدر  –قة تنظيـمنط
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  14/1/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  1/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

كالمحصػكر بػيف ـ ارتػداد  3ـ+16بعػرض  2المخطط التفصيمي لمشارع الييكمي رقـ 
 كالمار بالقسائـ )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(. 3A - 7شارعي 

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .27/11/2114نشره بجريدتي فمسطيف كالحياة الجديدة بتاريخ 

لتنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع ا
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 زية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المرك

 ـ بدكف ارتداد12بعرض  41بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع الييكمي رقـ 
 687-69كالمحصكر بيف شارعي 

 : خانيكنسمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 1/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 41عف إيداع المخطط التفصيمي لمشارع الييكمي رقـ  14/1/2115المنعقدة بتاريخ 

-52كالمػار بالقسػائـ ) 687-69ـ بدكف ارتداد كالمحصكر بػيف شػارعي 12بعرض 
( مػػػػػف 57-58-66-68-69-71-71-72-73-74-97-98-99-111-112

 (.53القطعة رقـ )
 بلف.لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلع

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 خانيكنس.
 ((.التاريػػػخألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ +16بعرض  25بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 36-5كالمحصكر بيف شارعي 

 : القرارةظيـمنطقة تن
 1936( لسنة 28ـ المدف رقـ )قانكف تنظي

 1/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػرض  25عف إيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقػـ  14/1/2115المنعقدة بتاريخ 

سبع( مػف كالمار بالقسائـ )أراضي  36-5ـ ارتداد كالمحصكر بيف شارعي 3ـ +16
 القطعة رقـ )أراضي سبع(.

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى
 القرارة.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ بدكف ارتداد16بعرض  39التفصيمي لمشارع رقـ بإيداع المخطط 
 25-1كالمحصكر بيف شارعي 

 : القرارةمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 1/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػرض  39ع رقػـ عف إيداع المخطط التفصيمي لمشار  14/1/2115المنعقدة بتاريخ 

كالمار بالقسػائـ )أراضػي سػبع( مػف  25-1ـ بدكف ارتداد المحصكر بيف شارعي 16
 القطعة رقـ )أراضي سبع(.

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 

عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 القرارة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػالنإرـــــــ
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

بإيداع مجدد لمشركع مخطط تفصيمي لمنطقة حكر الصاـر الكاقعة بيف شارعي 
259-33 

 جباليا –منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

قػد قػػررت بجمسػتيا  تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا
إعادة إيداع مشركع المخطط التفصيمي  14/1/2115المنعقدة بتاريخ  1/2115رقـ 

فػػػي القطػػػع كالقسػػػائـ الكاقعػػػة  33-259لمنطقػػػة حكػػػر الصػػػاـر الكاقعػػػة بػػػيف شػػػارعي 
جرغـدةػػكالمبينػة تفاصػيمو بقػرار اإليػداع السػابؽ المنشػػكر فػي جباضغاػبمنطقة تنظػيـ 

مػػف تػػاريخ  خطدــظػرذــرػغوطــًاإيػػداعان مجػػددان لمػػدة  27/6/2112بتػػاريخ  سضدــطغن
 .نشر ىذا اإلعبلف

 1936( لسػػنة 28( مػػف قػػانكف تنظػػيـ المػػدف رقػػـ )17كعميػػو ككفقػػاننن لػػنص المػػادة ) 
فانػػػػػو يجػػػػػكز لجميػػػػػع أصػػػػػحاب الحقػػػػػكؽ فػػػػػي األراضػػػػػي كاألبنيػػػػػة كاألمػػػػػبلؾ األخػػػػػرل 

اب ىػػػذه المشػػػمكلة بيػػػذا المشػػػركع أك بػػػأم مشػػػركع تخػػػر سػػػكا  بصػػػفتيـ مػػػف أصػػػح
األمػػػبلؾ أك بأيػػػة صػػػفة أخػػػرل االطػػػبلع مجانػػػان عمػػػى المشػػػركع المعػػػدؿ لػػػدل مكتػػػب 
المجنة المحمية لمبنا  كالتنظػيـ بمقرىػا فػي بمديػة جباليػا خػبلؿ سػاعات الػدكاـ الرسػمي 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعػبلف فػي  خطدظػرذرػغوطًاكتقديـ االعتراضات عميو خبلؿ 
 .يكميتيف محميتيف أييما أقربفتيف الجريدة الرسمية أك في صحي

 ((.التاريػػخ )) كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ي البراؽ المعدؿبإيداع مشركع تنظيمي عمراني تفصيمي لبلعتراض لح
 خانيكنس –منطقة تنظيـ 

 ـ1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجمسػتيا 
تنظيمػػػػي العمرانػػػػي إيػػػػداع المشػػػػركع ال 14/1/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  1/2115رقػػػػـ 

الػػذم أعدتػػو المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ )حػػي البػػراؽ المعػػدؿ( التفصػػيمي لمنطقػػة 
 في بمدية خانيكنس كالذم يشمؿ القطع كالقسائـ التالية:

 

 المساحة اإلجمالية رقـ القسيمة رقـ القطعة

88 

كجز  مف  15جز  مف القسيمة 
كجز  مف الشارع  17القسيمة 

 16المساحي رقـ 
 دكنـ 84448

89 

كجز  مف  11جز  مف القسيمة 
كجز  مف الشارع  17القسيمة 

 2المساحي رقـ 

 
 .1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )16كذلؾ كفقان لنص المادة )

( مف ذات القانكف فإنو يجكز لجميػع أصػحاب الحقػكؽ 17كعميو ككفقان لنص المادة )
في األراضي كاألبنية كاألمبلؾ األخرل المشمكلة بيذا المشركع أك بأم مشركع تخر 

بصفتيـ مػف أصػحاب ىػذه األمػبلؾ أك بأيػة صػفة أخػرل االطػبلع مجانػان عمػى سكا  
المشػػػػركع المػػػػكدع  لػػػػدل مكتػػػػب المجنػػػػة المحميػػػػة لمبنػػػػا  كالتنظػػػػيـ بمقرىػػػػا فػػػػي بمديػػػػة 
خانيكنس خبلؿ ساعات الدكاـ الرسػمي كتقػديـ االعتراضػات عميػو خػبلؿ مػدة خمسػة 
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فتيف سػػػمية أك فػػػي صػػػحيعشػػػر يكمػػػان مػػػف تاريػػػػخ نشػػػر ىػػػذا اإلعػػػبلف فػػػي الجريػػػدة الر 
 .يكميتيف محميتيف أييما أقرب
 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ))كسػكؼ لف يمتفت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 617بالمصادقة النيائية عمى مشركع تليير ىدؼ استخداـ ارض القسيمة رقـ 
 727قطعة رقـ 

 مف مرفؽ عاـ الى سكني
 غزة -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا 
التصػػديؽ النيػػائي عمػػى مشػػركع تلييػػر  14/1/2115المنعقػػدة بتػػاريخ  1/2115رقػػـ 

 مف مرفؽ عاـ الى سكني . 727قطعة رقـ  617ىدؼ استخداـ ارض القسيمة رقـ 
اإلعػبلف الصػادر عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر السابؽ إيداعػو لبلعتػراض بمكجػب 

مػػع كضػػعو مكضػػع التنفيػػذ بعػػد  3/11/2114فػػي جريػػدتي فمسػػطيف كالرسػػالة بتػػاريخ 
مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػدة الرسػػمية أك فػػي 

( مػف قػانكف 18لمػادة )صحػيفتيف يكميتيػف محميتيف أييمػا أقػرب ي كذلػؾ كفقػان لػنص ا
 .تنظيـ المدف

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة
مف  24بالمصادقة النيائية عمى مشركع تليير ىدؼ استخداـ ارض المقسـ رقـ 

 134رقـ  قطعة 19مرافؽ عامة الى سكني عمى أرض القسيمة رقـ 
 دير البمح -منطقة تنظيـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا  تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات
التصػػديؽ النيػػائي عمػػى مشػػركع تلييػػر  14/1/2115المنعقػػدة بتػػاريخ  1/2115 رقػػـ

رض عامػػػػة الػػػػى سػػػػكني عمػػػػى أمػػػػف مرافػػػػؽ  24ىػػػػدؼ اسػػػػتخداـ ارض المقسػػػػـ رقػػػػـ 
 .134قطعة رقـ  19القسيمة رقـ 

السابؽ إيداعػو لبلعتػراض بمكجػب اإلعػبلف الصػادر عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر 
مػػػع كضػػػعو مكضػػػع التنفيػػػذ بعػػػد مػػػركر  12/11/2114فػػػي جريػػػدة فمسػػػطيف بتػػػاريخ 

خمسػػػػة عشػػػػر يكمػػػػان مػػػػف تػػػػاريخ نشػػػػر ىػػػػذا اإلعػػػػبلف فػػػػي الجريػػػػدة الرسػػػػمية أك فػػػػي 
( مػف قػانكف 18لمػادة )فتيف يكميتيػف محميتيف أييمػا أقػرب ي كذلػؾ كفقػان لػنص اصحػي

 .تنظيـ المدف

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد(3ـ+11بعرض )* 9بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 عبساف الكبيرة  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

معمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة ل
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  28/1/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  2/2115 بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ

-87ـ ارتداد( كالمار بالقسائـ )3ـ+11* بعرض )9 المخطط التفصيمي لمشارع رقـ
 .254( مف القطعة رقـ 91-91-92-93-94

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .26/2/2114نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

ة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػ
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 المدف بمحافظات غزة صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ

–بالمصادقة عمى المشركع التنظيمي العمراني التفصيمي لحي قيزاف أبك رشكاف 
 خانيكنس
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا 
ؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى المشػػػػػركع التصػػػػػدي 28/1/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  2/2115رقػػػػػـ 

 خانيكنس.–التنظيمي العمراني التفصيمي لحي قيزاف أبك رشكاف 
السابؽ إيداعػو لئلعتػراض بمكجػب اإلعػبلف الصػادر عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر 

مػػع كضػػعو مكضػػع التنفيػػذ بعػػد  23/1/2114فػػي جريػػدتي فمسػػطيف كالرسػػالة بتػػاريخ 
اإلعػػبلف فػػي الجريػػدة الرسػػمية أك فػػي مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا 

( مػػف قػػانكف 18لمػػادة )ي كذلػػؾ كفقػػان لػػنص اتيف يكميتيػػػف محميتػػيف أييمػػا أقػػربصحػػػيف
 .تنظيـ المدف

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

بإغداعػطذروعػترخغصػطحطظػزازػسئظػجػبادمػ/ػطظغرػدطديػ/ػبذأنػ
ػاضطذؼراوي

تعمف المجنة المركزية لمتنظػيـ كبنػا  المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ بأنيػا قػد 
 .   28/1/2115المنعقدة بتاريخ  2/2115قررت بجمستيا رقـ 

 741مػف القطعػة رقػـ  6عمػى أرض القسػيمة رقػـ  طحطظػزـازػسئـظػجػػإيداع ترخيص 
 . بادمػاضدغدػ/ػطظغرػدطديػاضطذؼراويالمقدمة لمجنة  غزةمف أراضي 

كعميػػو يحػػؽ لجميػػع ذكم الشػػأف فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل المشػػمكلة  
بالمنطقة بصفتيـ مف أصحاب األمبلؾ أك بأم صفة أخرل أف يتقدمكا باعتراضاتيـ 

 ر ىذا اإلعبلف.مف تاريخ نش (يكـ 31)عمى المشركع كذلؾ خبلؿ مدة 
                                 زـزةػتقدـ االعتراضات لدل مكتػب المجنػة المحميػة لمبنػا  كالتنظػيـ بمقرىػا فػي بمديػة 

/ سػػكرتير المجنػػة المركزيػػة بمكتبػػو بػػكزارة الحكػػـ المحمػػي خػػبلؿ سػػاعات الػػدكاـ كلمسػػيد
 الرسمي.

ػءػاضطدةػاضطحددةػ(())ودــوفػضنػغضتغـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظػضا
ػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

/ػبإغداعػطذروعػترخغصػطحطظػوشودػسئظػبػبادم/ػحدنػطحطدػبدويػبذأنػ
ػذبغر

حافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ بأنيػا قػد تعمف المجنة المركزية لمتنظػيـ كبنػا  المػدف بم
 .   28/1/2115المنعقدة بتاريخ  2/2115قررت بجمستيا رقـ 

مف القطعة  32عمى أرض القسيمة رقـ طذروعػطحطظػوشودػسئظػبػإيداع ترخيص 
بادمػاضدغدػ/ػحدـنػطحطـدػبـدويػػػػالمقدمة لمجنػة  خاظغوظسمف أراضي  57رقـ 

 .ذبغر
األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل المشػػمكلة كعميػػو يحػػؽ لجميػػع ذكم الشػػأف فػػي 

بالمنطقة بصفتيـ مف أصحاب األمبلؾ أك بأم صفة أخرل أف يتقدمكا باعتراضاتيـ 
 مف تاريخ نشر ىذا اإلعبلف. يكـ ( 31) عمى المشركع كذلؾ خبلؿ مدة 

تقػػػػدـ االعتراضػػػػات لػػػػدل مكتػػػػب المجنػػػػة المحميػػػػة لمبنػػػػا  كالتنظػػػػيـ بمقرىػػػػا فػػػػي بمديػػػػة 
/ سػػكرتير المجنػػػة المركزيػػة بمكتبػػػو بػػػكزارة الحكػػـ المحمػػػي خػػػبلؿ كلمسػػػيد خـــاظغوظس

 ساعات الدكاـ الرسمي.
ػ))ودــوفػضنػغضتغـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظػضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
ػ
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ػإرـــــــالن
 نا  المدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المركزية لمتنظيـ كب

/ػبإغداعػطذروعػتعغغرػتصظغفػطحطظػتطبئظػزازػطظزضيػطنػسئظػجػبذأنػ
ػإضىػسئظػأ

ػبادم/ػدطغرػحطودةػحطادة

تعمف المجنة المركزية لمتنظػيـ كبنػا  المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ بأنيػا قػد 
 .   28/1/2115المنعقدة بتاريخ  2/2115قررت بجمستيا رقـ 

طذروعػتعغغرػتصظغفػطحطظػتطبئظػزازػطظزضيػطـنػسئـظػجػإضـىػػػػتػرخيص إيداع 
ــظػأػ مػػػف أراضػػػي  916مػػػف القطعػػػة رقػػػـ  52-51-49عمػػػى أرض القسػػػائـ رقػػػـ سئـ
 .بادمػاضدغدػ/ػدطغرػحطودةػحطادةالمقدمة لمجنة جباضغاػ

كعميػػو يحػػؽ لجميػػع ذكم الشػػأف فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل المشػػمكلة  
تيـ مف أصحاب األمبلؾ أك بأم صفة أخرل أف يتقدمكا باعتراضاتيـ بالمنطقة بصف

 مف تاريخ نشر ىذا اإلعبلف. (يكـ 31)عمى المشركع كذلؾ خبلؿ مدة 
                                        جباضغاػتقدـ االعتراضات لدل مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىا في بمدية 

المجنة المركزيػة بمكتبػو بػكزارة الحكػـ المحمػي خػبلؿ سػاعات الػدكاـ كلمسيد / سكرتير 
 الرسمي.

ػ))ودــوفػضنػغضتغـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظػضاءػاضطدةػاضطحددةػ((
 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 ات غزةصادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظ

الخط الناقؿ لمياه األمطار( بعرض ) 115لمخطط التفصيمي لمشارع رقـ بإيداع ا
 ـ ارتداد3ـ+12

 : رفحمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28رقـ )قانكف تنظيـ المدف 

 2/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
                115لمخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ عػػػػف إيػػػػداع ا 28/1/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

ـ ارتػػػػػػػػػداد كالمػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػائـ                         3ـ+12) الخػػػػػػػػػط الناقػػػػػػػػػؿ لميػػػػػػػػػاه األمطػػػػػػػػػار( بعػػػػػػػػػرض 
 (.2363( مف القطعة رقـ )12-11-21-16)

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
راضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األ

المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 رفح.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

 

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 36ـ ارتداد كالشارع رقـ 3ـ+12بعرض  33بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 ـ ارتداد3ـ+11بعرض 

 : كادم غزةمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػرض  33عف إيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقػـ  28/1/2115المنعقدة بتاريخ 

ـ ارتػػػػػػػػداد كالمػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػائـ                                   3ـ+11بعػػػػػػػػرض  36ـ ارتػػػػػػػػداد كالشػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػـ 3ـ+12
 (.881( مف القطعة رقـ )21-21-24-25-27)

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو
 كادم غزة.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع
ػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد(3ـ+12بعرض ) 34مخطط التفصيمي لمشارع رقـ بإيداع ال
 : كادم غزةمنطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػرض  34عف إيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقػـ  28/1/2115المنعقدة بتاريخ 

 (.881( مف القطعة رقـ )29-28ـ ارتداد( كالمار بالقسائـ )3+ـ12)
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

تقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة الرسػػمي ك 
 كادم غزة.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع
ػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 بمحافظات غزة صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف

ـ ارتداد كالمحصكر بيف 3ـ+16بعرض  14بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 4-23شارعي 
 : الملراقةمنطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػرض  14إيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقػـ عف  28/1/2115المنعقدة بتاريخ 

( مػػػػف 38-37كالمػػػػار بالقسػػػػائـ ) 4-23ـ ارتػػػػداد كالمحصػػػػكر بػػػػيف شػػػػارعي 3ـ+16
 (.659القطعة رقـ )

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 

المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 الملراقة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 ـزةبطحاسظاتػز
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 121ـ ارتداد كالشارع رقـ 3ـ+8بعرض  121بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 ممر مشاه

 ـ بدكف ارتداد6بعرض 
 : رفحمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/2115ؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ تعمف المجنػة المركزيػة ل
 121عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ  28/1/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

ـ بػدكف ارتػداد كالمػار 6ممػر مشػاه بعػرض  121ـ ارتداد كالشارع رقػـ 3ـ+8بعرض 
 (.3( مف القطعة رقـ )5-12-28بالقسائـ )

 ريخ ىذا اإلعبلف.لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تا
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 رفح.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخمتفػػػت ألم اع))كسػػكؼ لف ي

ػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

) شارع فاطمة الزىرا  ( بعرض  12بإيداع المخطط التفصيمي لجز  مف شارع رقـ 
 ـ ارتداد3ـ+25

 : رفحمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28تنظيـ المدف رقـ )قانكف 

 2/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 12ارع رقـ لتفصيمي لجز  مف شعف إيداع المخطط ا 28/1/2115المنعقدة بتاريخ 

( مػػف القطعػػة 7-6ـ ارتػداد كالمػػار بالقسػػائـ )3ـ+25( بعػػرض )شػارع فاطمػػة الزىػػرا 
 (.13رقـ )

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 

ع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطبل
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 رفح.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػنإرـــــــال
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

شارع الشييد أيمف النحاؿ بعرض  15بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 ـ ارتداد5ـ+18

 : رفحنطقة تنظيـم
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/2115رقػـ  تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا
شػػارع  15عػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيمي لمشػػارع رقػػـ  28/1/2115المنعقػػدة بتػػاريخ 

( مػف القطعػة 2-3-4ـ ارتػداد كالمػار بالقسػائـ )5ـ+18الشييد أيمف النحاؿ بعرض 
 (.22( مف القطعة رقـ )11( كالقسيمة رقـ )31رقـ )

 مف تاريخ ىذا اإلعبلف.لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف 
و يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػ

المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 رفح.
 ((.بعد ىذا التاريػػػخ تػػراض يػػرد))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+15بعرض  62بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 : رفحمنطقة تنظيـ
 9361( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػرض  62عف إيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقػـ  28/1/2115المنعقدة بتاريخ 

( 6( مػػػػػػف القطعػػػػػػة رقػػػػػػـ )13-12-11-9-14ـ ارتػػػػػػداد كالمػػػػػػار بالقسػػػػػػائـ )3ـ+15
 (.27( مف القطعة رقـ )6كالقسيمة رقـ )

 ض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.لبلعترا
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

مديػػة الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ بب
 رفح.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع
ػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 664 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ادـ بدكف ارتد11بعرض  23Aبإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 22B-18Cكالمحصكر بيف شارعي 

 : عبساف الكبيرةمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 23Aعػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ  28/1/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

كالمػػػػار بالقسػػػػائـ                22B-18Cالمحصػػػػكر بػػػػيف شػػػػارعي ـ بػػػػدكف ارتػػػػداد ك 11بعػػػػرض 
( كالقسػػػػػػػػػػػػػائـ رقػػػػػػػػػػػػػـ                   255( مػػػػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػػـ )1-2-29-31-32-34-35)
 (.245( مف القطعة رقـ )23-22-21-15-14)

 مف تاريخ ىذا اإلعبلف. لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف
ي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػ

المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 عبساف الكبيرة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػ

ػضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنا
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 665 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ارتداد كالمحصكر بيف 3ـ+14بعرض  91بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 6-2شارعي 
 : خانيكنسمنطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػرض  91عف إيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقػـ  28/1/2115المنعقدة بتاريخ 

كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػػػػػػػػائـ                             6-2ـ ارتػػػػػػػػػػػػػػػػػداد كالمحصػػػػػػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػػػػػػػارعي 3ـ+14
( مف 1-2-4-5-11-13-16-21-21-25-26-27-31-31-34-35-41)

 (.77( مف القطعة رقـ )11-6-5-1( كالقسائـ رقـ )73القطعة رقـ )
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
خػبلؿ سػاعات الػدكاـ  المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان 
مبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة ل

 .خانيكنس
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 زية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المرك

ـ ارتداد كالمحصكر 3ـ+16بعرض  19بإيداع مجدد لممخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 23 -*20بيف شارعي 
 : كادم غزةمنطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 19عػف إيػداع مجػدد لممخطػط التفصػيمي لمشػارع رقػـ  18/2/2115المنعقػدة بتػاريخ 

-7كالمػػار بالقسػػائـ ) 23 -*20ـ ارتػػداد كالمحصػػكر بػػيف شػػارعي 3ـ+16بعػػرض 
11-12-13-14-15-16-17-18-32-34-21-22-23-24-25-26-
 (.659( مف القطعة رقـ )27-29

 ىذا اإلعبلف. لبلعتراض خبلؿ مدة خمسة عشر يكمان  مف تاريخ
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 كادم غزة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخيمتفػػػت ألم اع ))كسػػكؼ لف

 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ضمف المخطط 8بعرض  2624بإيداع إللا  مخطط تفصيمي لمشارع رقـ 
 التفصيمي لحي الصبرة
 كجز  مف الزيتكف

 : غزةمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 2624عػف إيػداع إللػا  مخطػط تفصػيمي لمشػارع رقػـ  18/2/2115المنعقدة بتػاريخ 

  مف الزيتكف كالمار بالقسائـ                         ـ ضمف المخطط التفصيمي لحي الصبرة كجز 8بعرض 
 (.628( مف القطعة رقـ )1-2)

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 

ؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبل
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 غزة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 ية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المركزية لؤلبن

ـ ارتداد كالمحصكر بيف 3ـ+8بعرض  1Rبإيداع مخطط تفصيمي لمشارع رقـ 
 8A- 10شارعي 

 : المصدرمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػػرض  1Rعػػف إيػػداع مخطػػط تفصػػيمي لمشػػارع رقػػـ  18/2/2115المنعقػػدة بتػػاريخ 

كالمػػػػػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػػػػػائـ                          8A- 10ـ ارتػػػػػػػػػػػػػػداد كالمحصػػػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػػػػارعي 3ـ+8
 )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(.

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
ي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػ

المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 المصدر.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاض
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ارتداد كالمحصكر بيف 3ـ+21بعرض  1Bبإيداع مخطط تفصيمي لمشارع رقـ 
 8A- 10شارعي 

 : المصدرمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2115ف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ تعم
بعػػرض  1Bعػػف إيػػداع مخطػػط تفصػػيمي لمشػػارع رقػػـ  18/2/2115المنعقػػدة بتػػاريخ 

كالمػػػػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػػػػائـ                          8A- 10ـ ارتػػػػػػػػػػػػػداد كالمحصػػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػػػارعي 3ـ+21
 )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(.

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

نظػػيـ ببمديػػة الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالت
 المصدر.

 ((.ا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذ
 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

تداد كالمحصكر بيف ـ ار 3ـ+21بعرض  8Aبإيداع مخطط تفصيمي لمشارع رقـ 
 3B -7شارعي 
 : المصدرمنطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػػرض  8Aعػػف إيػػداع مخطػػط تفصػػيمي لمشػػارع رقػػـ  18/2/2115المنعقػػدة بتػػاريخ 

كالمػػػػػػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػػػػػػائـ                          3B -7رعي ـ ارتػػػػػػػػػػػػػػداد كالمحصػػػػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػػػػا3ـ+21
 )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(.

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 

جانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع م
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 المصدر.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 لمركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة ا

 141قطعة رقـ  113بإيداع مخطط تفصيمي لمشارع التنظيمي المار بالقسيمة رقـ 
 ـ ارتداد3ـ+8بعرض 

 : دير البمحقة تنظيـمنط
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2115ـ تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػ
عػػف إيػػداع مخطػػط تفصػػيمي لمشػػارع التنظيمػػي المػػار  18/2/2115المنعقػػدة بتػػاريخ 
ـ ارتػػػػػػداد كالمػػػػػػار بالقسػػػػػػائـ                         3ـ+8بعػػػػػػرض  141قطعػػػػػػة رقػػػػػػـ  113بالقسػػػػػػيمة رقػػػػػػـ 

 (.141( مف القطعة رقـ )113-117)
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

كز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو يجػػ
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 دير البمح.
 ((.رد بعد ىذا التاريػػػختػػراض يػػ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ بدكف ارتداد في 31بعرض  116بإيداع مخطط تفصيمي لمشارع الييكمي رقـ 
 الجز 

 11-1المحصكر بيف شارعي 
 : خانيكنسيـمنطقة تنظ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 116عف إيداع مخطط تفصػيمي لمشػارع الييكمػي رقػـ  18/2/2115المنعقدة بتاريخ 

قسػائـ                         كالمػار بال 11-1ـ بػدكف ارتػداد فػي الجػز  المحصػكر بػيف شػارعي 31بعػرض 
( مف 17-16-15-14-3( كالقسائـ )88( مف القطعة رقـ )2-11-13-14-17)

 (.89القطعة رقـ )
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ  المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع

الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 
 خانيكنس.

 ((.ػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػنإرـــــــال
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ارتداد المحصكر بيف 3ـ+12بعرض  10012بإيداع مخطط تفصيمي لمشارع رقـ 
 85-4شارعي 

 في حي قاع القريف
 : خانيكنسمنطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2115بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف 
 10012عػػػػف إيػػػػداع مخطػػػػط تفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ  18/2/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

فػػي حػي قػػاع القػػريف كالمػػار  85-4ـ ارتػػداد المحصػػكر بػيف شػػارعي 3ـ+12بعػرض 
 (.72( مف القطعة رقـ )13-12بالقسائـ )

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو 

المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 خانيكنس.
 ((.رد بعد ىذا التاريػػػختػػراض يػػ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ارتداد في الجز  3ـ+14بعرض  11230بإيداع مخطط تفصيمي لمشارع رقـ 
 في حي المنارة 11119-4المحصكر بيف شارعي 

 : خانيكنسنطقة تنظيـم
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 11230عػػػػف إيػػػػداع مخطػػػػط تفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ  18/2/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

فػػػي حػػػي  11119-4ـ ارتػػػداد فػػػي الجػػػز  المحصػػػكر بػػػيف شػػػارعي 3ـ+14بعػػػرض 
 (.77( مف القطعة رقـ )8-7-6-5لمنارة كالمار بالقسائـ )ا

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  الرسػػمي كتقػػديـ
 خانيكنس.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع
 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 ت غزةصادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظا

 في حي قاع القريف 89كجز  مف  30-10140بإيداع مخطط تفصيمي لمشكارع رقـ 
 : خانيكنسمنطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 30-10140كارع رقػـ عف إيداع مخطط تفصػيمي لمشػ 18/2/2115المنعقدة بتاريخ 

( 71( مػػف القطعػػة رقػػـ )6-2فػػي حػػي قػػاع القػػريف كالمػػار بالقسػػائـ ) 89كجػػز  مػػف 
( مػػف القطعػػة رقػػـ 2-1( كالقسػػائـ )72( مػػف القطعػػة رقػػـ )5-4-3-2-1كالقسػػائـ )

( مػػف القطعػػة رقػػـ 2( كالقسػػيمة )76( مػػف القطعػػة رقػػـ )4-3-2-1( كالقسػػائـ )74)
(75.) 

 مف تاريخ ىذا اإلعبلف.لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف 
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 خانيكنس.
 ((.ػرد بعد ىذا التاريػػػخػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػ))كس

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ بدكف ارتداد في الجز  11بعرض  7018بإيداع مخطط تفصيمي لمشارع رقـ 
 المحصكر
 (31-61بيف شارعي رقـ )

 : خانيكنسمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بعرض  7018عف إيداع مخطط تفصيمي لمشارع رقـ  18/2/2115المنعقدة بتاريخ 

( كالمػار بالقسػائـ 31-61بػيف شػارعي رقػـ )ـ بدكف ارتػداد فػي الجػز  المحصػكر 11
( مػػػػػػف 28-11-9-7-6-5-4-2( كالقسػػػػػػائـ )61( مػػػػػػف القطعػػػػػػة رقػػػػػػـ )7-8-9)

 (.59( مف القطعة رقـ )15-12-11-11-9( كالقسائـ )61القطعة رقـ )
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

يػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبن
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 خانيكنس.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

 

ػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظػاضطرصزغظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ بدكف ارتداد في الجز  31بعرض  9بإيداع مخطط تفصيمي لمشارع الييكمي رقـ 
 24-8المحصكر بيف شارعي 

 : خانيكنسمنطقة تنظيـ
 9361( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 9عػػػف إيػػػداع مخطػػط تفصػػػيمي لمشػػػارع الييكمػػػي رقػػػـ  18/2/2115المنعقػػدة بتػػػاريخ 

كالمػار بالقسػيمة  24-8ـ بدكف ارتداد فػي الجػز  المحصػكر بػيف شػارعي 31بعرض 
( مػػػف القطعػػػة رقػػػػـ 29-28-23-22-11( كالقسػػػػائـ )31( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )51)
( كالقسػػػػػػػائـ                79( مػػػػػػػف القطعػػػػػػػة رقػػػػػػػـ )26-25-24-23-15-14( كالقسػػػػػػػائـ )78)
( كالقسائـ 82( مف القطعة رقـ )3-2-1( كالقسائـ )81( مف القطعة رقـ )3-5-6)
 (.83( مف القطعة رقـ )3-4-5-8)

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
نػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فا

المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 خانيكنس.
 يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد 3ـ+14بعرض  2655بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 )أبك غنيمة(

 غزة  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28ظيـ المدف رقـ )قانكف تن

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  18/2/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  3/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ  

ـ ارتػداد )أبػك غنيمػة( كالمػار 3ـ+14بعػرض  2655المخطط التفصػيمي لمشػارع رقػـ 
 (.728( مف القطعة رقـ )17كالقسيمة ) 635( مف القطعة رقـ 31بالقسيمة )

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .3/4/2114كالرسالة بتاريخ  2/4/2114نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

 كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 لمدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ ا
 ـ ارتداد3ـ+12بعرض  21بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 19 -18كالمحصكر بيف شارعي 

 كادم غزة  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  18/2/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  3/2115ـ بجمسػػػػػتيا رقػػػػػ

ـ ارتداد كالمحصػكر بػيف شػارعي 3ـ+12بعرض  21المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 .659( مف القطعة رقـ 7-23كالمار بالقسائـ ) 19 -18

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .14/11/2114فمسطيف بتاريخ  نشره بجريدة

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظػاضطرصزغظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

ػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػطحطظػزازػسئظػجػػبادمػ/ػداعرػطودىػاألدطربذأنػ
 

تعمف المجنة المركزية لمتنظػيـ كبنػا  المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ بأنيػا قػد 
 .   18/2/2115المنعقدة بتاريخ  3/2115قررت بجمستيا رقـ 

سػػبع ( مػػف  14عمػػى أرض القسػػيمة ) طحطــظػزــازػطظزضــيػسئــظػجػإيػػداع تػػرخيص   
بادـمػاضدـغدػ/ػدـاعرػػػػالمقدمػة لمجنػة المصػدر سبع( مػف أراضػي  18القطعة رقـ )
 .طودىػاألدطر

ألخػػرل المشػػمكلة كعميػػو يحػػؽ لجميػػع ذكم الشػػأف فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ ا 
بالمنطقة بصفتيـ مف أصحاب األمبلؾ أك بأم صفة أخرل أف يتقدمكا باعتراضاتيـ 

 مف تاريخ نشر ىذا اإلعبلف. (يكـ 31)عمى المشركع كذلؾ خبلؿ مدة 
تقػػػػدـ االعتراضػػػػات لػػػػدل مكتػػػػب المجنػػػػة المحميػػػػة لمبنػػػػا  كالتنظػػػػيـ بمقرىػػػػا فػػػػي بمديػػػػة 

ة بمكتبو بكزارة الحكـ المحمي خػبلؿ سػاعات / سكرتير المجنة المركزيكلمسيد اضطصدر
 الدكاـ الرسمي.

ػ))ودــوفػضنػغضتغـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظػضاءػاضطدةػاضطحددةػ((
ػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 1تليير ىدؼ استخداـ اراضي مف زراعي الى مقبرة عمى ارض القسيمة رقـ  إيداع
 بني سييبل – 212مف القطعة رقـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد 
إيػػػداع مشػػػركع تلييػػػر  18/2/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ  3/2115قػػػررت بجمسػػػتيا رقػػػـ 

مػف القطعػة  1اراضي مف زراعي الى مقبػرة عمػى ارض القسػيمة رقػـ  ىدؼ استخداـ
كذلػػؾ طبقػػان لممخطػػط المػػكدع بمقػػر لجنػػة التنظػػيـ بنػػي سػػييبل تطبيقػػان  –  212رقػػـ 

 1936( لسػػػػػنة 28ر مػػػػػف قػػػػػانكف تنظػػػػػيـ المػػػػػدف رقػػػػػـ )لػػػػػنص المػػػػػادة السادسػػػػػة عشػػػػػ
 كتعديبلتو.

نص المادة السابعة عشر مف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػع ذكم كعميو كاستناداننن ل
الحقكؽ في األراضي كاألمبلؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بأم مشركع تخػر 
أكدع بمقتضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكا  بصػػفتيـ مػػف أصػػحاب األمػػبلؾ أك بأيػػة 

و إلػػى مكتػػب صػػفة أخػػرل االطػػبلع عمػػى المخطػػط المػػكدع كتقػػديـ اعتراضػػاتيـ عميػػ
خػػػبلؿ سػػػاعات الػػػدكاـ الرسػػػمي كلمػػػدة سػػػتيف يكمػػػان  مػػػف بنػػػي سػػػييبل المجنػػػة المحميػػػة 

 تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف .
 ((.راض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد)) كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 زية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المرك

ضمف  2بالمصادقة النيائية عمى مشركع تليير ىدؼ استخداـ ارض المقسـ رقـ 
 / عبد الكريـ بشيرباسـ 129مف القطعة رقـ  21ة رقـ مشركع تقسيـ القسيم

 دير البمح -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا  ؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػاتتعمف المجنة المركزية ل
التصػػديؽ النيػػائي عمػػى مشػػركع تلييػػر  18/2/2115المنعقػػدة بتػػاريخ  3/2115 رقػػـ

مػػػػف  21ضػػػػمف مشػػػػركع تقسػػػػيـ القسػػػػيمة رقػػػػـ  2ىػػػػدؼ اسػػػػتخداـ ارض المقسػػػػـ رقػػػػـ 
 باسـ / عبد الكريـ بشير. 129القطعة رقـ 

اإلعػبلف الصػادر عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر السابؽ إيداعػو لبلعتػراض بمكجػب 
مػػػع كضػػػعو مكضػػػع التنفيػػػذ بعػػػد مػػػركر  12/11/2114فػػػي جريػػػدة فمسػػػطيف بتػػػاريخ 

خمسػػػػة عشػػػػر يكمػػػػان مػػػػف تػػػػاريخ نشػػػػر ىػػػػذا اإلعػػػػبلف فػػػػي الجريػػػػدة الرسػػػػمية أك فػػػػي 
( مػػف قػػانكف 18لمػػادة )صحػػػيفتيف يكميتيػػػف محميتػػيف أييمػػا أقػػربي كذلػػؾ كفقػػان لػػنص ا

 .فتنظيـ المد

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة
-32-21بالمصادقة النيائية عمى مشركع تليير ىدؼ استخداـ ارض المقاسـ )

طعة مف الق 31( ضمف مشركع تقسيـ القسيمة رقـ 44-125-126-151-157
 131رقـ 

 مشركع / جميؿ بركة مف مرافؽ عامة الى سكني
 دير البمح -منطقة تنظيـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا  تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات
لييػػر التصػػديؽ النيػػائي عمػػى مشػػركع ت 18/2/2115المنعقػػدة بتػػاريخ  3/2115 رقػػـ

( ضػػػػػػمف 157-151-126-125-44-32-21ىػػػػػػدؼ اسػػػػػػتخداـ أرض المقاسػػػػػػـ )
مشػػػركع / جميػػػؿ بركػػػة مػػػف  131مػػػف القطعػػػة رقػػػـ  31مشػػػركع تقسػػػيـ القسػػػيمة رقػػػـ 

 مرافؽ عامة الى سكني.
السابؽ إيداعػو لبلعتػراض بمكجػب اإلعػبلف الصػادر عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر 

كضػػػعو مكضػػػع التنفيػػػذ بعػػػد مػػػركر مػػػع  21/11/2114فػػػي جريػػػدة فمسػػػطيف بتػػػاريخ 
خمسػػػػة عشػػػػر يكمػػػػان مػػػػف تػػػػاريخ نشػػػػر ىػػػػذا اإلعػػػػبلف فػػػػي الجريػػػػدة الرسػػػػمية أك فػػػػي 

( مػػف قػػانكف 18لمػػادة )ي كذلػػؾ كفقػػان لػػنص اتيف يكميتيػػػف محميتػػيف أييمػػا أقػػربصحػػػيف
 .تنظيـ المدف

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 مجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزةصادر عف ال

/ػبإغداعػطذروعػترخغصػطحطظػزازػسئظػبػػبادمػ/ػظادرػدروغشػبذأنػ
ػاضطصري

تعمف المجنة المركزية لمتنظػيـ كبنػا  المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ بأنيػا قػد 
 .   18/2/2115المنعقدة بتاريخ  3/2115قررت بجمستيا رقـ 

( مػف القطعػػة  7أرض القسػػيمة ) عمػى طحطــظػزــازػطظزضــيػسئــظػبخيص إيػداع تػر   
ــشػػػػالمقدمػػة لمجنػػة خػػانيكنس ( مػػف أراضػػي 33)رقػػـ  ــادرػدروغ بادــمػاضدــغدػ/ػظ

 .اضطصري
كعميػػو يحػػؽ لجميػػع ذكم الشػػأف فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل المشػػمكلة  

مكا باعتراضاتيـ بالمنطقة بصفتيـ مف أصحاب األمبلؾ أك بأم صفة أخرل أف يتقد
 مف تاريخ نشر ىذا اإلعبلف. (يكـ 31)عمى المشركع كذلؾ خبلؿ مدة 

تقػػػػدـ االعتراضػػػػات لػػػػدل مكتػػػػب المجنػػػػة المحميػػػػة لمبنػػػػا  كالتنظػػػػيـ بمقرىػػػػا فػػػػي بمديػػػػة 
/ سػػػكرتير المجنػػػة المركزيػػػة بمكتبػػػو بػػػكزارة الحكػػػـ المحمػػػي خػػػبلؿ كلمسػػػيدخـــاظغوظسػ

 ساعات الدكاـ الرسمي.
ػغـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظػضاءػاضطدةػاضطحددةػ(())ودــوفػضنػغضت

ػ
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ػإرـــــــالن
 محافظات غزةصادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف ب

 ـ ارتداد3ـ+15بعرض  31بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع الييكمي رقـ 
 38B-34كالمحصكر بيف شارعي 

 : الملازممنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 4/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 31عف إيػداع المخطػط التفصػيمي لمشػارع الييكمػي رقػـ  4/3/2115المنعقدة بتاريخ 

كالمػػػػػػار بالقسػػػػػػائـ                          38B-34ـ ارتػػػػػػداد كالمحصػػػػػػكر بػػػػػػيف شػػػػػػارعي 3ـ+15بعػػػػػػرض 
 )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(.

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ 

المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 الملازم.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+12بعرض  3/3بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع التنظيمي رقـ 
 ككادم السمقا 3كالمحصكر بيف شارع رقـ 

 : كادم السمقامنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 4/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
عػػػف إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيمي لمشػػػارع التنظيمػػػي رقػػػـ  4/3/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

ككادم السػػػػمقا كالمػػػػار  3ـ ارتػػػػداد كالمحصػػػكر بػػػػيف شػػػػارع رقػػػـ 3ـ+12بعػػػرض  3/3
 )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(. بالقسائـ

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات 
 كادم السمقا.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ 3ـ+12) شارع العباديف ( بعرض  23يداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ بإ
 4-5كالمحصكر بيف شارعي  ارتداد

 : القرارةمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 4/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
                       23رقػػػػػػـ  يػػػػػػداع المخطػػػػػػط التفصػػػػػػيمي لمشػػػػػػارععػػػػػػف إ 4/3/2115المنعقػػػػػػدة بتػػػػػػاريخ 

كالمػػػػار  4-5ـ ارتػػػػداد كالمحصػػػػكر بػػػػيف شػػػػارعي 3ـ+12( بعػػػػرض العبػػػػاديفشػػػػارع )
 بالقسائـ )أراضي مالية( مف القطعة رقـ )أراضي مالية(.
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 القرارة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+11بعرض  11-2بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 28B -26كالمحصكر بيف شارعي 

 : عبساف الكبيرةمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28ف رقـ )قانكف تنظيـ المد

 4/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 11-2عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ  4/3/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

( 18كالمار بالقسيمة ) 28B -26ـ ارتداد كالمحصكر بيف شارعي 3ـ +11بعرض 
 (.248مف القطعة رقـ )

 اض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.لبلعتر 
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

بمديػػة الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ب
 عبساف الكبيرة.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع
 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+11بعرض  11-1بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 28B -26في الجز  المحصكر بيف شارعي 

 : عبساف الكبيرةمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 4/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 11-1عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ  4/3/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

كالمػػػػػار  28B -26ـ ارتػػػػػداد فػػػػي الجػػػػػز  المحصػػػػػكر بػػػػيف شػػػػػارعي 3ـ+11بعػػػػرض 
 (.248( مف القطعة رقـ )16بالقسيمة )

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 

مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ  المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 عبساف الكبيرة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة صادر عف

ـ بدكف 12) الشرفا ( بعرض  8348بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع الييكمي رقـ 
 1954-1981كالمحصكر بيف شارعي  ارتداد

 : غزةمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 4/2115محافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف ب
عػػػف إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيمي لمشػػػارع الييكمػػػي رقػػػـ  4/3/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

 1954-1981ـ بدكف ارتداد كالمحصكر بيف شارعي 12) الشرفا ( بعرض  8348
 كالمار بالقسائـ )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(.

 ذا اإلعبلف.لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ى
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 غزة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخػت ألم اع))كسػػكؼ لف يمتفػػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 33كالشارع الييكمي رقـ  38Aبإيداع المخطط التفصيمي لمشارع  الييكمي رقـ 
 دادـ ارت3ـ+21بعرض 

 : الملازممنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 4/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
عػػػف إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيمي لمشػػػارع  الييكمػػػي رقػػػـ  4/3/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

38A  ار بالقسػػػػػػػػػائـ                      ـ ارتػػػػػػػػػداد كالمػػػػػػػػػ3ـ+21بعػػػػػػػػػرض  33كالشػػػػػػػػػارع الييكمػػػػػػػػػي رقػػػػػػػػػـ
 )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(.

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 

الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 الملازم.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المركزية لؤلبنية 

 1777مف القطعة رقـ  137إيداع تليير ىدؼ استخداـ جز  مف أرض القسيمة رقـ 
 أـ النصر –مف زراعي إلى مرافؽ عامة ) ركضة + مركز نسائي ( 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ريـ أنيػا قػد تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػ
إيػػػػداع مشػػػػركع تلييػػػػر  4/3/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  4/2115قػػػػررت بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

مػف زراعػي  1777مف القطعة رقػـ  137جز  مف أرض القسيمة رقـ  ىدؼ استخداـ
كذلػػػؾ طبقػػان لممخطػػػط المػػػكدع بمقػػػر  – (مرافػػػؽ عامػػػة )ركضػػة + مركػػػز نسػػػائي إلػػى

ر مػف قػانكف تنظػيـ المػدف سادسػة عشػلجنة التنظػيـ أـ النصػر تطبيقػان لػنص المػادة ال
 كتعديبلتو. 1936( لسنة 28رقـ )

كعميو كاستناداننن لنص المادة السابعة عشر مف ذات القانكف فانو يجكز لجميع ذكم  
الحقكؽ في األراضي كاألمبلؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بأم مشركع تخػر 

ف أصػػحاب األمػػبلؾ أك بأيػػة أكدع بمقتضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكا  بصػػفتيـ مػػ
صػػفة أخػػرل االطػػبلع عمػػى المخطػػط المػػكدع كتقػػديـ اعتراضػػاتيـ عميػػو إلػػى مكتػػب 

مػف تاريػػخ كمػان المجنة المحمية أـ النصر خبلؿ ساعات الػدكاـ الرسػمي كلمػدة سػتيف ي
 نشر ىذا اإلعبلف.

 ((.راض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد)) كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػ
 

ػطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاض
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ بدكف ارتداد12بعرض  Z50بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 59-29كالمحصكر بيف شارعي 

 جباليا  –منطقة تنظيـ
 1936نة ( لس28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػػديؽ النيػػػػػػائي عمػػػػػػى  4/3/2115المنعقػػػػػػدة بتػػػػػػاريخ  4/2115بجمسػػػػػػتيا رقػػػػػػـ  

ـ بػػػدكف ارتػػػداد كالمحصػػػكر بػػػيف 12بعػػػرض  Z50المخطػػػط التفصػػػيمي لمشػػػارع رقػػػـ 
 .962مف القطعة رقـ  (21-22-7-8كالمار بالقسائـ ) 59-29شارعي 

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .15/11/2114نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
ي صحيفتيف يكميتيف عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كف

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ في الجز  21بعرض  36ـ بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارعي رق
 3-57بيف شارعي  المحصكر

 الزىرا   –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػػديؽ النيػػػػػػائي عمػػػػػػى  4/3/2115المنعقػػػػػػدة بتػػػػػػاريخ  4/2115بجمسػػػػػػتيا رقػػػػػػـ  

ـ في الجز  المحصكر بػيف شػارعي 21بعرض  36التفصيمي لمشارعي رقـ المخطط 
( مػف القطعػة 31-27-26-25-24-23-22-11-7-6كالمػار بالقسػائـ ) 57-3
-5( كالقسػػػائـ )2318( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )13-12-9-8-7كالقسػػػائـ ) 2315رقػػـ 
( 2319( مػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػـ )7-8-14-15-16-17-18-19-21-42-43

بػػػاقي  –( كالقسػػػائـ   )مدينػػػة األحػػػرار 2312مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )( 8-6-5كالقسػػػائـ )
 (.2313( مف القطعة رقـ )1قسيمة رقـ 

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .4/12/2114نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

مػػركر خمسػػػة  كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 695 - 

ػإرـــــــالن
 نظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كت

 ـ ارتداد3ـ+12بعرض  3/1بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 ككادم السمقا 3كالمحصكر بيف شارع رقـ 

 كادم السمقا  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ا قػػد قػػػررت معمػػـك أنيػػتعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة ل
التصديؽ النيائي عمى المخطط  4/3/2115المنعقدة بتاريخ  4/2115 بجمستيا رقـ

 3ـ ارتػػداد كالمحصػػػكر بػػػيف شػػػارع رقػػػـ 3ـ+12بعػػػرض  3/1التفصػػيمي لمشػػػارع رقػػػـ 
 ككادم السمقا  كالمار بالقسائـ )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(.

لصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف ا
 .26/5/2114نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18دة )كذلؾ كفقان لنص الما

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

بخربة العدس بعرض  117بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
ـ ارتداد 3ـ+11كبعرض  77-86رعي ـ ارتداد في الجز  المحصكر بيف شا3ـ+12

 ـ12كشارع بعرض  89في الجز  المحصكر بيف شارعي 
 رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

د قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػ
صديؽ النيائي عمى المخطط الت 4/3/2115المنعقدة بتاريخ  4/2115 بجمستيا رقـ

ـ ارتػػػػػداد فػػػػػي الجػػػػػز  3ـ+12بخربػػػػػة العػػػػػدس بعػػػػػرض  117التفصػػػػػيمي لمشػػػػػارع رقػػػػػـ 
ـ ارتداد فػي الجػز  المحصػكر بػيف 3ـ+11كبعرض  77-86المحصكر بيف شارعي 

 (.6( مف القطعة رقـ )4-3-2ـ كالمار بالقسائـ )12كشارع بعرض  89شارعي 
الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل  السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف

 .3/11/2114نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18مادة )كذلؾ كفقان لنص ال

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 / سفياف أبك مديفبإيداع مشركع افراز زراعي باسـ
 الزىرا  -منطقة تنظيـ 
 1936 ( لسنة28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا 
 2إيداع مشػركع افراز أرض القسيمة رقـ  4/3/2115المنعقدة بتاريخ  4/2115رقـ 

 دكنـ. 214793بمكقع )الزىرا ( لمساحة  2311مف القطعة رقـ 
الزىػػرا  بكتابيػػا    كالتنظػػيـ فػػي بمديػػػػةكذلػؾ بنػػا  عمػػى طمػػب مػػف المجنػػة المحميػػة لمبنػػػا

 .22/1/2115المؤرخ  2115رقػـ ق . أ / 
فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )21كعميو ككفقان لنص المادة ) 

يجكز ألم شخص مف ذكم الحقكؽ في األراضي أك األمبلؾ األخرل الكاقعة ضمف 
مػػػػبلؾ أك بأيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل ارض المشػػػػركع سػػػػكا  بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػحاب ىػػػػذه األ

االطبلع عمى خرائط المشركع المكدعة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  
في بمدية الزىرا  خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة ستيف يكمان مف تاريػػخ نشػر ىػذا 
اإلعبلف في الجريػدة الرسػمية أك في صػحيفتيف يػكميتيف محميتػيف أييمػا أقػػرب  كمػف 

ـ تقػػػديـ االعتراضػػػات عميػػػو خػػػبلؿ ىػػػذه المػػػدة إلػػػى مكتػػػب المجنػػػة المحميػػػة بصػػػكرة وػػػ
 رسمية. 

 )) كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 ظات غزةصادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحاف

 / كروة راشد المصدرات السكف باسـبإيداع مشركع تقسيـ ارض للاي
 دير البمح -منطقة تنظيـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا 
تقسػػيـ أرض القسػػيمة رقػػـ  إيػػداع مشػػػركع 4/3/2115المنعقػػدة بتػػاريخ  4/2115رقػػـ 
 دكنـ. 1114717بمكقع )دير البمح( لمساحة  2337مف القطعة رقـ  23

دير الػبمح بكتابيػا  كذلؾ بنا  عمى طمب مف المجنة المحمية لمبنػا  كالتنظيـ في بمديػػة
 .5/1/2115المؤرخ  11/ 15ق . ت/رقػـ 

فانػو  1936( لسنة 28)( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ 21كعميو ككفقان لنص المادة ) 
يجكز ألم شخص مف ذكم الحقكؽ في األراضي أك األمبلؾ األخرل الكاقعة ضمف 
ارض المشػػػػركع سػػػػكا  بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك بأيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل 
االطبلع عمى خرائط المشركع المكدعة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  

ات الػدكاـ الرسػمي كلمػدة سػتيف يكمػان مػف تاريػػخ نشػر في بمدية دير البمح خػبلؿ سػاع
ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػي صػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا أقػػػرب  
كمف وـ تقديـ االعتراضات عميو خبلؿ ىذه المػدة إلػى مكتػب المجنػة المحميػة بصػكرة 

 رسمية. 
 ((.ػػخلتاري)) كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا ا

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+24بعرض  5بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 12-42كالمحصكر بيف شارعي رقـ 

 الشككة  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28رقـ ) ظيـ المدفقانكف تن

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  18/3/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  5/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ ارتػػداد كالمحصػػكر بػػيف شػػارعي 3ـ+24بعػػرض  5المخطػػط التفصػػيمي لمشػػارع رقػػـ 
 بالقسائـ )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(. كالمار 12-42رقـ 

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .3/3/2114بتاريخ ( فمسطيف كالرسالة ) تيجريدنشره ب

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
ػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف عشر يكمان مف تاري

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 ةصادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غز 

مف القطعة  29كالقسيمة  51بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع الكاصؿ بيف القسيمة 
 ـ ارتداد3ـ+8بعرض  135

 : دير البمحمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 6/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
عػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيمي لمشػػارع الكاصػػؿ بػػيف  25/3/2115المنعقػػدة بتػػاريخ 

ـ ارتػداد كالمػار بالقسػيمة                         3ـ+8بعػرض  135مػف القطعػة  29كالقسػيمة  51القسيمة 
 (.135( مف القطعة رقـ )29)

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
ضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األرا

المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 دير البمح.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

 

ػظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضج
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+14بعرض  21بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 : كادم غزةمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28) قانكف تنظيـ المدف رقـ

 6/2115ة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ تعمف المجنػة المركزيػ
بعػرض  21عف إيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقػـ  25/3/2115المنعقدة بتاريخ 

 (.659( مف القطعة رقـ )11-9-8-7ـ ارتداد كالمار بالقسائـ )3ـ+14
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 كادم غزة.
 ((.التاريػػػخ تػػراض يػػرد بعد ىذا))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ارتداد 3ـ+14بعرض  18121بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع التنظيمي 
 16-21كالمحصكر بيف شارعي 

 : خانيكنسمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28لمدف رقـ )نكف تنظيـ اقا

 6/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع التنظيمػػػػي  25/3/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

كالمػار بالقسػائـ   16-21ـ ارتداد كالمحصكر بيف شػارعي 3ـ+14بعرض  18121
 (.88( مف القطعة رقـ )14-11( كالقسائـ )91) لقطعة رقـ( مف ا1-2-11)

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  الرسػػمي كتقػػديـ
 خانيكنس.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 ت غزةصادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظا

 (1الجز  ) 41بإيداع المخطط التفصيمي لشكارع القطعة رقـ 
 : خانيكنسمنطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 6/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 41رقػـ  عف إيداع المخطط التفصيمي لشكارع القطعة 25/3/2115المنعقدة بتاريخ 

 (.41( مف القطعة رقـ )41-1( كالمار بالقسائـ )1الجز  )
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

مي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة الرسػػ
 خانيكنس.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 مدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ ال

ـ بدكف ارتداد كالمحصكر 8بعرض  7129بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 61-11بيف شارعي 

 : خانيكنسنطقة تنظيـم
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 6/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
عػػػػػػػف إيػػػػػػػػداع المخطػػػػػػػط التفصػػػػػػػيمي لمشػػػػػػػارع رقػػػػػػػػـ  25/3/2115المنعقػػػػػػػدة بتػػػػػػػاريخ 

كالمػػػار بالقسػػػيمة  61-11ـ بػػػدكف ارتػػػداد كالمحصػػػكر بػػػيف شػػػارعي 8بعػػػرض 7129
 (.56( مف القطعة رقـ )61)

 مف تاريخ ىذا اإلعبلف.لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف 
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 

يذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة ب
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 خانيكنس.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 تػزـزةبطحاسظا
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ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ بدكف ارتداد كالمحصكر 18بعرض  18918بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 21-16بيف شارعي 
 : خانيكنسمنطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 6/2115تنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة ك 
 18918عػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيمي لمشػػارع رقػػـ  25/3/2115المنعقػػدة بتػػاريخ 

كالمػػػػػػار بالقسػػػػػػائـ                   21-16ـ بػػػػػػدكف ارتػػػػػػداد كالمحصػػػػػػكر بػػػػػػيف شػػػػػػارعي 18بعػػػػػػرض 
 (.89( مف القطعة رقـ )13-17( كالقسائـ )93لقطعة رقـ )( مف ا8-1-4)
 بلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.ل

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

ظػػيـ ببمديػػة الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتن
 خانيكنس.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+12بعرض  7125بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع التنظيمي رقـ 
 44 -8في الجز  المحصكر بيف شارعي 

 : خانيكنسمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 6/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
          عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع التنظيمػػػػي      25/3/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

 44 -8ـ ارتػػػػداد فػػػػي الجػػػػز  المحصػػػػكر بػػػػيف شػػػػارعي 3ـ+12بعػػػػرض  7125رقػػػػـ 
 (.58( مف القطعة رقـ )41-41-33كالمار بالقسائـ  )

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 

كع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشر 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 خانيكنس.
 ((.د ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بع

 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ بدكف ارتداد في الجز  3ـ+6بعرض  683بإيداع المخطط التفصيمي لمشكارع رقـ 
ـ ارتداد في الجز  المحصكر بيف 3ـ+11بعرض  42-616المحصكر بيف شارعي 

د  في الجز  المحصكر ـ ارتدا3ـ+8بعرض  685كالشارع رقـ   616-626شارعي 
 42-616بيف شارعي 
 : خانيكنسمنطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 6/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 683عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػكارع رقػػػػـ  25/3/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

بعػػرض  42-616اد فػػي الجػػز  المحصػػكر بػػيف شػػارعي ـ بػػدكف ارتػػد3ـ+6بعػػرض 
 685كالشػػارع رقػػـ   616-626ـ ارتػػداد فػػي الجػػز  المحصػػكر بػػيف شػػارعي 3ـ+11

كالمػػار بالقسػػائـ   4-616ـ ارتػػداد  فػػي الجػػز  المحصػػكر بػػيف شػػارعي 3ـ+8بعػػرض 
( مػػف القطعػػة 11( كالقسػػيمة رقػػـ )53( مػػف القطعػػة رقػػـ )114-113-111-113)

 (.218رقـ )
 عتراض خبلؿ مدة خمسة عشر يكمان إيداعان مجددان مف تاريخ ىذا اإلعبلف.لبل

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة
 خانيكنس.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 خدماتية تربط شارع الرشيد كمنطقة الشاطلبإيداع المخطط التفصيمي لمشكارع 
 : بيت الىيامنطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 6/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
عف إيػداع المخطػط التفصػيمي لمشػكارع خدماتيػة تػربط  25/3/2115المنعقدة بتاريخ 
-61-61-59-58-57-159كمنطقػػػة الشػػػاطل كالمػػػار بالقسػػػائـ  ) شػػػارع الرشػػػيد

( مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػػـ 62-63-64-65-66-67-68-69-71-71-72-73-54
-81-81-79-78-58-57-56-55-54-53-52-51( كالقسػػػػػػػػػػػائـ ) 1744)

 (.1743( مف القطعة رقـ ) 82-83-47-3
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

ز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو يجػػك 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 بيت الىيا.
 ((.ا التاريػػػخد بعد ىذ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػر 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+24بعرض  5بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
يد( ضمف حي المكاصي بنظاـ البكاكي )ارك  16-21كالمحصكر بيف شارعي 

 الشمالي
 خانيكنس  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  25/3/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  6/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ  

ـ ارتػػداد كالمحصػػكر بػػيف شػػارعي 3ـ+24بعػػرض  5ـ المخطػػط التفصػػيمي لمشػػارع رقػػ
-13بنظاـ البكاكي )اركيد( ضمف حي المكاصي الشمالي كالمػار بالقسػائـ ) 21-16
طعػػػػػػػػة رقػػػػػػػػـ                    ( مػػػػػػػػف الق11-9-8-7-1( كالقسػػػػػػػػائـ )89رقػػػػػػػػـ ) ( مػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػة15
(94.) 

زية كالذم جرل السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المرك
 .5/5/2114نشره بجريدتي االستقبلؿ كالرسالة بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .ف قانكف تنظيـ المدف( م18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ بدكف 8بعرض  616بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع التنظيمي رقـ 
الملمقة جنكبان كالشارع التنظيمي  كحتى نياية 45ارتداد كالمحصكر بيف الشارع رقـ 

كبعرض  683-45ـ بدكف ارتداد كالمحصكر بيف الشارعي رقـ 8بعرض  618رقـ 
 في حي معف 65-683ـ بدكف ارتداد كالمحصكر بيف شارعي 11

 خانيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت محافظػػات غػػزة لمتعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف ب
التصديؽ النيائي عمى لمشػارع  25/3/2115المنعقدة بتاريخ  6/2115بجمستيا رقـ 
كحتػى  45ـ بػدكف ارتػداد كالمحصػكر بػيف الشػارع رقػـ 8بعػرض  616التنظيمي رقـ 

ـ بدكف ارتداد كالمحصػكر 8بعرض  618نياية الملمقة جنكبان كالشارع التنظيمي رقـ 
ـ بػػػدكف ارتػػػداد كالمحصػػػكر بػػػيف شػػػارعي 11كبعػػػرض  683-45ارعي رقػػػـ بػػػيف الشػػػ

-113-112-111-119-118-117فػػي حػػي معػػف كالمػػار بالقسػػائـ ) 683-65
 .(53( مف القطعة رقـ )114

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .3/4/2114نشره بجريدتي االستقبلؿ كالرسالة بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

)عمر بف عبد العزيز( بعرض  2191بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 في الجز  المحصكر بيف شارع )سعيد العاص( كشارع )الرشيد( غربان  ـ26

 غزة  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28رقـ ) قانكف تنظيـ المدف

تعمػػػف المجنػػػة المركزيػػػػػة لؤلبنيػػػة كتنظيػػػػـ المػػػدف بمحافظػػػات غػػػزة لمعمػػػـك أنيػػػا قػػػد قػػػػررت 
التصػػديؽ النيػػائي عمػػى لمشػػارع  25/3/2115المنعقػػدة بتػػاريخ  6/2115بجمسػػتيا رقػػـ  

ـ في الجز  المحصكر بػيف شػارع )سػعيد 26)عمر بف عبد العزيز( بعرض  2191رقـ 
-134-131-131-128-127الرشػػػػػيد( غربػػػػان كالمػػػػار بالقسػػػػػائـ )العػػػػاص( كشػػػػارع )

-82-78-7( كالقسػائـ )718( مف القطعة رقػـ )135-137-157-139-141-35
81-112-113-116-118-119-16-116-117-118-117-12-11-9-

-39-28-21-17-11-6-111( كالقسػػػػػائـ )719( مػػػػػف القطعػػػػػة رقػػػػػـ )123-122
44-49-57-61-68-79-84-89-92-111-99-93-88-85-77-67-61-
 (.835( مف القطعة رقـ )56-53-48-37-27-21-16-13-5

السػػابؽ إيداعػػو لبلعتػػراض بمكجػػب اإلعػػبلف الصػػادر عػػف المجنػػة المركزيػػة كالػػذم جػػرل 
 .11/12/2114نشره بجريدتي فمسطيف كالرسالة بتاريخ 

عشػر كما قررت المجنة المركزية كضع ىػذا المشػركع مكضػع التنفيػذ بعػد مػركر خمسػة 
يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف محميتيف 

 أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 بمحافظات غزةصادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف 
( شارع النذر R50) 23بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع المساحي رقـ 

ضمف حي الركضة  R51+R52ـ بدكف ارتداد كالشكارع التنظيمية رقـ 8بعرض 
 منطقة يافا كالنذر 1812قطعة 

 جباليا  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  25/3/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  6/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ  

ـ بػػػدكف ارتػػػداد كالشػػػكارع 8( شػػػارع النػػػذر بعػػػرض R50) 23لمشػػػارع المسػػػاحي رقػػػـ 
منطقػػة يافػػا كالنػػذر  1812ضػػمف حػػي الركضػػة قطعػػة  R51+R52التنظيميػػة رقػػـ 

 (.1812( مف القطعة رقـ )21-23لمار بالقسائـ )كا
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .18/1/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

ف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبل
 محميتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 1264طط التفصيمي اللا  جز  مف خط تنظيـ شارع رقـ بالمصادقة عمى المخ
 ضمف حي الصبرة ـ11بعرض 

 غزة  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

رت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػر 
ؽ النيػػائي عمػى اللػػا  التصػدي 25/3/2115المنعقػدة بتػػاريخ  6/2115بجمسػتيا رقػػـ 

ـ ضػػػمف حػػػي الصػػػبرة كالمػػػار 11بعػػػرض  1264جػػػز  مػػػف خػػػط تنظػػػيـ شػػػارع رقػػػـ 
 (.688( مف القطعة رقـ )34-81-8بالقسائـ )

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .25/12/2114نشره بجريدتي فمسطيف كالرسالة بتاريخ 

المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة  كمػػا قػػررت المجنػػة
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .المدف( مف قانكف تنظيـ 18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػرـــــــالنإ
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

مف حي النصر  1بإيداع مشركع تنظيمي عمراني تفصيمي لبلعتراض لجز  رقـ 
 ضمف المحررات

 خانيكنس -منطقة تنظيـ 
 ـ1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجمسػتيا تعمف المجنة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحاف
إيػػػػداع المشػػػػركع التنظيمػػػػي العمرانػػػػي  25/3/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  6/2115رقػػػػـ 

مف حي النصػر ضػمف المحػررات الػذم أعدتػو المجنػة  1التفصيمي لمنطقة لجز  رقـ 
 المحمية لمبنا  كالتنظيـ في بمدية خانيكنس كالذم يشمؿ القطع كالقسائـ التالية:

 المساحة اإلجمالية قـ القسيمةر  رقـ القطعة

 دكنـ 2724688 17جز  مف  89

 .1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )16كذلؾ كفقان لنص المادة )
( مف ذات القانكف فإنو يجكز لجميػع أصػحاب الحقػكؽ 17كعميو ككفقان لنص المادة )

أك بأم مشركع تخر في األراضي كاألبنية كاألمبلؾ األخرل المشمكلة بيذا المشركع 
سكا  بصفتيـ مػف أصػحاب ىػذه األمػبلؾ أك بأيػة صػفة أخػرل االطػبلع مجانػان عمػى 
المشػػػػركع المػػػػكدع  لػػػػدل مكتػػػػب المجنػػػػة المحميػػػػة لمبنػػػػا  كالتنظػػػػيـ بمقرىػػػػا فػػػػي بمديػػػػة 
خانيكنس خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كتقديـ االعتراضات عميػو خػبلؿ مػدة شػيريف 

فتيف يكميتيف محميتيف ي الجريدة الرسمية أك في صحيمف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف ف
 .أييما أقرب

 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ))كسػكؼ لف يمتفت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

مف القطعة  24ركع افراز مساحي عمى جز  مف القسيمة رقـ بالمصادقة عمى مش
 / فؤاد أبك مصبحباسـ 144رقـ 

 دير البمح -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا 
كاسػػتنادان إلػػى صػػبلحياتيا المنصػػكص  25/3/2115المنعقػػدة بتػػاريخ  6/2115رقػػـ 

( لسػػنة 28( مػػف قػػانكف تنظػػيـ المػػدف رقػػـ )21عمييػػا فػػي الفقػػرة السػػابعة مػػف المػػادة )
مف القطعػة رقػـ  24التصديؽ النيائي عمى مشركع تقسيـ أرض القسيمة رقـ  1936
بمكقػػػػػع ديػػػػػر الػػػػػبمح السػػػػػابؽ نشػػػػػر قػػػػػرار إيداعػػػػػو فػػػػػي جريػػػػػدة فمسػػػػػطيف بتػػػػػاريخ  144

ؾ بنا  عمى طمب مف المجنة المحميػة لمبنػا  كالتنظػيـ فػي بمديػة ديػر كذل 8/1/2115
 .4/3/2115المؤرخ  12/13رقـ ق. ت/ البمح بكتابيا

كمػػا قػػررت أف يػػتـ كضػػع المشػػركع مكضػػع التنفيػػذ بعػػد خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ 
 ( مف دائرة المساحة العامة.خارطة الحدكد المساحية )اإلفرازتصديؽ 

ر فػػي ف عمػػى نفقػػة المالػػؾ فػػي صػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف كينشػػكينشػػر ىػػذا اإلعػػبل
 .الجريدة الرسمية حسب األصكؿ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد في الجز  3+ـ16بعرض  A36بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 69-57بيف شارعي  المحصكر

 منطقة تنظيـ: الزىرا 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 7/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػػػرض  A36إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيمي لمشػػػارع رقػػػـ  8/4/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

 2-1كالمػػار بالقسػػائـ   69-57فػػي الجػػز  المحصػػكر بػػيف شػػارعي  ـ ارتػػداد3ـ+16
 (.2314مف القطعة رقـ )

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 

عات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػا
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 الزىرا .
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 بنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة صادر عف المجنة المركزية لؤل
ـ ارتداد كالمحصكر بيف 3ـ+11بعرض  E7بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 

 كحـر الكاد 4شارع رقـ 
 منطقة تنظيـ: جباليا

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 7/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػػػػرض  E7إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ  8/4/2115منعقػػػػدة بتػػػػاريخ ال

-67-14كحـر الكاد كالمار بالقسػائـ)  4ـ ارتداد كالمحصكر بيف شارع رقـ 3ـ+11
 (.919( مف القطعة رقـ ) 68-69-71-71

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي 

المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 جباليا.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ ((.

ػضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناض
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ

ػ
ػ

 

ػ



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 308 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد 5ـ +16بعرض  13بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع الييكمي رقـ 
صكر ـ ارتداد في الجز  المح3ـ +8الرشيد( كبعرض -31كالمحصكر بيف شارعي )

 بيف شارع الرشيد كشاطل البحر
 منطقة تنظيـ: الزىرا 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 7/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 13إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع الييكمػػػػي رقػػػػـ  8/4/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

ـ 3ـ +8الرشػيد(  كبعػرض -31محصػكر بػيف شػارعي )ـ ارتػداد كال5ـ +16بعرض 
-12ارتداد في الجز  المحصكر بػيف شػارع الرشػيد كشػاطل البحػر كالمػار بالقسػائـ )

( مػػف القطعػػة رقػػـ 13( كالقسػػيمة رقػػـ )2315( مػػف القطعػػة رقػػـ )11-13-14-11
(2318.) 

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل  كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع

المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 الزىرا .
 التاريػػػخ ((. ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 309 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد 3ـ +14بعرض  6بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع الييكمي رقـ 
 ( 19-25بيف شارعي ) كالمحصكر

 منطقة تنظيـ: النصيرات
 1936( لسنة 28انكف تنظيـ المدف رقـ )ق

 7/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بعرض  6إيداع المخطط التفصيمي لمشارع الييكمي رقـ  8/4/2115المنعقدة بتاريخ 

-6-2-1( كالمػػػار بالقسػػػائـ )19-25ـ ارتػػػداد كالمحصػػػكر بػػػيف شػػػارعي )3ـ +14
( مػػػػػف 7( كالقسػػػػػيمة رقػػػػػـ )2323( مػػػػػف القطعػػػػػة رقػػػػػـ )18-17-13-14-16-22

( كالقسػػائـ 2345( مػػف القطعػػة رقػػـ )41-41-2-1( كالقسػػائـ )2321القطعػػة رقػػـ )
 (.2321( مف القطعة رقـ )29-27-26-22-24-35-17-14-13)

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل  كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي

المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 النصيرات.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

)عيف جالكت( بعرض  81بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 ـ( ارتداد5-ـ3ـ+)16

  رفح  –منطقة تنظيـ
 1936 ( لسنة28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
المخطط التصديؽ النيائي عمى  8/4/2115المنعقدة بتاريخ  7/2115بجمستيا رقـ 

كالمػػػػار  ـ( ارتػػػػداد5-ـ3ـ+)16)عػػػػيف جػػػػالكت( بعػػػػرض  81التفصػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ 
( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ 11-11-12)كالقسػػػائـ ( 16( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )2-8بالقسػػػائـ )

(14.) 
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .13/1/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

بعرض  57التفصيمي لشارع فرعي بالحي اإلدارم رقـ بالمصادقة عمى المخطط 
  12-19كالمحصكر بيف شارعي  ـ ارتداد3ـ+8

 رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 
عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم

المخطط التصديؽ النيائي عمى  8/4/2115المنعقدة بتاريخ  7/2115بجمستيا رقـ 
د كالمحصػػكر ـ ارتػػدا3ـ+8بعػػرض  57التفصػػيمي لشػػارع فرعػػي بػػالحي اإلدارم رقػػـ 

 (.7( مف القطعة رقـ )12-11-9كالمار بالقسائـ )12-19بيف شارعي 
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .13/1/2115تاريخ نشره بجريدة فمسطيف ب
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػو
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 
 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 366 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+12بعرض  83بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت يػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمتعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظ
المخطط التصديؽ النيائي عمى  8/4/2115المنعقدة بتاريخ  7/2115بجمستيا رقـ 

-16-18-21كالمػار بالقسػائـ ) ـ ارتػداد3ـ+12بعػرض  83التفصيمي لمشػارع رقػـ 
 (.26( مف القطعة رقـ )15-13-11-9-6-8-11-12-14-22-17-19-21

عتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل السابؽ إيداعو لبل
 .13/1/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 . محميتيف أييما أقػرب
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 

 

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة
ـ بدكف 8بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لشارع فرعي بحي الزىكر بعرض 

 ر مشاه(ارتداد )مم
 رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
المخطط التصديؽ النيائي عمى  8/4/2115المنعقدة بتاريخ  7/2115بجمستيا رقـ 

كالمػػار  ارتػػداد )ممػػر مشػػاه( ـ بػػدكف8التفصػػيمي لشػػارع فرعػػي بحػػي الزىػػكر بعػػرض 
 (.5( مف القطعة رقـ )1( كالقسيمة رقـ )24( مف القطعة رقـ )19-21بالقسائـ )

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .13/1/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

تنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع ال
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
 

 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 زية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المرك

ـ+ 16* )شارع األندلس( بعرض 5بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 9-2كالمحصكر بيف شارعي رقـ  ـ( ارتداد5-ـ3)

 رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت ت غػػزة لمتعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػا
المخطط التصديؽ النيائي عمى  8/4/2115المنعقدة بتاريخ  7/2115بجمستيا رقـ 

ـ ( ارتػػػػػداد 5-ـ3ـ+ ) 16* )شػػػػػارع األنػػػػػدلس( بعػػػػػرض 5التفصػػػػػيمي لمشػػػػػارع رقػػػػػـ 
( 19( مػف القطعػة رقػـ )2-3-4كالمار بالقسائـ ) 9-2كالمحصكر بيف شارعي رقـ 

( كالقسػػػػائـ 23( مػػػف القطعػػػػة رقػػػـ )19-22-21-5-6-7-24-23كالقسػػػائـ رقػػػػـ )
 (.5( مف القطعة رقـ )4-6-8)

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .13/1/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 غزة صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات

ـ بدكف ارتداد 16بعرض  1بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
   28C-26بيف شارعي رقـ  كالمحصكر

 عبساف الكبيرة    –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
المخطط التصديؽ النيائي عمى  8/4/2115المنعقدة بتاريخ  7/2115قـ بجمستيا ر 

-26ـ بدكف ارتداد كالمحصكر بيف شارعي رقـ 16بعرض  1التفصيمي لمشارع رقـ 
28C  ( كالقسػػائـ رقػػػـ 248( مػػف القطعػػػة رقػػـ )24-22-21-21كالمػػار بالقسػػائـ )

 (.251( مف القطعة رقـ )12-14-15)
كجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل السابؽ إيداعو لبلعتراض بم
 .11/12/2114نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كفقان لنص المادة )كذلؾ 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ارتداد 3ـ+16بعرض  A1بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
   C22 -26المحصكر بيف شارعي رقـ 

 عبساف الكبيرة    –منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
المخطط التصديؽ النيائي عمى  8/4/2115المنعقدة بتاريخ  7/2115بجمستيا رقـ 

 -26ـ ارتداد المحصكر بيف شارعي رقـ 3ـ+16بعرض  A1التفصيمي لمشارع رقـ 
C22  ( 11-2-1( كالقسائـ رقـ )248( مف القطعة رقـ )9-8-7كالمار بالقسائـ )

 (.251مف القطعة رقـ )
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .11/12/2114نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 
نػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة كمػػا قػػررت المج

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

ػبذأنػ/ػبإغداعػطذروعػسػادظػ)تغرغخ(ػبادم/ػغحغىػرذادػأبوػصاسيػ

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   8/4/2115المنعقدة بتاريخ  7/2115بأنيا قد قررت بجمستيا رقـ 

مػػػػف القطعػػػػة  8عمػػػػى أرض القسػػػػيمة رقػػػػـ سػادــــظػ)تغــــرغخ(ػػإيػػػػداع تػػػػرخيص   
بادـــــمػاضدـــــغد/ػغحغـــــىػمػػػػػف أراضػػػػػي ديػػػػػر الػػػػػبمح المقدمػػػػػة لمجنػػػػػة  2352رقػػػػػـ 

 رذادػأبوػصاسي.
كعميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػع ذكم الشػػػػػػػأف فػػػػػػػي األراضػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػرل  

أخػػػػػػرل أف المشػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بصػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أصػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػأم صػػػػػػفة 
( 31)يتقػػػػػدمكا باعتراضػػػػػػاتيـ عمػػػػػػى المشػػػػػػركع كذلػػػػػػؾ خػػػػػبلؿ مػػػػػػدة  مػػػػػػف تػػػػػػاريخ  يػػػػػػـك

 نشر ىذا اإلعبلف.
تقػػػػػػػدـ االعتراضػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػي 
بمديػػػػػػػػة ديػػػػػػػػر الػػػػػػػػبمح كلمسػػػػػػػػيد/ سػػػػػػػػكرتير المجنػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػة بمكتبػػػػػػػػو بػػػػػػػػكزارة الحكػػػػػػػػـ 

 المحمي خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي.
ػ)ودــوفػضنػغضتغـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظػضاءػاضطدةػاضطحددةػ(()

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ضمف أرض محطة معالجة الصرؼ 11إيداع مخطط تفصيمي لشارع بعرض 
صحي المركزية كمكب النفايات الصمبة لممنطقة الجنكبية ضمف أراضي الفخارم ال

 االقميمية
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد 
صػػيمي مخطػػط تفإيػػداع  8/4/2115 المنعقػػدة بتػػاريخ 7/2115قػػررت بجمسػػتيا رقػػـ 

ـ ضػػمف أرض محطػػة معالجػػة الصػػرؼ الصػػحي المركزيػػة كمكػػب 11لشػػارع بعػػرض 
كذلػػؾ طبقػػان  –النفايػػات الصػػمبة لممنطقػػة الجنكبيػػة ضػػمف أراضػػي الفخػػارم االقميميػػة 

تطبيقػان لػنص المػادة السادسػة عشػر  -خانيكنس لممخطط المكدع بمقر لجنة التنظيـ 
 ديبلتو.كتع 1936( لسنة 28مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )

كعميو كاستناداننن لنص المادة السابعة عشر مف ذات القانكف فانو يجكز لجميع ذكم  
الحقكؽ في األراضي كاألمبلؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بأم مشركع تخػر 
أكدع بمقتضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكا  بصػػفتيـ مػػف أصػػحاب األمػػبلؾ أك بأيػػة 

لمػػكدع كتقػػديـ اعتراضػػاتيـ عميػػو إلػػى مكتػػب صػػفة أخػػرل االطػػبلع عمػػى المخطػػط ا
المجنػػة المحميػػة لبمديػػة خػػانيكنس خػػبلؿ مكتػػب سػػكرتير المجنػػة المركزيػػة بػػكزارة الحكػػـ 

 مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف.  ًً المحمي ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة ستيف يكما
 )) كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد ((.

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػ
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

بذأنػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػطزررظػدواجنػبغاضػبادم/ػخضغلػطحطودػ
ػطحطدػأبوػرغد

يـ تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػر 
 .   22/4/2115المنعقدة بتاريخ  8/2115بأنيا قد قررت بجمستيا رقـ 

مػػػػف القطعػػػػة  24عمػػػى أرض القسػػػػيمة طزررــــظػدواجــــنػبغــــاضػإيػػػداع تػػػػرخيص   
بادــــــــمػمػػػػػػػػف أراضػػػػػػػػي عبسػػػػػػػػاف الكبيػػػػػػػػرة االقميميػػػػػػػػة المقدمػػػػػػػػة لمجنػػػػػػػػة  247رقػػػػػػػػـ 

 اضدغد/ػخضغلػطحطودػطحطدػأبوػرغد.
كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػرل كعميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػع ذكم الشػػػػػػػأف فػػػػػػػي األراضػػػػػػػي  

المشػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بصػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أصػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػأم صػػػػػػفة أخػػػػػػرل أف 
( 31)يتقػػػػػدمكا باعتراضػػػػػػاتيـ عمػػػػػػى المشػػػػػػركع كذلػػػػػػؾ خػػػػػبلؿ مػػػػػػدة  مػػػػػػف تػػػػػػاريخ  يػػػػػػـك

 نشر ىذا اإلعبلف.
تقػػػػػدـ االعتراضػػػػػات لػػػػػدل مكتػػػػػب السػػػػػيد/ سػػػػػكرتير المجنػػػػػة المركزيػػػػػة بمكتبػػػػػو بػػػػػكزارة 

 عات الدكاـ الرسمي.الحكـ المحمي خبلؿ سا
ػ))ودــوفػضنػغضتغـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظػضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ

 
 
 
 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 331 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

بادم/ػداطىػطحطودػػبذأنػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػطزررظػدواجنػبغاض
ػطحطدػأبوػرغد

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   22/4/2115المنعقدة بتاريخ  8/2115بأنيا قد قررت بجمستيا رقـ 

مػػػػف القطعػػػػة  24عمػػػى أرض القسػػػػيمة طزررــــظػدواجــــنػبغــــاضػإيػػػداع تػػػػرخيص   
بادــــــــمػقميميػػػػػػػػة المقدمػػػػػػػػة لمجنػػػػػػػػة مػػػػػػػػف أراضػػػػػػػػي عبسػػػػػػػػاف الكبيػػػػػػػػرة اال 247رقػػػػػػػػـ 

 اضدغد/ػداطىػطحطودػطحطدػأبوػرغد.
كعميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػع ذكم الشػػػػػػػأف فػػػػػػػي األراضػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػرل  

المشػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بصػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أصػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػأم صػػػػػػفة أخػػػػػػرل أف 
( 31)يتقػػػػػدمكا باعتراضػػػػػػاتيـ عمػػػػػػى المشػػػػػػركع كذلػػػػػػؾ خػػػػػبلؿ مػػػػػػدة  مػػػػػػف تػػػػػػاريخ  يػػػػػػـك

 إلعبلف.نشر ىذا ا
تقػػػػػدـ االعتراضػػػػػات لػػػػػدل مكتػػػػػب السػػػػػيد/ سػػػػػكرتير المجنػػػػػة المركزيػػػػػة بمكتبػػػػػو بػػػػػكزارة 

 الحكـ المحمي خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي.
ػ))ودــوفػضنػغضتغـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظػضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 ر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة صاد

ـ ارتداد في الجز  3ـ+11بعرض  135بإيداع المخطط التفصيمي لشارع فرعي رقـ 
  79-71المحصكر بيف شارعي 

 منطقة تنظيـ: رفح
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 8/2115غػزة بجمسػتيا رقػـ تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات 
 135إيػػػداع المخطػػػػط التفصػػػيمي لشػػػارع فرعػػػي رقػػػػـ  22/4/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

كالمػار بالقسػائـ  79-71ـ ارتػداد فػي الجػز  المحصػكر بػيف شػارعي 3ـ+11بعرض 
 (.11مف القطعة رقـ ) 21-22

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
اب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػح

المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 رفح.
 ػػخ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

)حمزة بف عبد المطمب( بعرض  61بإيداع المخطط التفصيمي لشارع فرعي رقـ 
  12-1ـ ارتداد في الجز  المحصكر بيف شارعي 3ـ+15

 : رفحتنظيـمنطقة 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 8/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
)حمػزة  61إيداع المخطط التفصيمي لشارع فرعي رقـ  22/4/2115المنعقدة بتاريخ 

 12-1ـ ارتداد فػي الجػز  المحصػكر بػيف شػارعي 3ـ+15بف عبد المطمب( بعرض 
 (.7مف القطعة رقـ ) 31-11-11-9-8كالمار بالقسائـ 

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة الرسػػمي كتقػػديـ 
 رفح.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 

ػ
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ػاضضجظظػاضطرصزغظػضضتظظغمػوبظاءػاضطدنػبطحاسظاتػززة

 لؤلبنيػػػػػة كتنظػػػػػيـ المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ  تعمػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة
إيػػػػػداع مشػػػػػركع افػػػػػراز تقسػػػػػيـ أرض  22/4/2115( المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ 8/2115)

باسػػـ/ نظػػاـ  129مػػف القطعػػة رقػػـ  41للايػػات السػػكف عمػػى أرض القسػػيمة رقػػـ 
خكانػػػو  ضػػػمف أراضػػػي ديػػػر الػػػبمح لبلعتػػػراض لمػػػدة سػػػتة  –فػػػايز عاشػػػكر كادم كا 

ػ-تنظيمية التالية:أسابيع بالشركط ال
 %.61. نسبة البنا  في مقاسـ المشركع السكنية 1
 ـ(. 2ـ( خمفي ) 2ـ( جانبي ) 3. االرتداد لممقاسـ خط البنا  أمامي )2

 . يسمح ببنا  طابؽ أرضي + خمسة أدكار عمكية فقط+ركؼ.3
. يكمؼ صاحب المشركع بتزكيد مقاسـ المشركع بشبكة كيربا  الضلط المنخفض 4

شبكة المياه   بالمكاصفات التي  تحددىا البمدية كشركة الكيربا  كسمطة  كتمديد
 المياه.

. عمى المجنة المحمية بقرار منيا تحديد قيمة المساىمة التطكيرية التي يجػب عمػى 5
طالػػػػب التػػػػػرخيص سػػػػدادىا لصػػػػػندكؽ البمديػػػػة )الخػػػػػاص بػػػػالتطكير( بحيػػػػػث يػػػػػتـ 

ديريػػػػة اإلجماليػػػػة البلزمػػػػة لتطػػػػكير تحديػػػػدىا كفقػػػػان لتقػػػػديرات المجنػػػػة لمتكػػػػاليؼ التق
 المنطقة كتزكيدىا بالخدمات بصكرة منتظمة.

( 28( مف قانكف تنظيـ المػدف رقػـ )21.عمى المجنة المحمية االلتزاـ بنص المادة )6
 ( عند النظر في طمبات رخص البنا .1936) لسنة

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 

ػ
ػ
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ػصزغظػضضتظظغمػوبظاءػاضطدنػبطحاسظاتػززةاضضجظظػاضطر

  تعمػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لؤلبنيػػػػػة كتنظػػػػػيـ المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ
إيػػػداع مشػػركع تقسػػػيـ للايػػػات السػػػكف  22/4/2115( المنعقػػدة بتػػػاريخ 8/2115)

باسػػػـ/ سػػػميماف أبػػػك ناصػػػر  128مػػػف القطعػػػة رقػػػـ  51عمػػػى أرض القسػػػيمة رقػػػـ 
ضمف أراضي ديػر الػبمح لبلعتػراض لمػدة سػتة  –ر البمح()المعد بكاسطة بمدية دي

ػ-أسابيع بالشركط التنظيمية التالية:
 %.61. نسبة البنا  في مقاسـ المشركع السكنية 1
 ـ(. 2ـ( خمفي ) 2ـ( جانبي ) 3. االرتداد لممقاسـ خط البنا  أمامي )2

 . يسمح ببنا  طابؽ أرضي + خمسة أدكار عمكية فقط + ركؼ.3
صاحب المشركع بتزكيد مقاسـ المشركع بشبكة كيربا  الضلط المنخفض . يكمؼ 4

كتمديد شبكة المياه   بالمكاصفات التي  تحددىا البمدية كشػركة الكيربػا  كسػمطة 
 المياه.

. عمى المجنة المحمية بقرار منيا تحديد قيمة المساىمة التطكيرية التي يجػب عمػى 5
لخاص بالتطكير( بحيث يتـ تحديدىا طالب الترخيص سدادىا لصندكؽ البمدية )ا

كفقػػػػان لتقػػػػديرات المجنػػػػة لمتكػػػػاليؼ التقديريػػػػة اإلجماليػػػػة البلزمػػػػة لتطػػػػكير المنطقػػػػة 
 كتزكيدىا بالخدمات بصكرة منتظمة.

( مػػػف قػػػانكف تنظػػػيـ المػػػدف رقػػػـ 21. عمػػػى المجنػػػة المحميػػػة االلتػػػزاـ بػػػنص المػػػادة )6
 .( عند النظر في طمبات رخص البنا 1936) ( لسنة28)

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ ارتداد 2ـ+11بالحي اإلدارم بعرض  111بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 ـ ارتداد  2ـ+15* بعرض 112كالشارع رقـ 

 منطقة تنظيـ: رفح
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 8/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بػػػالحي  111إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيمي لمشػػػارع رقػػػـ  22/4/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ 
ـ ارتداد  كالمار 2ـ+15* بعرض 112ـ ارتداد كالشارع رقـ 2ـ+11اإلدارم بعرض 

 (.9مف القطعة رقـ ) 35-34-33-32-31-31ائـ بالقس
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة  الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات
 رفح.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد 3ـ+16سمماف الفارسي بعرض   57المخطط التفصيمي لمشارع رقـ بإيداع 
ـ ارتداد في الجز  3ـ+15كبعرض  23-5في الجز  المحصكر بيف شارعي 

 26-23المحصكر بيف شارعي 
 منطقة تنظيـ: رفح 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 8/2115زة بجمسػتيا رقػـ تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػ
سػػػمماف   57إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيمي لمشػػػارع رقػػػـ  22/4/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ 
كبعػرض  23-5ـ ارتداد فػي الجػز  المحصػكر بػيف شػارعي 3ـ+16الفارسي بعرض 

-8-7كالمػار بالقسػػائـ  26-23ـ ارتػداد فػػي الجػز  المحصػػكر بػيف شػػارعي 3ـ+15
مػػػػف  7( كالقسػػػػيمة رقػػػـ 23رقػػػـ )مػػػف القطعػػػػة  9-11-11-12-13-14-18-19

 (.21القطعة رقـ )
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

ضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة الرسػػمي كتقػػديـ االعترا
 رفح.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

يداع اللا  6بعرض  12195لمخطط التفصيمي لمشارع رقـ بإيداع ا ـ بدكف ارتداد كا 
-12112ـ بدكف ارتداد كالمحصكر بيف شارعي 8بعرض  12152الشارع رقـ 

12199   
 : خانيكنسمنطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 8/2115رقػـ تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا 
بعرض  12195إيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ  22/4/2115المنعقدة بتاريخ 

يػػػػػػداع اللػػػػػػا  الشػػػػػػارع رقػػػػػػـ 6 ـ بػػػػػػدكف ارتػػػػػػداد 8بعػػػػػػرض  12152ـ بػػػػػػدكف ارتػػػػػػداد كا 
مػػف القطعػػػة  32-31كالمػػار بالقسػػائـ   12199-12112كالمحصػػكر بػػيف شػػارعي 

 (.51رقـ )
 ا اإلعبلف.لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذ

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 خانيكنس.
 فػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.))كسػػكؼ لف يمت

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد في 3ـ+11بعرض  97بإيداع المخطط التفصيمي لشارعيف فرعييف رقـ 
ـ ارتداد في الجز  المحصكر 3ـ+8كبعرض  11-4يف شارعي الجز  المحصكر ب

ـ ارتداد كالمحصكر بيف 5ـ+11بعرض  94كالشارع رقـ  11-91بيف شارعي 
 97-129شارعي 

 منطقة تنظيـ: رفح
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 8/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
 97إيػػداع المخطػػط التفصػػيمي لشػػارعيف فػػرعييف رقػػـ  22/4/2115منعقػػدة بتػػاريخ ال

ـ 3ـ+8كبعػػرض  11-4ـ ارتػداد فػػي الجػز  المحصػكر بػػيف شػارعي 3ـ+11بعػرض 
ـ 5ـ+11بعػرض  94كالشػارع رقػـ  11-91ارتداد في الجز  المحصكر بيف شارعي 

قطعػػػة رقػػػـ مػػػف ال 7-3كالمػػػار بالقسػػػائـ  97-129ارتػػػداد كالمحصػػػكر بػػػيف شػػػارعي 
(15.) 

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

ميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المح
 رفح.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ بدكف ارتداد 8بعرض  12118بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 12161-23كالمحصكر بيف شارعي 

 منطقة تنظيـ: خانيكنس
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 8/2115تعمف المجنػة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ 
بعرض  12118إيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ  22/4/2115المنعقدة بتاريخ 

-16-15كالمػػار بالقسػػائـ  12161-23بػػدكف ارتػػداد كالمحصػػكر بػػيف شػػارعي ـ 8
مػػػػػف  49-48-56-55-54-53( كالقسػػػػػائـ 48مػػػػػف القطعػػػػػة رقػػػػػـ ) 21-21-27

 (.44القطعة رقـ )
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
لمشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ ا

الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 
 خانيكنس.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

)شارع كادم الزنة( بعرض  51بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 ـ ارتداد 3ـ+16

  القرارة  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمتعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  22/4/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  8/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ ارتػػػػداد 3ـ+16)شػػػػارع كادم الزنػػػػة( بعػػػػرض  51المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ 
 كالمار بالقسائـ )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(.

لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل  السابؽ إيداعو
 .1/1/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 رب. محميتيف أييما أقػ
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ بدكف ارتداد 12بعرض  41بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 ـ ارتداد 3ـ+14بعرض  6رقـ كالشارع 

  القرارة  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  22/4/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  8/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

بعػرض  6ـ بدكف ارتداد كالشػارع رقػـ 12بعرض  41 المخطط التفصيمي لمشارع رقـ
 كالمار بالقسائـ )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(.ـ ارتداد 3ـ+14

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .1/1/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

لمشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا ا
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصادر ع

ـ ارتداد 3ـ+16بعرض  12بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لشارع الييكمي رقـ 
  12-31في الجز  المحصكر بيف شارعي 

  رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت بمحافظػػات غػػزة لم تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  22/4/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  8/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ ارتػػػػداد فػػػػي الجػػػػز  3ـ+16بعػػػػرض  12المخطػػػػط التفصػػػػيمي لشػػػػارع الييكمػػػػي رقػػػػـ 
 (.7( مف القطعة رقـ )28-27كالمار بالقسائـ ) 12-31بيف شارعي المحصكر 

مكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل السابؽ إيداعو لبلعتراض ب
 .7/12/2114نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كفقان لنص المادة )كذلؾ 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

في أرض  664مف القطعة رقـ  9إيداع تليير ىدؼ استخداـ أرض القسيمة رقـ 
 مة الى سكنيمف مرافؽ عاعجكر 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد 
إيػػػداع مشػػػركع تلييػػػر  22/4/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ  8/2115قػػػررت بجمسػػػتيا رقػػػـ 

ف فػػي أرض عجػػكر مػػ 664مػػف القطعػػة رقػػـ  9أرض القسػػيمة رقػػـ  ىػػدؼ اسػػتخداـ
 النصيراتكذلؾ طبقان لممخطط المكدع بمقر لجنة التنظيـ  –مرافؽ عامة الى سكني 

 1936( لسػػنة 28تطبيقػان لػػنص المػػادة السادسػػة عشػػر مػف قػػانكف تنظػػيـ المػػدف رقػػـ )
 كتعديبلتو.

كعميو كاستنادان لنص المادة السابعة عشػر مػف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػع ذكم  
بلؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بأم مشركع تخػر الحقكؽ في األراضي كاألم

أكدع بمقتضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكا  بصػػفتيـ مػػف أصػػحاب األمػػبلؾ أك بأيػػة 
صػػفة أخػػرل االطػػبلع عمػػى المخطػػط المػػكدع كتقػػديـ اعتراضػػاتيـ عميػػو إلػػى مكتػػب 

تاريػخ  مف  ًً خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة ستيف يكما النصيراتالمجنة المحمية 
 نشر ىذا اإلعبلف.

 )) كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

  139ف القطعة رقـ م 3إيداع تليير ىدؼ استخداـ أرض القسيمة رقـ 
 مف زراعي الى سكني باسـ/ أحمد الفميت

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد 
إيػػػداع مشػػػركع تلييػػػر  22/4/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ  8/2115قػػػررت بجمسػػػتيا رقػػػـ 

مػػف زراعػػي الػػى سػػكني  139مػػف القطعػػة رقػػـ  3سػػيمة رقػػـ أرض الق ىػػدؼ اسػػتخداـ
ديػػر الػػبمح كذلػػؾ طبقػػان لممخطػػط المػػكدع بمقػػر لجنػػة التنظػػيـ  –باسػػـ / أحمػػد الفميػػت 

 1936( لسػػنة 28تطبيقػان لػػنص المػػادة السادسػػة عشػػر مػف قػػانكف تنظػػيـ المػػدف رقػػـ )
 كتعديبلتو.

فانػو يجػكز لجميػػع ذكم  كعميػو كاسػتنادان لػنص المػادة السػابعة عشػر مػف ذات القػانكف
الحقكؽ في األراضي كاألمبلؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بأم مشركع تخػر 
أكدع بمقتضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكا  بصػػفتيـ مػػف أصػػحاب األمػػبلؾ أك بأيػػة 
صػػفة أخػػرل االطػػبلع عمػػى المخطػػط المػػكدع كتقػػديـ اعتراضػػاتيـ عميػػو إلػػى مكتػػب 

مف تاريػػخ   ًً خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة ستيف يكمادير البمح المجنة المحمية 
 نشر ىذا اإلعبلف.

 ))كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 باسـ/ سميماف أبك ناصر  بإيداع مشركع تقسيـ ارض للايات السكف
 دير البمح  –منطقة تنظيـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا 
ـ أرض القسيمة رقـ إيداع مشػركع تقسيػ 22/4/2115المنعقدة بتاريخ  8/2115رقـ 
 .2ـ32731بمكقع )دير البمح( لمساحة  128مف القطعة رقـ  51

بكتابيػا دير الػبمح  كذلؾ بنا  عمى طمب مف المجنة المحمية لمبنػا  كالتنظيـ في بمديػػة
 .4/3/2115المؤرخ  13/  14رقػـ ق . ت / 

فانػو  1936 ( لسػنة28( مف قانكف تنظػيـ المػدف رقػـ )21كعميو ككفقان لنص المادة )
يجكز ألم شخص مف ذكم الحقكؽ في األراضي أك األمبلؾ األخرل الكاقعة ضمف 
ارض المشػػػػركع سػػػػكا  بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك بأيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل 
االطبلع عمى خرائط المشركع المكدعة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  

الرسمي كلمػدة سػتة أسػابيع مػف تاريػػخ نشػر  في بمدية دير البمح خبلؿ ساعات الدكاـ
ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػي صػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا أقػػػرب  
كمف وـ تقديـ االعتراضات عميو خبلؿ ىذه المػدة إلػى مكتػب المجنػة المحميػة بصػكرة 

 رسمية. 
 .))كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

خكانو بإيداع مشركع تقسيـ ارض للايات السكف  باسـ/ نظاـ فايز عاشكر كادم كا 
 دير البمح  –منطقة تنظيـ 

 3619( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا 
إيػػػداع مشػػػركع تقسيػػػـ جػػز  مػػػف أرض  22/4/2115المنعقػػدة بتػػاريخ  8/2115رقػػـ 

 .2ـ18717بمكقع )دير البمح( لمساحة  129مف القطعة رقـ  41القسيمة رقـ 
بكتابيػا دير الػبمح  بنػا  كالتنظيـ في بمديػػةكذلؾ بنا  عمى طمب مف المجنة المحمية لم

 .4/3/2115المؤرخ  13/  13رقػـ ق . ت / 
فانػو  1936( لسػنة 28( مف قانكف تنظػيـ المػدف رقػـ )21كعميو ككفقان لنص المادة )

يجكز ألم شخص مف ذكم الحقكؽ في األراضي أك األمبلؾ األخرل الكاقعة ضمف 
ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك بأيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل  ارض المشػػػػركع سػػػػكا  بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػحاب

االطبلع عمى خرائط المشركع المكدعة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  
في بمدية دير البمح خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمػدة سػتة أسػابيع مػف تاريػػخ نشػر 

رب  ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػي صػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا أقػػػ
كمف وـ تقديـ االعتراضات عميو خبلؿ ىذه المػدة إلػى مكتػب المجنػة المحميػة بصػكرة 

 رسمية. 
 ))كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػاضضجظظػاضطرصزغظػضضتظظغمػوبظاءػاضطدنػبطحاسظاتػززة
ػ

  المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لؤلبنيػػػػػة كتنظػػػػػيـ المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ تعمػػػػف
ركع تقسػػػػػيـ ارض للايػػػػػات إيػػػػػداع مشػػػػػ 6/5/2115( المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ 9/2115)

/ كروػػة شػػفيقة باسػػـ  579مػػف القطعػػة رقػػـ  29أرض القسػػيمة رقػػـ السػػكف عمػػى 
ضػػػػمف أراضػػػػي بيػػػػت حػػػػانكف لبلعتػػػػراض لمػػػػدة سػػػػتة أسػػػػابيع بالشػػػػركط  -الشػػػػكا 
ػ-يمية التالية:التنظ

 %.61. نسبة البنا  في مقاسـ المشركع السكنية 1

 ـ(. 2( خمفي )ـ 2( جانبي )ـ 3رتداد لممقاسـ خط البنا  أمامي ). اال2
 ركؼ. + . يسمح ببنا  طابؽ أرضي + خمسة أدكار عمكية فقط3

. يكمؼ صاحب المشركع بتزكيد مقاسـ المشركع بشبكة كيربا  الضلط المنخفض 4
شبكة المياه   بالمكاصفات التي  تحددىا البمدية كشركة الكيربا  كسمطة كتمديد 
 المياه.

. عمى المجنة المحمية بقرار منيا تحديد قيمة المساىمة التطكيرية التي يجػب عمػى 5
طالػػػػب التػػػػػرخيص سػػػػدادىا لصػػػػػندكؽ البمديػػػػة )الخػػػػػاص بػػػػالتطكير( بحيػػػػػث يػػػػػتـ 

يريػػػػة اإلجماليػػػػة البلزمػػػػة لتطػػػػكير تحديػػػػدىا كفقػػػػان لتقػػػػديرات المجنػػػػة لمتكػػػػاليؼ التقد
 المنطقة كتزكيدىا بالخدمات بصكرة منتظمة.

( 28( مف قانكف تنظيـ المػدف رقػـ )21لمحمية االلتزاـ بنص المادة ).عمى المجنة ا6
 ( عند النظر في طمبات رخص البنا .1936) لسنة

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
  المدف بمحافظات غزةلؤلبنية كتنظيـ  المركزيةصادر عف المجنة 
-19166-19118-19111-19111لمشكارع رقـ بإيداع المخطط التفصيمي 

 حي السبلـ ب 19137
 خانيكنس: منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )
 

 9/2115ا رقػـ لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتي المركزيػةتعمف المجنػة 
-19111لمشػػػػػكارع رقػػػػػـ إيػػػػػداع المخطػػػػػط التفصػػػػػيمي  6/5/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ 

-4-3-2-1 بالقسػػػائـكالمػػػار حػػػي السػػػبلـ ب 19111-19118-19166-19137
 (.81مف القطعة رقـ ) 5-8

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
ألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كا

المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 .خانيكنس
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرص
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
  المدف بمحافظات غزةلؤلبنية كتنظيـ  المركزيةصادر عف المجنة 
ـ ارتداد المحصكر 3ـ+12بعرض  11124مشارع رقـ لبإيداع المخطط التفصيمي 

 حي قاع القريف  في 85-4بيف شارعي 
 خانيكنس: منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28رقـ )قانكف تنظيـ المدف 

 9/2115لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ  المركزيػةتعمف المجنػة 
بعػرض  11124مشػارع رقػـ لإيػداع المخطػط التفصػيمي  6/5/2115المنعقدة بتػاريخ 

 بالقسػائـكالمػار فػي حػي قػاع القػريف  85-4ـ ارتداد المحصكر بيف شػارعي 3ـ+12
 (.72مف القطعة رقـ ) 11-12-13

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

كالتنظػػيـ ببمديػػة  الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا 
 .خانيكنس

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
  المدف بمحافظات غزةلؤلبنية كتنظيـ  المركزيةصادر عف المجنة 
)الشيدا ( كىك التقا  شارع القدس  لميداف كسط البمدبإيداع المخطط التفصيمي 

 )مسطح البمد(  7كشارع الشيدا  كشارع العكدة في القطعة رقـ 
 بني سييبل: منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 9/2115لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ  المركزيػةتعمف المجنػة 
لميػداف كسػط البمػد )الشػيدا ( لمخطػط التفصػيمي إيداع ا 6/5/2115المنعقدة بتاريخ 

)مسػػطح  7دة فػػي القطعػػة رقػػـ كىػػك التقػػا  شػػارع القػػدس كشػػارع الشػػيدا  كشػػارع العػػك 
 .البمد(

 مف تاريخ ىذا اإلعبلف.لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف 
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 

ركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المش
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 .بني سييبل
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
  المدف بمحافظات غزةلؤلبنية كتنظيـ  المركزيةصادر عف المجنة 

ـ بدكف ارتداد في الجز  15بعرض  35لمشارع رقـ بإيداع المخطط التفصيمي 
  41-9المحصكر بيف شارعي رقـ 

 رفح  : منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28ف تنظيـ المدف رقـ )قانك 

 9/2115ة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ لؤلبنيػ المركزيػةتعمف المجنػة 
ـ 15بعػرض  35لمشػارع رقػـ إيداع المخطػط التفصػيمي  6/5/2115المنعقدة بتاريخ 

-47-11 بالقسػائـكالمار  41-9بدكف ارتداد في الجز  المحصكر بيف شارعي رقـ 
 (.2364مف القطعة رقـ ) 46-45

 عبلف.لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإل
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 .رفح
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخاع ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

  ـ ارتداد3+ـ8بعرض  121لمشارع رقـ بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي 
  ـ بدكف ارتداد6بعرض  )ممر مشاه( 121كالشارع رقـ 

  رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
المخطط التصديؽ النيائي عمى  6/5/2115المنعقدة بتاريخ  9/2115بجمستيا رقـ 
مشػػاه(  )ممػػر 121كالشػػارع رقػػـ  ـ ارتػػداد3ـ+8 بعػػرض 121لمشػػارع رقػػـ التفصػػيمي 
 (.3مف القطعة رقـ ) (5-12-28) بالقسائـالمار ك ـ بدكف ارتداد 6بعرض 

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .11/2/2115بجريدة فمسطيف بتاريخ نشره 

مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة  كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 نة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف المج

ـ 3ـ+25فاطمة الزىرا  بعرض  12لمشارع رقـ بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي 
 21-82 في الجز  المحصكر بيف شارعي رقـ ارتداد

  رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت لمػػدف بمحافظػػات غػػزة لمتعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ ا
المخطط التصديؽ النيائي عمى  6/5/2115المنعقدة بتاريخ  9/2115بجمستيا رقـ 
ـ ارتػػػػػداد فػػػػػي الجػػػػػز  3ـ+25فاطمػػػػػة الزىػػػػػرا  بعػػػػػرض  12لمشػػػػػارع رقػػػػػـ التفصػػػػػيمي 

 (.13مف القطعة رقـ ) (7-6)بالقسائـ المار ك  21-82المحصكر بيف شارعي رقـ 
عو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل السابؽ إيدا

 .11/2/2115بجريدة فمسطيف بتاريخ نشره 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 أقػرب. محميتيف أييما 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ارتداد في 3ـ+15بعرض  62رقـ لمشارع بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي 
 61-8المحصكر بيف شارعي رقـ  الجز 

  رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

معمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة ل
المخطط التصديؽ النيائي عمى  6/5/2115المنعقدة بتاريخ  9/2115 بجمستيا رقـ
ـ ارتداد في الجز  المحصػكر بػيف شػارعي 3ـ+15بعرض  62رقـ لمشارع التفصيمي 

( كالقسػػيمة 6مػػف القطعػػة رقػػـ ) (13-12-11-9-14) بالقسػػائـالمػػار ك  61-8رقػػـ 
 .27مف القطعة رقـ  6رقـ 

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .11/2/2115بجريدة فمسطيف بتاريخ نشره 

ت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة كمػػا قػػرر 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػةبطحاسظاتػزـز
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ( )الشييد أيمف النحاؿ 15الييكمي رقـ لمشارع بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي 
 ـ ارتداد5ـ+18بعرض 

  رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت ة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمتعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػ
المخطط التصديؽ النيائي عمى  6/5/2115المنعقدة بتاريخ  9/2115بجمستيا رقـ 
 ـ ارتػػداد5ـ+18( بعػػرض )الشػػييد أيمػػف النحػػاؿ 15الييكمػػي رقػػـ  لمشػػارعالتفصػػيمي 

قطعػة رقػـ مػف ال 11( كالقسػيمة رقػـ 31مف القطعػة رقػـ ) (2-3-4) بالقسائـالمار ك 
22. 

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .11/2/2115بجريدة فمسطيف بتاريخ نشره 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
ف يكميتيف مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتي عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ بدكف 15ع عكا( بعرض )شار  51رقـ لمشارع بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي 
 ارتداد 
 رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
المخطط التصديؽ النيائي عمى  6/5/2115المنعقدة بتاريخ  9/2115بجمستيا رقـ 
 بالقسػػائـالمػػار ك ـ بػػدكف ارتػػداد 15)شػػارع عكػػا( بعػػرض  51رقػػـ  لمشػػارعالتفصػػيمي 

 (.8مف القطعة رقـ ) (11-26)
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .13/1/2115بجريدة فمسطيف بتاريخ نشره 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  ر يكمان عش
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 دف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ الم

 –لحي البراؽ المعدؿ بالمصادقة عمى المشركع التنظيمي العمراني التفصيمي 
 88مف القطعة رقـ  17-16-15عمى أرض القسائـ رقـ جز  مف  خانيكنس

 89مف القطعة  17-11كالقسائـ رقـ جز  مف 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػي
التصػػػػػػديؽ النيػػػػػػائي عمػػػػػػى المشػػػػػػركع  6/5/2115المنعقػػػػػػدة بتػػػػػػاريخ  9/2115رقػػػػػػـ 

عمػػى أرض القسػػائـ رقػػـ جػػز  مػػف  لحػػي البػػراؽ المعػػدؿ التنظيمػػي العمرانػػي التفصػػيمي
 89مف القطعة  17-11ـ رقـ جز  مف كالقسائ 88مف القطعة رقـ  15-16-17

عػو لئلعتػراض بمكجػب اإلعػبلف الصػادر عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر السابؽ إيدا
مع كضػعو مكضػع التنفيػذ بعػد  16/2/2115في جريدتي االستقبلؿ كالرسالة بتاريخ 

مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػدة الرسػػمية أك فػػي 
( مػف قػانكف 18المػادة )صحػيفتيف يكميتيػف محميتيف أييمػا أقػرب ي كذلػؾ كفقػان لػنص 

 تنظيـ المدف.                           

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

حرفية لمنطقة خانيكنس البالمصادقة عمى المشركع التنظيمي العمراني التفصيمي 
 88مف القطعة رقـ  3الصناعية عمى جز  مف أرض القسيمة رقـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا 
التصػػػػػػديؽ النيػػػػػػائي عمػػػػػػى المشػػػػػػركع  6/5/2115المنعقػػػػػػدة بتػػػػػػاريخ  9/2115رقػػػػػػـ 

لمنطقػػة خػػانيكنس الحرفيػػة الصػػناعية عمػػى جػػز  مػػف  ي التفصػػيميالتنظيمػػي العمرانػػ
 .88مف القطعة رقـ  3أرض القسيمة رقـ 

السابؽ إيداعػو لئلعتػراض بمكجػب اإلعػبلف الصػادر عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر 
مػػع كضػػعو مكضػػع التنفيػػذ   29/1/2115بجريػػدتي االسػػتقبلؿ كالرسػػالة بتػػاريخ فػػي 

ف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػدة الرسػػمية أك بعػػد مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػ
( مػػف 18فػػي صحػػػيفتيف يكميتيػػػف محميتػػيف أييمػػا أقػػرب ي كذلػػؾ كفقػػان لػػنص المػػادة )

 قانكف تنظيـ المدف.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 افظات غزةصادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمح

ـ ارتداد في 3ـ+12بعرض  46لمشارع رقـ بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي 
  8-18الجز  المحصكر بيف شارعي 

  كادم غزة    –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
المخطط التصديؽ النيائي عمى  6/5/2115المنعقدة بتاريخ  9/2115رقـ بجمستيا 
ـ ارتداد في الجز  المحصػكر بػيف شػارعي 3ـ+12بعرض  46لمشارع رقـ التفصيمي 

 (.651مف القطعة رقـ ) (44-29) بالقسائـالمار ك  18-8
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .6/1/2115بجريدة فمسطيف بتاريخ شره ن
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػ
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ارتداد في 3ـ+12بعرض  34لمشارع رقـ بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي 
 8-7الجز  المحصكر بيف شارعي 

  كادم غزة    –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28دف رقـ )قانكف تنظيـ الم

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
المخطط التصديؽ النيائي عمى  6/5/2115المنعقدة بتاريخ  9/2115بجمستيا رقـ 
ـ ارتداد في الجز  المحصػكر بػيف شػارعي 3ـ+12بعرض  34لمشارع رقـ التفصيمي 

 (.881مف القطعة رقـ ) (29-28) سائـبالقالمار ك  7-8
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .9/2/2115بجريدة فمسطيف بتاريخ نشره 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

ة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريد عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ارتداد في 3ـ+16بعرض  25لمشارع رقـ مي بالمصادقة عمى المخطط التفصي
  12-22الجز  المحصكر بيف شارعي 

  كادم السمقا  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
المخطط التصديؽ النيائي عمى  6/5/2115المنعقدة بتاريخ  9/2115بجمستيا رقـ 
ـ ارتداد في الجز  المحصػكر بػيف شػارعي 3ـ+16بعرض  25لمشارع رقـ التفصيمي 

 مف القطعة رقـ )سبع(. (سبع) بالقسائـالمار ك  22-12
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .27/1/2115بجريدة فمسطيف بتاريخ نشره 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػظاتػزـزةبطحاس
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ارتداد في  بدكف ـ16بعرض  152لمشارع رقـ بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي 
 في حي السبلـ كحي المنارة 9-95الجز  المحصكر بيف شارعي رقـ 
  خانيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28ـ )قانكف تنظيـ المدف رق

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
المخطط التصديؽ النيائي عمى  6/5/2115المنعقدة بتاريخ  9/2115بجمستيا رقـ 
ارتػػػداد فػػػي الجػػػز  المحصػػػكر بػػػيف  بػػػدكف ـ16بعػػػرض  152لمشػػػارع رقػػػـ التفصػػػيمي 
مػف القطعػة  (1-3) بالقسػائـالمار ك سبلـ كحي المنارة في حي ال 9-95شارعي رقـ 

( كالقسػيمة 79( مف القطعة رقـ )34-35-14-13-12-9-8( كالقسائـ )81رقـ )
 .82مف القطعة رقـ  1رقـ 

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .22/12/2114بجريدتي االستقبلؿ كالرسالة بتاريخ نشره 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضط
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 363 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

- 69مف القطعة رقـ  13لمشكارع القسيمة رقـ بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي 
 حي معف

  خانيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت نيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمتعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلب
المخطط التصديؽ النيائي عمى  6/5/2115المنعقدة بتاريخ  9/2115بجمستيا رقـ 
بالقسػيمة المػار معػف ك حػي - 69مف القطعة رقـ  13لمشكارع القسيمة رقـ التفصيمي 

 .69مف القطعة رقـ  13رقـ 
ف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبل

 .24/3/2114كالرسالة بتاريخ  فمسطيفبجريدتي نشره 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18فقان لنص المادة )كذلؾ ك 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 لحي الشيخ ناصر خانيكنسبالمصادقة عمى المشركع التنظيمي العمراني التفصيمي 

 1936( لسنة 28مدف رقـ )قانكف تنظيـ ال

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا 
التصػػػػػػديؽ النيػػػػػػائي عمػػػػػػى المشػػػػػػركع  6/5/2115المنعقػػػػػػدة بتػػػػػػاريخ  9/2115رقػػػػػػـ 

 .خانيكنس –لحي الشيخ ناصر  التنظيمي العمراني التفصيمي
لصػادر عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر السابؽ إيداعػو لئلعتػراض بمكجػب اإلعػبلف ا

مع كضعو مكضػع التنفيػذ بعػد   24/2/2114كالرسالة بتاريخ  فمسطيفبجريدتي في 
مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػدة الرسػػمية أك فػػي 

( مػػف قػػانكف 18صحػػػيفتيف يكميتيػػػف محميتػػيف أييمػػا أقػػربي كذلػػؾ كفقػػان لػػنص المػػادة )
 مدف.                تنظيـ ال

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
  المدف بمحافظات غزةلؤلبنية كتنظيـ  المركزيةصادر عف المجنة 
في الجز  المحصكر  ـ11بعرض  11163لمشارع رقـ بإيداع المخطط التفصيمي 

-31المحصكر بيف شارعي  ـ في الجز 12كبعرض  31-11126بيف شارعي 
11178  

 خانيكنس: منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 9/2115لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة بجمسػتيا رقػـ  المركزيػةتعمف المجنػة 
بعػرض  11163لمشػارع رقػـ إيػداع المخطػط التفصػيمي  6/5/2115المنعقدة بتػاريخ 

ـ فػػػػي الجػػػػز  12كبعػػػػرض  31-11126 ارعيـ فػػػػي الجػػػػز  المحصػػػػكر بػػػػيف شػػػػ11
مف القطعة  31-14-13-12كالمار بالقسائـ  11178-31المحصكر بيف شارعي 

 .78رقـ 
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
ى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػ

الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 
 .خانيكنس

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 / كروة شفيقة الشكابإيداع مشركع تقسيـ ارض للايات السكف باسـ
 بيت حانكف -منطقة تنظيـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

يا تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػت
 إيػداع مشػػركع تقسيػػػـ أرض القسػيمة رقػػـ 6/5/2115المنعقػدة بتػػاريخ  9/2115رقػـ 
( بيػػػت حػػػانكفبمكقػػػع ) 578مػػػف القطعػػػة  29كالقسػػػيمة  579 مػػػف القطعػػػة رقػػػـ 15

 دكنـ. 334175 لمساحة
بيػػت حػػػانكف  كذلػػؾ بنػػا  عمػػػى طمػػب مػػػف المجنػػة المحميػػػة لمبنػػػا  كالتنظػػػيـ فػػي بمديػػػػػة

 .6/4/2115 لمؤرخا 58بكتابيا رقػـ 
فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )21كعميو ككفقان لنص المادة ) 

يجكز ألم شخص مف ذكم الحقكؽ في األراضي أك األمبلؾ األخرل الكاقعة ضمف 
ارض المشػػػػركع سػػػػكا  بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك بأيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل 

المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  االطبلع عمى خرائط المشركع المكدعة بمكتب 
خػػبلؿ سػػاعات الػػدكاـ الرسػػمي كلمػػدة سػػتة أسػػابيع مػػف تاريػػػخ بيػػت حػػانكف بمديػػة فػػي 

يف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا نشػػر ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػي صػػحيفت
 كمػف وػـ تقػديـ االعتراضػات عميػو خػبلؿ ىػذه المػدة إلػى مكتػب المجنػة المحميػةأقػرب 

 بصكرة رسمية. 
 ))كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن                                                             
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 زةصادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غ

بإيداع مشركع تنظيمي عمراني تفصيمي لبلعتراض لمنطقة الخدمات كالمرافؽ 
 16كالشارع الييكمي رقـ  2354-2355-37المحصكرة بيف الحدكد اللربية لمقطع 

 القرارة -منطقة تنظيـ 
 ـ1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

نيػا قػد قػررت بجمسػتيا رقػـ تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة أ
إيػػػداع المشػػػركع التنظيمػػػي العمرانػػػي التفصػػػيمي  6/5/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ  9/2115

 2354-2355-37لمنطقػػة الخػػدمات كالمرافػػؽ المحصػػكرة بػػيف الحػػدكد اللربيػػة لمقطػػع 
الػػذم أعدتػػو المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ فػػي بمديػػة القػػرارة  16كالشػػارع الييكمػػي رقػػـ 

 يشمؿ القطع كالقسائـ التالية:كالذم 
 المساحة اإلجمالية رقـ القسيمة رقـ القطعة

 21جز  مف  89
 دكنـ 3294459

 5جز  مف  2356

 .1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )16كذلؾ كفقان لنص المادة )
ي ( مف ذات القانكف فإنو يجكز لجميع أصحاب الحقكؽ ف17كعميو ككفقان لنص المادة )

األراضي كاألبنية كاألمبلؾ األخرل المشمكلة بيذا المشػركع أك بػأم مشػركع تخػر سػكا  
بصفتيـ مف أصحاب ىذه األمبلؾ أك بأيػة صػفة أخػرل االطػبلع مجانػان عمػى المشػركع 
المػػػكدع  لػػػدل مكتػػػب المجنػػػة المحميػػػة لمبنػػػا  كالتنظػػػيـ بمقرىػػػا فػػػي بمديػػػة القػػػرارة خػػػبلؿ 

العتراضات عميو خبلؿ مدة شيريف مف تاريػخ نشر ىػذا ساعات الدكاـ الرسمي كتقديـ ا
 اإلعبلف في الجريدة الرسمية أك في صحيفتيف يكميتيف محميتيف أييما أقرب.

 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ))كسػكؼ لف يمتفت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن     
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 نة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة صادر عف المج

 711مف القطعة رقـ  7-4جز  مف أرض القسيمة رقـ إيداع تليير ىدؼ استخداـ 
مف أراضي غزة المعركفة بأرض )الكحيدل( مف منطقة سكنية الى بركة تجميع مياه 

 األمطار)مرافؽ عامة(
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد  تعمف المجنة
إيػػػػداع مشػػػػركع تلييػػػػر  6/5/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  9/2115قػػػػررت بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

مػف أراضػي  711مػف القطعػة رقػـ  7-4 جز  مػف أرض القسػيمة رقػـ ىدؼ استخداـ
 ع ميػػاه األمطػػارغػػزة المعركفػػة بػػأرض )الكحيػػدل( مػػف منطقػػة سػػكنية الػػى بركػػة تجميػػ

تطبيقػان لػنص  غػزةكذلؾ طبقػان لممخطػط المػكدع بمقػر لجنػة التنظػيـ  –)مرافؽ عامة( 
 كتعديبلتو. 1936( لسنة 28ر مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )المادة السادسة عش

كعميػو كاسػتنادان لػنص المػادة السػابعة عشػر مػف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػػع ذكم 
بلؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بأم مشركع تخػر الحقكؽ في األراضي كاألم

أكدع بمقتضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكا  بصػػفتيـ مػػف أصػػحاب األمػػبلؾ أك بأيػػة 
صػػفة أخػػرل االطػػبلع عمػػى المخطػػط المػػكدع كتقػػديـ اعتراضػػاتيـ عميػػو إلػػى مكتػػب 

ػخ نشػر مػف تاريػ  ًً ستيف يكماخبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة  غزةالمجنة المحمية 
 .ىذا اإلعبلف

 ))كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 االقميمية فخارملمنطقة ال بإيداع مشركع تنظيمي عمراني ىيكمي لبلعتراض
 الفخارم االقميمية - منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػة لؤلبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػررت 
إيػػػػػداع المشػػػػػركع التنظيمػػػػػي  6/5/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  9/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

الػػػذم أعدتػػػو المجنػػػة المركزيػػػة لؤلبنيػػػة رم االقميميػػػة الفخػػػاالعمرانػػػي الييكمػػػي لمنطقػػػة 
( مف قانكف تنظيـ 16كتنظيـ المدف بالمنطقة المذككرة لبلعتراض كفقان لنص المادة )

 .1936( لسنة 28المدف رقـ )
( مف ذات القانكف فانو يجكز لجميػع أصػحاب الحقػكؽ 17كعميو ككفقان لنص المادة )

ألخػػرل المشػػمكلة بيػػذا المشػػركع أك بػػأم مشػػركع فػػي األراضػػي كاألبنيػػة أك األمػػبلؾ ا
تخر سػكا  بصػفتيـ مػف أصػحاب ىػذه األمػبلؾ أك بأيػة صػفة أخػرل االطػبلع مجانػان 
عمػػػػى المشػػػػركع المػػػػكدع بمكجػػػػب ىػػػػذا اإلعػػػػبلف لػػػػدل مكتػػػػب المجنػػػػة المحميػػػػة لمبنػػػػا  

خػػبلؿ سػػاعات الػػدكاـ الرسػػمي كمكتػػب سػػكرتير الفخػػارم كالتنظػػيـ بمقرىػػا فػػي بمديػػة 
االعتراضػػات عميػػو خػػبلؿ مػػدة المركزيػػة بػػكزارة الحكػػـ المحمػػي فػػي غػزة كتقػػديـ المجنػة 
مػػف تاريػػػخ نشػػر ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػدة الرسػػمية كفػػي صػػحيفتيف يػػكميتيف شػػيريف 

 محميتيف أييما أقرب.
 ))كسػكؼ لف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػحاسظاتػزـزةبط

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+16بعرض  24بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
  عبساف الكبيرة  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت دف بمحافظػػات غػػزة لمتعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػ
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  21/5/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  11/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

-8-7كالمػار بالقسػائـ )ـ ارتداد 3ـ+16بعرض  24المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
-4-3-2-1( كالقسػػػائـ )246( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )9-11-13-16-17-21-22
 (.247رقـ ) ( مف القطعة5-12-19-21-21

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .5/5/2113نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
يكميتيف مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ

 

 

 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 370 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

في  ـ ارتداد3ـ+12ض * بعر 24بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 22B – 24الجز  المحصكر بيف شارعي 

  عبساف الكبيرة  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
ئي عمػػػػى التصػػػػديؽ النيػػػػا 21/5/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  11/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ ارتػػداد فػػي الجػػز  المحصػػكر 3ـ+12* بعػػرض 24المخطػػط التفصػػيمي لمشػػارع رقػػـ 
( 246( مػػػػػػف القطعػػػػػػة رقػػػػػػـ )11-2كالمػػػػػػار بالقسػػػػػػائـ ) 22B – 24شػػػػػػارعي بػػػػػػيف 

 (.247( مف القطعة رقـ )1كالقسيمة )
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .5/5/2113مسطيف بتاريخ نشره بجريدة ف
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضأل
ػبطحاسظاتػزـزة

 

 

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد كالمحصكر بيف 3ـ+8بعرض  9بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 ضمف حي تبو زارع  12-8شارعي رقـ 

 منطقة تنظيـ: رفح
 1936 ( لسنة28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/2115تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػػػػرض  9إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ  21/5/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

ضػػػمف حػػػي تبػػػو زارع كالمػػػار  –12-8ـ ارتػػػداد كالمحصػػػكر بػػػيف شػػػارعي رقػػػـ 3ـ+8
 (.27مف القطعة رقـ ) 12بالقسيمة 

 ؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.لبلعتراض خبل
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 رفح.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

حي إيداع تليير ىدؼ استخداـ أرض مف مرافؽ بمدية إلى سكني "ب" ضمف 
 الفرقاف 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد 
إيػػداع مشػػركع تلييػػر  21/5/2115المنعقػػدة بتػػاريخ  11/2115قػػررت بجمسػػتيا رقػػـ 

مدية إلػى مف مرافؽ ب 2366مف القطعة  4-3أرض القسائـ جز  مف  ىدؼ استخداـ
كذلػػػؾ طبقػػػان لممخطػػػط المػػػكدع بمقػػػر لجنػػػة  –سػػػكني "ب" ضػػػمف حػػػي الفرقػػػاف بػػػرفح 

( 28تطبيقػػان لػػنص المػػادة السادسػػة عشػػر مػػف قػػانكف تنظػػيـ المػػدف رقػػـ ) التنظػػيـ رفػػح
 كتعديبلتو. 1936لسنة 

كعميو كاستنادان لنص المادة السابعة عشػر مػف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػع ذكم  
راضي كاألمبلؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بأم مشركع تخػر الحقكؽ في األ

أكدع بمقتضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكا  بصػػفتيـ مػػف أصػػحاب األمػػبلؾ أك بأيػػة 
صػػفة أخػػرل االطػػبلع عمػػى المخطػػط المػػكدع كتقػػديـ اعتراضػػاتيـ عميػػو إلػػى مكتػػب 

مػف تاريػػخ نشػر  اخػبلؿ سػاعات الػدكاـ الرسػمي كلمػدة سػتيف يكمػ المجنة المحميػة رفػح
 ىذا اإلعبلف.

 ))كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ بدكف ارتداد في 12بعرض  41بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 في حي معف 687-69الجز  المحصكر بيف شارعي 

  خانيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
صػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى الت 21/5/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  11/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ بػػدكف ارتػػداد فػػي الجػػز  المحصػػكر 12بعػػرض  41المخطػػط التفصػػيمي لمشػػارع رقػػـ 
-68-66-58-57-52فػػػي حػػػي معػػػف كالمػػػار بالقسػػػائـ ) 687-69بػػػيف شػػػارعي 

 (.53( مف القطعة رقـ )69-71-71-72-73-74-97-98-99-111-112
مركزية كالذم جرل السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة ال

 .5/2/2115نشره بجريدتي الرسالة كاالستقبلؿ بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 بحي السطر المعتمد 42بإيداع المخطط التفصيمي لشكارع القطعة رقـ 
 تنظيـ : خانيكنس

 1936لسنة ( 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/2115تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 42إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيمي لشػػػكارع القطعػػػة رقػػػـ  21/5/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

 (.42بحي السطر المعتمد كالمار بالقسائـ )جميع القسائـ( مف القطعة رقـ )
 ىذا اإلعبلف.لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف مف تاريخ 

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 خانيكنس.
 متفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.))كسػػكؼ لف ي

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ ارتداد3ـ+14بعرض  11بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 تنظيـ: القرارة

 1936( لسنة 28تنظيـ المدف رقـ ) قانكف

 11/2115تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػػػرض  11إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيمي لمشػػػارع رقػػػـ  21/5/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

-15-14-13-11-11-9-8-7-6-5-4-3ـ ارتػػػداد كالمػػػار بالقسػػػائـ )3ـ+14
-5-4-3-2( كالقسػػػائـ )37مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )( 71-72-73-78-79-81-92
-15-14-11-9-5-3-2-1( كالقسائـ ) 2354( مف القطعة رقـ )16-17-18
 (.2355( مف القطعة رقـ )16-18-21-21-22

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 

مشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ ال
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 القرارة.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ بدكف 11)البيارة( بعرض  2/4بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
  31A-37ارتداد كالمحصكر بيف شارعي 

  القرارة  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت ف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمتعمػػ
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  21/5/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  11/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ بدكف ارتداد كالمحصكر 11)البيارة( بعرض  4/  2المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
بع( مػػػف القطعػػة رقػػـ )أراضػػػي كالمػػار بالقسػػػائـ )أراضػػي سػػ 31A-37شػػارعي بػػيف 
 سبع(.

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .11/4/2113نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 راعية ألرض شراب باسـ/ بمدية بيت حانكفبإيداع مشركع تقسيـ ارض للايات ز 
 بيت حانكف -منطقة تنظيـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا 
إيػػداع مشػػػركع تقسيػػػـ أرض القسػػيمة  21/5/2115المنعقػػدة بتػػاريخ  11/2115رقػػـ 
 582مػػف القطعػػة  18-12-11-6-5-3كالقسػػائـ   581مػػف القطعػػة رقػػـ  15رقػػـ 

 دكنـ. 4574318بمكقع )بيت حانكف( لمساحة 

بيػػت حػػػانكف  كذلػػؾ بنػػا  عمػػػى طمػػب مػػػف المجنػػة المحميػػػة لمبنػػػا  كالتنظػػػيـ فػػي بمديػػػػػة
 .9/2/2115المؤرخ  26بكتابيا رقػـ 

فانػو  1936( لسػنة 28) ( مف قانكف تنظػيـ المػدف رقػـ21كعميو ككفقان لنص المادة )
يجكز ألم شخص مف ذكم الحقكؽ في األراضي أك األمبلؾ األخرل الكاقعة ضمف 
ارض المشػػػػركع سػػػػكا  بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك بأيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل 
االطبلع عمى خرائط المشركع المكدعة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  

عات الػػدكاـ الرسػػمي كلمػػدة سػػتة أسػػابيع مػػف تاريػػػخ فػػي بمديػػة بيػػت حػػانكف خػػبلؿ سػػا
يف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا نشػػر ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػي صػػحيفت

كمػف وػـ تقػديـ االعتراضػات عميػو خػبلؿ ىػذه المػدة إلػى مكتػب المجنػة المحميػة أقػرب 
 بصكرة رسمية. 

 تاريػػخ((.))كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا ال

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 بإيداع مشركع تقسيـ ارض للايات السكف باسـ / كروة رباح كسميـ كراغب زمك 
 ككروة محمد عبد الرحمف زمك

 بيت حانكف -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28نكف تنظيـ المدف رقـ )قا

تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا 
إيػػداع مشػػػركع تقسيػػػـ أرض القسػػيمة  21/5/2115المنعقػػدة بتػػاريخ  11/2115رقػػـ 
 دكنـ. 1714518بمكقع )بيت حانكف( لمساحة  578مف القطعة رقـ  19رقـ 

بيػػت حػػػانكف  ا  عمػػػى طمػػب مػػػف المجنػػة المحميػػػة لمبنػػػا  كالتنظػػػيـ فػػي بمديػػػػػةكذلػػؾ بنػػ
 .26/2/2115المؤرخ  41بكتابيا رقػـ 

فانػو  1936( لسػنة 28( مف قانكف تنظػيـ المػدف رقػـ )21كعميو ككفقان لنص المادة )
يجكز ألم شخص مف ذكم الحقكؽ في األراضي أك األمبلؾ األخرل الكاقعة ضمف 

كا  بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك بأيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل ارض المشػػػػركع سػػػػ
االطبلع عمى خرائط المشركع المكدعة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  
فػػي بمديػػة بيػػت حػػانكف خػػبلؿ سػػاعات الػػدكاـ الرسػػمي كلمػػدة سػػتة أسػػابيع مػػف تاريػػػخ 

ف محميتػػيف أييمػػا يف يػػكميتينشػػر ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػي صػػحيفت
كمػف وػـ تقػديـ االعتراضػات عميػو خػبلؿ ىػذه المػدة إلػى مكتػب المجنػة المحميػة أقػرب 

 بصكرة رسمية. 
 ))كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػ                                                             
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ بدكف ارتداد16)شارع حمكدة( بعرض  3Eبإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 ( 38D-37كالمحصكر بيف شارعي )

 تنظيـ: بيت الىيا
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/2115نة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ تعمف المج
)شػػػػارع  3Eإيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيمي لمشػػػارع رقػػػـ  21/5/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ 
( كالمػػػار  38D-37ـ بػػػدكف ارتػػػداد كالمحصػػػكر بػػػيف شػػػارعي )16حمػػػكدة( بعػػػرض 

 (.1768( مف القطعة رقـ )73-72-71-71-37-21بالقسائـ )
 ض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.لبلعترا

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

مديػػة الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ بب
 بيت الىيا.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 جباليا -حي النكر بالمصادقة عمى المشركع التنظيمي العمراني التفصيمي ل

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى المشػػػػركع  21/5/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  11/2115رقػػػػـ 

 جباليا. -التنظيمي العمراني التفصيمي لحي النكر 
اعػو لبلعتػراض بمكجػب اإلعػبلف الصػادر عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر السابؽ إيد

مػػػع كضػػػعو مكضػػػع التنفيػػػذ بعػػػد مػػػركر   1/11/2114فػػػي بجريػػػدة فمسػػػطيف بتػػػاريخ 
خمسػػػػة عشػػػػر يكمػػػػان مػػػػف تػػػػاريخ نشػػػػر ىػػػػذا اإلعػػػػبلف فػػػػي الجريػػػػدة الرسػػػػمية أك فػػػػي 

مػػف قػػانكف  (18صحػػػيفتيف يكميتيػػػف محميتػػيف أييمػػا أقػػربي كذلػػؾ كفقػػان لػػنص المػػادة )
 تنظيـ المدف.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 -11المحصكر بيف شارعي  R1بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
8A  ـ ارتداد3ـ+8بعرض 

  المصدر  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  21/5/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  11/2115سػػػػتيا رقػػػػـ بجم

بعػػػػرض  8A -11المحصػػػػكر بػػػػيف شػػػػارعي  R1المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ 
 كالمار بالقسائـ )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(.ارتداد ـ 3ـ+8

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .4/3/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
ػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف مف تاري عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
  صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ارتداد المحصكر بيف 3ـ+8بعرض  R2بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
  8A-11شارعي 

 تنظيـ: المصدر
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/2115تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػػػرض  R2لمشػػػارع رقػػػـ إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيمي  21/5/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ 

كالمػػار بالقسػػػائـ ) أراضػػي سػػػبع (  8A-11ـ ارتػػداد المحصػػكر بػػػيف شػػارعي 3ـ+8
 مف القطعة رقـ )أراضي سبع(.

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 

طبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإل
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 المصدر.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 384 - 

ػـــــالنإرــ
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

  915مف القطعة  56-48بإيداع تعديؿ مسار الكادم المار بالقسيمتيف 
 : جبالياتنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/2115تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 56-48إيداع تعديؿ مسػار الػكادم المػار بالقسػيمتيف  21/5/2115المنعقدة بتاريخ 

 (.915( مف القطعة رقـ )48-65كالمار بالقسائـ ) 915مف القطعة 
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
كلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ المشم

الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 
 جباليا.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.
 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػاسظاتػزـزةبطح

ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ضمف نفكذ  7ضمف نفكذ دير البمح كرقـ  57بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 ـ ارتداد 3ـ+16بعرض  المصدر

 تنظيـ: دير البمح كالمصدر
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/2115المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ تعمف 
ضػمف نفػكذ  57إيداع المخطط التفصيمي لمشػارع رقػـ  21/5/2115المنعقدة بتاريخ 
-6ـ ارتداد كالمار بالقسػائـ )3ـ+16ضمف نفكذ المصدر بعرض  7دير البمح كرقـ 

 السبع ( في المصدر.( )كأراضي 126( مف القطعة رقـ )14-15-16-17-18
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

لمحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة ا
 دير البمح كالمصدر.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

كالمحصكر ـ 3ـ+16بعرض  19خطط التفصيمي لمشارع رقـ بالمصادقة عمى الم
 (23-*21بيف شارعي )
 كادم غزة  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
ديؽ النيػػػػائي عمػػػػى التصػػػػ 21/5/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  11/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ كالمحصػػػػكر بػػػػيف شػػػػػارعي 3ـ+16بعػػػػرض  19المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػػـ 
-34-32-18-17-16-15-14-13-12-11-7كالمار بالقسائـ ) (23-*21)

 (.659( مف القطعة رقـ )21-22-23-24-25-26-27-29
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .18/3/2115ره بجريدة فمسطيف بتاريخ نش
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػ
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

ػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػصاضظػاسراحػبذأنػ
 بادمػ/ػم.ػتوسغقػربدػاضرحطنػحطدػواحطدػربدػاضرحطنػحطد

 
ات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػ

 .   21/5/2115المنعقدة بتاريخ  11/2115بأنيا قد قررت بجمستيا رقـ 
ــراحػػإيػػػػداع تػػػػرخيص  ــاضظػاســ مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػـ  25عمػػػػى ارض القسػػػػيمة رقػػػػـ صــ

ــغدػ/ػمػػػػػػػف أراضػػػػػػػي بيػػػػػػػت حػػػػػػػانكف المقدمػػػػػػػة لمجنػػػػػػػة  952 ــمػاضدـــــ م.ػ بادـــــ
 توسغقػربدػاضرحطنػحطدػواحطدػربدػاضرحطنػحطد

ع ذكم الشػػػػػػػأف فػػػػػػػي األراضػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػرل كعميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػ 
المشػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بصػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أصػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػأم صػػػػػػفة أخػػػػػػرل أف 

( 31)يتقػػػػػدمكا باعتراضػػػػػػاتيـ عمػػػػػػى المشػػػػػػركع كذلػػػػػػؾ خػػػػػبلؿ مػػػػػػدة  مػػػػػػف تػػػػػػاريخ  يػػػػػػـك
 نشر ىذا اإلعبلف.

تقػػػػػػػدـ االعتراضػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػي 
بمديػػػػػػػة بيػػػػػػػت حػػػػػػػانكف كلمسػػػػػػػيد/ سػػػػػػػكرتير المجنػػػػػػػة المركزيػػػػػػػة بمكتبػػػػػػػو بػػػػػػػكزارة الحكػػػػػػػـ 

 المحمي خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي.
ػ))ودــوفػضنػغضتغـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظػضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
ػ
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ػنػبطحاسظاتػززةاضضجظظػاضطرصزغظػضضتظظغمػوبظاءػاضطد

  تعمػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لؤلبنيػػػػػة كتنظػػػػػيـ المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ
إيػداع مشػػركع تقسػيـ للايػات السػػكف  21/5/2115( المنعقػدة بتػاريخ  11/2115

/ كروة رباح كسػميـ راغػب باسـ 578مف القطعة رقـ  19عمى ارض القسيمة رقـ 
بيػت حػانكف لبلعتػراض لمػدة  زمػك ككروػة محمػد عبػد الػرحمف زمػك ضػمف أراضػي

ػ-ستة أسابيع بالشركط التنظيمية التالية:
 81مرافػػػؽ عامػػػة كالمقسػػػـ رقػػػـ  2ـ15267بمسػػػاحة  95. تخصػػػيص المقسػػػـ رقػػػـ 1

 مرافؽ عامة. 2ـ249بمساحة  142مسجد كالمقسـ رقـ  2ـ851بمساحة 
 ـ(. 2( خمفي )ـ 2( جانبي )ـ 3رتداد لممقاسـ خط البنا  أمامي ). اال2

 يسمح ببنا  طابؽ أرضي + خمسة أدكار عمكية فقط+رككؼ.. 3
لط المنخفض . يكمؼ صاحب المشركع بتزكيد مقاسـ المشركع بشبكة كيربا  الض4

 بالمكاصفات التي  تحددىا البمدية كشركة الكيربا .كتمديد شبكة المياه 

ب عمػى . عمى المجنة المحمية بقرار منيا تحديد قيمة المساىمة التطكيرية التي يجػ5
طالب الترخيص سدادىا لصندكؽ البمدية )الخاص بالتطكير( بحيث يتـ تحديدىا 
كفقػػػػان لتقػػػػديرات المجنػػػػة لمتكػػػػاليؼ التقديريػػػػة اإلجماليػػػػة البلزمػػػػة لتطػػػػكير المنطقػػػػة 

 كتزكيدىا بالخدمات بصكرة منتظمة.

( 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )21لمحمية االلتزاـ بنص المادة ). عمى المجنة ا6
 ( عند النظر في طمبات رخص البنا .1936) لسنة

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

–اني التفصيمي لحي البطف السميف بالمصادقة عمى المشركع التنظيمي العمر 
 خانيكنس

 1936( لسنة 28ـ المدف رقـ )قانكف تنظي

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى المشػػػػػركع  3/6/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  11/2115رقػػػػػـ 

 خانيكنس. –التنظيمي العمراني التفصيمي لحي البطف السميف
عػبلف الصػادر عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر السابؽ إيداعػو لبلعتػراض بمكجػب اإل
مع كضعو مكضػع التنفيػذ بعػد   29/9/2114في بجريدتي فمسطيف كالرسالة بتاريخ 

مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػدة الرسػػمية أك فػػي 
( مػػف قػػانكف 18صحػػػيفتيف يكميتيػػػف محميتػػيف أييمػػا أقػػربي كذلػػؾ كفقػػان لػػنص المػػادة )

 ظيـ المدف.                      تن

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 

 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة
مف القطعة رقـ  57بإيداع مشركع تقسيـ ارض السكف عمى ارض القسيمة رقـ 

 الحصيف باسـ/ عبد اهلل أبك  1743
 بيت الىيا -منطقة تنظيـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا 
إيداع مشػركع تقسيػـ ارض القسيمة رقـ  3/6/2115المنعقدة بتاريخ  11/2115رقـ 
 دكنـ. 94389ىيا( لمساحة بمكقع )بيت ال 1743مف القطعة رقـ  57

بكتابيا بيت الىيا  كذلؾ بنا  عمى طمب مف المجنة المحمية لمبنػا  كالتنظيـ في بمديػػة
 .29/12/2114المؤرخ  988رقػـ 

فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )21كعميو ككفقان لنص المادة ) 
ؾ األخرل الكاقعة ضمف يجكز ألم شخص مف ذكم الحقكؽ في األراضي أك األمبل

ارض المشػػػػركع سػػػػكا  بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك بأيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل 
االطبلع عمى خرائط المشركع المكدعة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  
في بمدية بيت الىيا خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة ستة أسابيع مػف تاريػػخ نشػر 

ريػػػدة الرسػػػمية أك فػػي صػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا أقػػػرب  ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الج
كمف وـ تقديـ االعتراضات عميو خبلؿ ىذه المػدة إلػى مكتػب المجنػة المحميػة بصػكرة 

 رسمية. 
 ))كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن                                                             
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 لحي اسكاف اليدل  بإيداع مشركع تنظيمي عمراني تفصيمي لبلعتراض
 كادم غزة -منطقة تنظيـ 

 ـ1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )
مجنة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجمسػتيا تعمف ال
إيػػػػداع المشػػػػركع التنظيمػػػػي العمرانػػػػي  3/6/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  11/2115رقػػػػـ 

التفصيمي لمنطقة حي اسكاف اليدل الػذم أعدتػو المجنػة المحميػة لمبنػا  كالتنظػيـ فػي 
 لتالية:بمدية كادم غزة كالذم يشمؿ القطع كالقسائـ ا

 

 المساحة اإلجمالية رقـ القسيمة رقـ القطعة

 دكنـ 8446 4 658

 

 .1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )16كذلؾ كفقان لنص المادة )
( مف ذات القانكف فإنو يجكز لجميػع أصػحاب الحقػكؽ 17كعميو ككفقان لنص المادة )

يذا المشركع أك بأم مشركع تخر في األراضي كاألبنية كاألمبلؾ األخرل المشمكلة ب
سكا  بصفتيـ مػف أصػحاب ىػذه األمػبلؾ أك بأيػة صػفة أخػرل االطػبلع مجانػان عمػى 
المشػركع المػكدع  لػدل مكتػػب المجنػة المحميػة لمبنػا  كالتنظػػيـ بمقرىػا فػي بمديػػة كادم 
غزة خبلؿ سػاعات الػدكاـ الرسػمي كتقػديـ االعتراضػات عميػو خػبلؿ مػدة شػيريف مػف 

ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػدة الرسػػمية أك فػػي صػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف تاريػػػخ نشػػر 
 أييما أقرب.

 ))كسػكؼ لف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 396 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 داع مشركع تنظيمي عمراني تفصيمي لبلعتراض لحي الحشاشبإي
 رفح -منطقة تنظيـ 
 ـ1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجمسػتيا 
إيػػػػداع المشػػػػركع التنظيمػػػػي العمرانػػػػي  3/6/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  11/2115رقػػػػـ 
صيمي لمنطقة حي الحشاش الذم أعدتو المجنة المحمية لمبنا  كالتنظػيـ فػي بمديػة التف

 رفح كالذم يشمؿ القطع كالقسائـ التالية:
 

رقـ 
 القطعة

 المساحة اإلجمالية رقـ القسيمة

 1+جز  مف قسيمة 2جز  مف قسيمة  2374

 دكنـ 21594151

 3جز  مف قسيمة  2372

 3يمة +جز  مف قس4جز  مف قسيمة  2366

2365 
+جز  1+جز  مف قسيمة 4جز  مف قسيمة رقـ 
 5+قسيمة3+قسيمة 2مف قسيمة 

21 
 5+جز  مف  9+11+11+8+6+4+3قسيمة 

 1كجز  مف  2كجز  مف 

23 
 23كجز  مف  21،24،25،22-1جز  مف 

 26كجز  مف 

 

 .1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )16كذلؾ كفقان لنص المادة )
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( مف ذات القانكف فإنو يجكز لجميػع أصػحاب الحقػكؽ 17يو ككفقان لنص المادة )كعم
في األراضي كاألبنية كاألمبلؾ األخرل المشمكلة بيذا المشركع أك بأم مشركع تخر 
سكا  بصفتيـ مػف أصػحاب ىػذه األمػبلؾ أك بأيػة صػفة أخػرل االطػبلع مجانػان عمػى 

بنػػا  كالتنظػػيـ بمقرىػػا فػػي بمديػػة رفػػح المشػػركع المػػكدع  لػػدل مكتػػب المجنػػة المحميػػة لم
خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كتقديـ االعتراضات عميو خبلؿ مدة شيريف مف تاريػػخ 

فتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا نشػػر ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػدة الرسػػمية أك فػػي صػػحي
 .أقرب

 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ))كسػكؼ لف يمتفت ألم اع

ػظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغ
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 لحي صبلح الديف  بإيداع مشركع تنظيمي عمراني تفصيمي لبلعتراض
 بني سييبل -منطقة تنظيـ 

 ـ1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )
ة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجمسػتيا تعمف المجن

إيػػػػداع المشػػػػركع التنظيمػػػػي العمرانػػػػي  3/6/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  11/2115رقػػػػـ 
التفصيمي لمنطقة حي صػبلح الػديف الػذم أعدتػو المجنػة المحميػة لمبنػا  كالتنظػيـ فػي 

 لية:بمدية بني سييبل كالذم يشمؿ القطع كالقسائـ التا
 

رقـ 
 القطعة

 المساحة اإلجمالية رقـ القسيمة

221 59-61-61-62-63-64 

 دكنـ 3274536
219 

29-31-31-32-33-34-36-37-
38-39-41-41-42-43-44-45-
46-47-35-49-51-51-52-53-

48-54-55-56-57 

 

 .1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )16كذلؾ كفقان لنص المادة )
( مف ذات القانكف فإنو يجكز لجميع أصحاب الحقكؽ 17قان لنص المادة )كعميو ككف 

في األراضي كاألبنية كاألمبلؾ األخرل المشمكلة بيذا المشركع أك بأم مشركع تخر 
سكا  بصفتيـ مػف أصػحاب ىػذه األمػبلؾ أك بأيػة صػفة أخػرل االطػبلع مجانػان عمػى 

التنظػػيـ بمقرىػػا فػػي بمديػػة بنػػي المشػػركع المػػكدع  لػػدل مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  ك 
سييبل خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كتقديـ االعتراضات عميو خبلؿ مدة شيريف مف 
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تاريػػػخ نشػػر ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػدة الرسػػمية أك فػػي صػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف 
 .أييما أقرب

 ))كسػكؼ لف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغ
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد في الجز  3ـ+12بعرض  27بإيداع مجدد المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 ( 18C-24المحصكر بيف شارعي )

 منطقة تنظيـ: عبساف الكبيرة
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/2115تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػرض  27إيداع مجدد المخطط التفصيمي لمشارع رقـ  3/6/2115المنعقدة بتاريخ 

( كالمػػػار بالقسػػػائـ  18C-24ـ ارتػػػداد فػػػي الجػػػز  المحصػػػكر بػػػيف شػػػارعي )3ـ+12
-24-23-18-17( كالقسػػائـ 243مػػف القطعػػة رقػػـ ) 37-38-41-41-43-44
 (.244مف القطعة رقـ ) 25-32

 لبلعتراض خبلؿ مدة خمسة عشر يكمان مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 

جانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع م
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 عبساف الكبيرة.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 لمجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة صادر عف ا

ـ ارتداد 3ـ+15)شارع مصر( بعرض  31بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 1-77كالمحصكر بيف شارعي 
 منطقة تنظيـ: رفح

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/2115ا رقػـ تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتي
)شػػػػػارع  31إيػػػػػداع المخطػػػػػط التفصػػػػػيمي لمشػػػػػارع رقػػػػػـ  3/6/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ 
كالمػػػار بالقسػػػائـ  1-77ـ ارتػػػداد كالمحصػػػكر بػػػيف شػػػارعي 3ـ+15مصػػػر( بعػػػرض 

 (.7مف القطعة رقـ ) 11-15-16-17-18-19-27-28
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 رفح.
 ريػػػخ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التا

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ بدكف ارتداد 12بعرض  52بإيداع مجدد المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
  9-54كالمحصكر بيف شارعي 

 في حي قيزاف النجار 
 يـ: خانيكنسمنطقة تنظ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/2115تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػرض  52إيداع مجدد المخطط التفصيمي لمشارع رقـ  3/6/2115المنعقدة بتاريخ 

لمػػػار فػػػي حػػػي قيػػػزاف النجػػػار كا 9-54ـ بػػػدكف ارتػػػداد كالمحصػػػكر بػػػيف شػػػارعي 12
 (.87مف القطعة رقـ ) 9بالقسيمة 

 لبلعتراض خبلؿ مدة خمسة عشر يكمان مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

ضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة الرسػػمي كتقػػديـ االعترا
 خانيكنس.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

( 12157-12145-12161لمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشكارع رقـ )با
 ضمف حي المحطة 

  خانيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  3/6/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  11/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ  

( ضػمف حػي المحطػة 12157-12145-12161المخطط التفصيمي لمشػكارع رقػـ )
-62-56-48-71-71-59-58-57-47-46-45-42-41كالمػػػار بالقسػػػائـ )

 (.44( مف القطعة رقـ )61
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .6/1/2114يف كالرسالة بتاريخ نشره بجريدتي فمسط
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصز
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
  
 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 411 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة
مف  113بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع الفرعي المار بالقسيمة رقـ 

 141القطعة رقـ 
 دير البمح  –منطقة تنظيـ

 9361( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  3/6/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  11/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

 141مػػف القطعػػة رقػػـ  113المخطػػط التفصػػيمي لمشػػارع الفرعػػي المػػار بالقسػػيمة رقػػـ 
 (.141قـ )( مف القطعة ر 117-113كالمار بالقسائـ )

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .5/3/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
ميتيف مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يك  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

كجز  مف القطعة  133بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لشكارع القطعة رقـ 
134 
 دير البمح  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  3/6/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  11/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ  

كالمار بالقسػائـ  134كجز  مف القطعة  133رقـ المخطط التفصيمي لشكارع القطعة 
 (.133( مف القطعة )17-18-19) ( كالقسائـ134( مف القطعة رقـ )12-13)

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .27/1/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػر 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 مجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف ال

ـ 8بعرض  2624بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي بإللا  خط تنظيـ الشارع رقـ 
 الكاقع ضمف المخطط التفصيمي لحي الصبرة كجز  مف الزيتكف

  غزة  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت يػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمتعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبن
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  3/6/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  11/2115 بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ

ـ الكاقػػع ضػػمف 8بعػػرض  2624المخطػػط التفصػػيمي بإللػػا  خػػط تنظػػيـ الشػػارع رقػػـ 
( مػػػف 2-1كالمػػػار بالقسػػػائـ )المخطػػػط التفصػػػيمي لحػػػي الصػػػبرة كجػػػز  مػػػف الزيتػػػكف 

 (.628ة رقـ )القطع
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .9/3/2115نشره بجريدتي فمسطيف كالرسالة بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

في صحيفتيف يكميتيف مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية ك  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
) 
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد كالمحصكر بيف 3ـ+11بعرض  47بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 18-19رقـ  شارعي

 منطقة تنظيـ: كادم غزة
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/2115تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
بعػػػػرض  47إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ  3/6/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ 

مػف  23-22كالمار بالقسائـ   18-19رتداد كالمحصكر بيف شارعي رقـ ـ ا3ـ+11
 (.659القطعة رقـ )

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 

سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 كادم غزة.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المركزية 

ـ بدكف ارتداد 11بعرض  12149بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 ضمف حي المحطة (10-12كالمحصكر بيف شارعي )

  خانيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت  تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  3/6/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  11/2115 بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ

ـ بػػدكف ارتػػداد كالمحصػػكر بػػيف 11بعػػرض  12149المخطػػط التفصػػيمي لمشػػارع رقػػـ 
-22-21-9-8-7-5كالمػػار بالقسػػائـ )( ضػػمف حػػي المحطػػة  10-12شػػارعي )

 (.48( مف القطعة رقـ )23-24
عو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل السابؽ إيدا

 .14/4/2114نشره بجريدتي الرسالة كاالستقبلؿ بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 حميتيف أييما أقػرب. م

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

رتداد في ـ بدكف ا8بعرض 7185بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 ( في حي جكرة المكت8-44الجز  المحصكر بيف شارعي )
  خانيكنس  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
عمػػػػػى  التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي 3/6/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  11/2115 بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ

ـ بػدكف ارتػداد فػي الجػز  المحصػكر 8بعػرض 7185المخطط التفصػيمي لمشػارع رقػـ 
( مػف 53-25-24-23كالمار بالقسائـ )( في حي جكرة المكت 8-44بيف شارعي )
 (.57القطعة رقـ )

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .3/11/2114رسالة بتاريخ نشره بجريدتي االستقبلؿ كال

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضأل
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ بدكف ارتداد في الجز  11بعرض  68بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 47-39رقـ  المحصكر بيف شارعي

 منطقة تنظيـ: خانيكنس
 1936ة ( لسن28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/2115تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
ـ 11بعػرض  68إيداع المخطػط التفصػيمي لمشػارع رقػـ  3/6/2115المنعقدة بتاريخ 

-18-9كالمار بالقسػائـ  47-39بدكف ارتداد في الجز  المحصكر بيف شارعي رقـ 
 (.49) مف القطعة رقـ 21-22-24-28-31-32-33

 لبلعتراض خبلؿ مدة خمسة عشر يكمان مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 

ميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المح
 خانيكنس.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 فصيمي لبلعتراض لحي مصبحبإيداع مشركع تنظيمي عمراني ت
 رفح -منطقة تنظيـ 
 ـ1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػة لؤلبنيػة كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجمسػتيا 
إيػػػػداع المشػػػػركع التنظيمػػػػي العمرانػػػػي  3/6/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  11/2115رقػػػػـ 

دتػو المجنػة المحميػة لمبنػا  كالتنظػيـ فػي بمديػة التفصيمي لمنطقة حػي مصػبح الػذم أع
 رفح كالذم يشمؿ القطع كالقسائـ التالية:

 

رقـ 
 القطعة

 رقـ القسيمة
 المساحة اإلجمالية

18 1-2-3-4-5-6 

 دكنـ 225345

19 5-9-11-11-12-13-14-15 

21 1-2-3 

22 1-2-3-4-6-7-8-9-11- 14-15-
16-17 

31 1-2 

34 1-2-3 

 
 .1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )16فقان لنص المادة )كذلؾ ك 

( مف ذات القانكف فإنو يجكز لجميع أصحاب الحقكؽ 17كعميو ككفقان لنص المادة ) 
في األراضي كاألبنية كاألمبلؾ األخرل المشمكلة بيذا المشركع أك بأم مشركع تخر 

أخػرل االطػبلع مجانػان عمػى سكا  بصفتيـ مػف أصػحاب ىػذه األمػبلؾ أك بأيػة صػفة 
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المشػػركع المػػكدع  لػػدل مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ بمقرىػػا فػػي بمديػػة رفػػح 
خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كتقديـ االعتراضات عميو خبلؿ مدة شيريف مف تاريػػخ 

فتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا نشػػر ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػدة الرسػػمية أك فػػي صػػحي
 .أقرب

 ((.التاريػػخ ؼ لف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا))كسػك 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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 نإرـــــــال
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

بالمصادقة النيائية عمى مشركع تليير ىدؼ استخداـ أرض مف زراعي إلى مرفؽ 
 عاـ )ركضة أطفاؿ كمركز نسائي(  

 اـ النصر   –منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

يـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػ
التصػػديؽ النيػػائي عمػػى مشػػركع تلييػػر  3/6/2115المنعقػػدة بتػػاريخ  11/2115 رقػػـ

ىدؼ استخداـ أرض مف زراعي إلى مرفؽ عاـ )ركضة أطفاؿ كمركز نسائي( عمى 
 .  1777مف القطعة رقـ  137أرض القسيمة رقـ 

بلف الصػادر عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر السابؽ إيداعػو لبلعتػراض بمكجػب اإلعػ
مع كضعو مكضع التنفيذ بعد مركر خمسة  13/3/2115في جريدة فمسطيف بتاريخ 

عشػػػر يكمػػػان مػػػف تػػػاريخ نشػػػر ىػػػذا اإلعػػػبلف فػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػػي صحػػػػيفتيف 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18يكميتيػف محميتيف أييما أقربي كذلؾ كفقان لنص المادة )

                 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
 
 
 

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػاضضجظظػاضطرصزغظػضضتظظغمػوبظاءػاضطدنػبطحاسظاتػززة

 تيا رقػػػػػـ تعمػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لؤلبنيػػػػػة كتنظػػػػػيـ المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة بجمسػػػػػ
إيػػػػػداع مشػػػػػركع تقسػػػػػيـ أرض للايػػػػػات  3/6/2115بتػػػػػاريخ المنعقػػػػػدة  11/2115
/ عبػػد اهلل أبػػك باسػػـ 1743مػػف القطعػػة رقػػـ  57ف عمػػى ارض القسػػيمة رقػػـ السػػك

ضػػػمف أراضػػػي بيػػػت الىيػػػا لبلعتػػػراض لمػػػدة سػػػتة أسػػػابيع بالشػػػركط  –الحصػػػيف 
ػ-التنظيمية التالية:

 %.51. نسبة البنا  في مقاسـ المشركع سكف أ 1
 (.ـ 3ـ( خمفي ) 3ـ( جانبي ) 4د لممقاسـ خط البنا  أمامي ). االرتدا2

 يسمح ببنا  طابؽ أرضي + وبلث أدكار عمكية فقط. .3
. يكمؼ صاحب المشركع بتزكيد مقاسـ المشركع بشبكة كيربا  الضلط المنخفض 4

 كتمديد شبكة المياه   بالمكاصفات التي  تحددىا البمدية كشركة الكيربا .

عمػى . عمى المجنة المحمية بقرار منيا تحديد قيمة المساىمة التطكيرية التي يجػب 5
طالب الترخيص سدادىا لصندكؽ البمدية )الخاص بالتطكير( بحيث يتـ تحديدىا 
كفقػػػػان لتقػػػػديرات المجنػػػػة لمتكػػػػاليؼ التقديريػػػػة اإلجماليػػػػة البلزمػػػػة لتطػػػػكير المنطقػػػػة 

 كتزكيدىا بالخدمات بصكرة منتظمة.

( 28( مف قانكف تنظيـ المػدف رقػـ )21لمحمية االلتزاـ بنص المادة ).عمى المجنة ا6
 ( عند النظر في طمبات رخص البنا .1936) سنةل

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

ػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػطزررظػدواجنػبغاضػبذأنػ
 بادمػ/ػغحغىػطحطدػطبش

لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة 
 .   17/6/2115المنعقدة بتاريخ  12/2115بأنيا قد قررت بجمستيا رقـ 

مػػػػف  12عمػػػى ارض القسػػػيمة رقػػػـ طزررـــظػدواجــــنػبغـــاضػػػإيػػػداع تػػػرخيص   
بادــــــــمػمػػػػػػػػف أراضػػػػػػػػي عبسػػػػػػػػاف الكبيػػػػػػػػرة المقدمػػػػػػػػة لمجنػػػػػػػػة  248القطعػػػػػػػػة رقػػػػػػػػـ 

 .غحغىػطحطدػطبش اضدغد/
حػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػع ذكم الشػػػػػػػأف فػػػػػػػي األراضػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػرل كعميػػػػػػػو ي 

المشػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بصػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أصػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػأم صػػػػػػفة أخػػػػػػرل أف 
( 31)يتقػػػػػدمكا باعتراضػػػػػػاتيـ عمػػػػػػى المشػػػػػػركع كذلػػػػػػؾ خػػػػػبلؿ مػػػػػػدة  مػػػػػػف تػػػػػػاريخ  يػػػػػػـك

 نشر ىذا اإلعبلف.
رىػػػػػػػا فػػػػػػػي تقػػػػػػػدـ االعتراضػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمق

بمديػػػػػػة عبسػػػػػػاف الكبيػػػػػػرة كلمسػػػػػػيد/ سػػػػػػكرتير المجنػػػػػػة المركزيػػػػػػة بمكتبػػػػػػو بػػػػػػكزارة الحكػػػػػػـ 
 المحمي خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي.

ػ))ودــوفػضنػغضتغـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظػضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 406 - 

ػإرـــــــالن
 

 المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف 
 بإيداع مجدد لمشركع تقسيـ ارض للايات السكف باسـ/ فضؿ القدرة                       

 دير البمح -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

قػد قػػررت بجمسػتيا تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا 
إيػػػداع مجػػػدد لمشػػػػركع تقسيػػػػـ عمػػػى  17/6/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ  12/2115رقػػػـ 

 634721بمكقػع )ديػر الػبمح( لمسػػاحة  131مػف القطعػة رقػػـ  39ارض القسػيمة رقػـ 
 دكنـ.

بكتابيػا دير الػبمح  كذلؾ بنا  عمى طمب مف المجنة المحمية لمبنػا  كالتنظيـ في بمديػػة
 .21/5/2115المؤرخ  217رقػـ ب د / 

فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )21كعميو ككفقان لنص المادة ) 
يجكز ألم شخص مف ذكم الحقكؽ في األراضي أك األمبلؾ األخرل الكاقعة ضمف 
ارض المشػػػػركع سػػػػكا  بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك بأيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل 

ة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  االطبلع عمى خرائط المشركع المكدع
في بمدية دير البمح خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة خمسة عشر يكمان مػف تاريػػخ 
نشػػر ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػي صػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا 

لمجنػة المحميػة أقػرب  كمف وـ تقديـ االعتراضات عميو خػبلؿ ىػذه المػدة إلػى مكتػب ا
 بصكرة رسمية. 

 ))كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ي الكاصؿ بيف الشارعيف بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع التنظيم
 ـ ارتداد3ـ+8بعرض  12-1الييكمييف 

  الملازم  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
عمػػػػى التصػػػػديؽ النيػػػػائي  17/6/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  12/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

 12-1المخطػػػػط التفصػػػػػيمي لمشػػػػػارع التنظيمػػػػػي الكاصػػػػؿ بػػػػػيف الشػػػػػارعيف الييكميػػػػػيف 
كالمػػػار بالقسػػػائـ )أراضػػػي سػػػبع( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )أراضػػػي  ـ ارتػػػداد3ـ+8بعػػػرض 
 سبع(.

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .19/1/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

ا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة كمػػ
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػتػزـزةبطحاسظا

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ارتداد في 5ـ+25بعرض  11بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
  11-2الجز  المحصكر بيف شارعي 

  رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  17/6/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  12/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ ارتػػداد فػػي الجػػز  المحصػػػكر 5ـ+25بعػػرض  11المخطػػط التفصػػيمي لمشػػارع رقػػـ 
ـ ( كالقسػػائ18( مػػف القطعػػة رقػػـ )7-6-5-4كالمػػار بالقسػػائـ ) 11-2بػػيف شػػارعي 

-12( كالقسػػػائـ )29( مػػػف القطعػػػة )2-1( كالقسػػػائـ )31( مػػػف القطعػػػة )2-3-4)
 (.16( مف القطعة )9-8-7( كالقسائـ )28( مف القطعة )13-14-15-9

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .13/1/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

مركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة ال
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػـــالنإرــــ
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ارتداد 3ـ+12بعرض  115بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 )الخط الناقؿ لمياه األمطار(

  رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت ف بمحافظػػات غػػزة لمتعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػد
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  17/6/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  12/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ ارتػػػداد )الخػػػط الناقػػػؿ لميػػػاه 3ـ+12بعػػػرض  115المخطػػػط التفصػػػيمي لمشػػػارع رقػػػـ 
 (.2363( مف القطعة رقـ )16-21-11-12كالمار بالقسائـ )األمطار( 

مكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل السابؽ إيداعو لبلعتراض ب
 .11/2/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كفقان لنص المادة )كذلؾ 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ بدكف ارتداد 8بعرض  4452بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 لمعتمدضمف حي التركماف ا

  غزة  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  17/6/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  12/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ  

تػداد ضػمف حػي التركمػاف ـ بػدكف ار 8بعرض  4452المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 (.686( مف القطعة رقـ )13كالمار بالقسيمة )المعتمد 

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .8/12/2114نشره بجريدتي فمسطيف كالرسالة بتاريخ 

سػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خم
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 ـ المدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظي
ـ بدكف 12)الشرفا( بعرض  8348بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 1954-1981ارتداد كالمحصكر بيف شارعي 

  غزة  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28) قانكف تنظيـ المدف رقـ

ػررت عمػػـك أنيػػا قػػد قػػتعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  17/6/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  12/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ بػػػػػػػدكف ارتػػػػػػػداد 12)الشػػػػػػػرفا( بعػػػػػػػرض  8348المخطػػػػػػػط التفصػػػػػػػيمي لمشػػػػػػػارع رقػػػػػػػـ 
-59-61-62-63-64كالمػار بالقسػيمة ) 1954-1981كالمحصكر بيف شػارعي 

ـ ( مػػػف القطعػػػة رقػػػ17-31-41( كالقسػػػائـ )718( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )58-41-39
(714.) 

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .23/3/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
ميتيف مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يك  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة صادر عف المجنة المركزية

ـ ارتداد 5ـ+16بعرض  13بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
ـ ارتداد في الجز  3ـ+8الرشيد( كبعرض  16 -31كالمحصكر بيف شارعي رقـ )

 المحصكر بيف شارع الرشيد كشاطل البحر
 الزىرا   –منطقة تنظيـ

 9361( لسنة 28تنظيـ المدف رقـ )قانكف 

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  29/7/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  13/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ  

ـ ارتداد كالمحصػكر بػيف شػارعي 5ـ+16بعرض  13المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
فػػػي الجػػػز  المحصػػػكر بػػػيف شػػػارع  ـ ارتػػػداد3ـ+8الرشػػػيد( كبعػػػرض  16 -31رقػػػـ )

( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ 11-14-13-11-12كالمػػػار بالقسػػػائـ )الرشػػػيد كشػػػاطل البحػػػر 
 (.2318( مف القطعة )13( كالقسيمة )2315)

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .28/4/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

ة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػ
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػـــــــالنإر
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ بدكف ارتداد 14بعرض  6بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
  19-7كالمحصكر بيف شارعي 

  النصيرات  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػ
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  29/7/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  13/2115ا رقػػػػـ بجمسػػػػتي

كالمحصػكر بػيف شػارعي ـ بدكف ارتػداد 14بعرض  6المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
( مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػـ 22-16-14-13-17-18-6-2-1كالمػػػػار بالقسػػػػائـ ) 7-19
( كالقسػػػػػػػػػػػػػائـ                2345( مػػػػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػػـ )41-41-2-1( كالقسػػػػػػػػػػػػػائـ )2323)
( كالقسػػػػيمة 2321( مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػـ )29-27-26-22-24-35-17-14-13)

 (.2321( مف القطعة رقـ )7رقـ )
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .23/4/2115نشره بجريدتي فمسطيف كالرسالة بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاض
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع المتفرع مف شارع تكنس )ببلؿ الحبشي( 
ـ 3ـ+11بعرض  2337-141في القطع رقـ  24-28-119ضمف القسائـ رقـ 

 ـ بدكف ارتداد في الجز  الشرقي منو8ارتداد في الجز  اللربي منو كبعرض 
 دير البمح  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  29/7/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  13/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

لمشػارع المتفػرع مػف شػػارع تػكنس )بػبلؿ الحبشػي( ضػمف القسػػائـ  المخطػط التفصػيمي
ـ ارتػداد فػي الجػز  3ـ+11بعػرض  2337-141في القطع رقػـ  24-28-119رقـ 

-24كالمػػار بالقسػػائـ )ـ بػػدكف ارتػػداد فػػي الجػػز  الشػػرقي منػػو 8اللربػػي منػػو كبعػػرض
 .2337مف القطعة رقـ  28( كالقسيمة رقـ 141( مف القطعة رقـ )119
ؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل الساب

 .2/3/2114نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 ييما أقػرب. محميتيف أ

 .( مف قانكف تنظيـ المدف18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ بدكف ارتداد16بعرض  25بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 36-5حصكر  بيف شارعي كالم 

  القرارة  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  29/7/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  13/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ بػػػػدكف ارتػػػػداد كالمحصػػػػكر  بػػػػيف 16بعػػػػرض  25المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ 
 كالمار بالقسائـ )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(. 36-5شارعي 

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .6/4/2115نشره بجريدتي فمسطيف كالرسالة بتاريخ 

شػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا الم
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18قان لنص المادة )كذلؾ كف

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة صادر عف

 ـ بدكف ارتداد16بعرض  39بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 25-1كالمحصكر بيف شارعي 

 القرارة  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت لم تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  29/7/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  13/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ بػػػػدكف ارتػػػػداد كالمحصػػػػكر بػػػػيف 16بعػػػػرض  39المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ 
 كالمار بالقسائـ )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(. 25-1شارعي 

لصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف ا
 .6/4/2115نشره بجريدتي فمسطيف كالرسالة بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .ف قانكف تنظيـ المدف( م18لنص المادة ) كذلؾ كفقان 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ بدكف ارتداد 31بعرض  116بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 11-1ارعي في الجز  المحصكر بيف ش

  خانيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

معمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة ل
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  29/7/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  13/2115 بجمسػػػػتيا رقػػػػـ

دكف ارتػداد فػي الجػز  المحصػكر ـ ب31بعرض  116المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
( 88( مػف القطعػة رقػػـ )17-14-13-11-2كالمػار بالقسػائـ ) 11-1بػيف شػارعي 

 (.89( مف القطعة رقـ )17-16-15-14-3كالقسائـ )
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .13/4/2115نشره بجريدتي االستقبلؿ كالرسالة بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 

 
 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ضمف أرض مكب النفايات الصمبة 11إيداع مجدد لممخطط التفصيمي لشارع بعرض 
لممنطقة الجنكبية كالشكارع المحيطة بمحطة معالجة الصرؼ الصحي المركزية كمكب 

 18ـ ارتداد كالشارع رقـ 3ـ+12بعرض  15-14كارع رقـ النفايات الصمبة )الش
ـ بدكف ارتداد( ضمف 34بعرض  11ـ ارتداد كجز  مف الشارع رقـ 3ـ+16بعرض 

 أراضي الفخارم االقميمية
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػة لؤلبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمجميػػكر الكػػريـ أنيػػا قػػد 
إيػػػداع مجػػدد لممخطػػػط  29/7/2115المنعقػػدة بتػػاريخ  13/2115ررت بجمسػػتيا رقػػػـ قػػ

ـ ضػػمف أرض مكػػب النفايػػات الصػػمبة لممنطقػػة الجنكبيػػة 11التفصػػيمي لشػػارع بعػػرض 
كالشػكارع المحيطػة بمحطػة معالجػة الصػرؼ الصػحي المركزيػة كمكػب النفايػات الصػػمبة 

ـ ارتداد 3ـ+16بعرض  18قـ ـ ارتداد كالشارع ر 3ـ+12بعرض  15-14)الشكارع رقـ 
 –ـ بدكف ارتداد( ضمف أراضػي الفخػارم االقميميػة34بعرض  11كجز  مف الشارع رقـ 

تطبيقان لنص المادة السادسة  -كذلؾ طبقان لممخطط المكدع بمقر لجنة التنظيـ خانيكنس
 كتعديبلتو. 1936( لسنة 28عشر مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ادة السػػابعة عشػػر مػػف ذات القػػانكف فانػػو يجػػكز لجميػػع ذكم كعميػػو كاسػػتنادان لػػنص المػػ 
الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألمػػبلؾ كاألبنيػػة المشػػمكلة بيػػذا المشػػركع أك بػػأم مشػػركع تخػػر 
أكدع بمقتضي المادة السادسة عشر سكا  بصفتيـ مف أصحاب األمبلؾ أك بأية صػفة 

مكتػػػب المجنػػػة أخػػػرل االطػػػبلع عمػػػى المخطػػػط المػػػكدع كتقػػػديـ اعتراضػػػاتيـ عميػػػو إلػػػى 
المحميػػة لبمديػػة خػػانيكنس خػػبلؿ مكتػػب سػػكرتير المجنػػة المركزيػػة بػػكزارة الحكػػـ المحمػػي 

 ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة خمسة عشر يكمان  مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف.
 ))كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػطحاسظاتػزـزةب



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 465 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+8بعرض  4بإيداع مجدد لممخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 8-*7كالمحصكر بيف شارعي رقـ 

 : عبساف الجديدةمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػتيا تعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػػػػداع مجػػػػػػػػػػػػػػػػدد  29/7/2115المنعقػػػػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  13/2115رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

ـ ارتػػػػػػػػػػػػػػداد كالمػػػػػػػػػػػػػػار 3ـ+8بعػػػػػػػػػػػػػػرض  4لممخطػػػػػػػػػػػػػػط التفصػػػػػػػػػػػػػػيمي لمشػػػػػػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػػػػػػـ 
 .244مف القطعة رقـ  5-4-3بالقسائـ 

 لبلعتراض خبلؿ مدة خمسة عشر يكمان مف تاريخ ىذا اإلعبلف. 
ميػػػػػػػػػػػع أصػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػي األراضػػػػػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػػػػػة كعميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لج

كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػػػػػػرل المشػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا المشػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع عمػػػػػػػػػػػػى خارطػػػػػػػػػػػػة 
المشػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان خػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػاعات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػمي كتقػػػػػػػػػػػديـ االعتراضػػػػػػػػػػػات 

يـ ببمديػػػػػػػػػػػػة عبسػػػػػػػػػػػػاف عميػػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػػى مكتػػػػػػػػػػػػب المجنػػػػػػػػػػػػة المحميػػػػػػػػػػػػة لمبنػػػػػػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػػػػػػ
 .الجديدة

 ((.د بعد ىذا التاريػػػختػػراض يػػر ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 خانيكنس  –لحي المنارة  بالمصادقة عمى المشركع التنظيمي العمراني التفصيمي
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى المشػػػػركع  29/7/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  13/2115رقػػػػـ 

 خانيكنس. –التنظيمي العمراني التفصيمي لحي المنارة 
لئلعتػراض بمكجػب اإلعػبلف الصػادر عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر السابؽ إيداعػو 

مع كضعو مكضػع التنفيػذ بعػد مػركر  8/9/2114بجريدتي فمسطيف كالرسالة بتاريخ 
خمسػػػػة عشػػػػر يكمػػػػان مػػػػف تػػػػاريخ نشػػػػر ىػػػػذا اإلعػػػػبلف فػػػػي الجريػػػػدة الرسػػػػمية أك فػػػػي 

( مػػف قػػانكف 18لمػػادة )ي كذلػػؾ كفقػػان لػػنص اتيف يكميتيػػػف محميتػػيف أييمػػا أقػػربصحػػػيف
 .تنظيـ المدف

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 مف حي النصر 1لجز  رقـ  بالمصادقة عمى المشركع التنظيمي العمراني التفصيمي
 خانيكنس  –ضمف المحررات  

 1936( لسنة 28نكف تنظيـ المدف رقـ )قا

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى المشػػػػركع  29/7/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  13/2115رقػػػػـ 

 –مػػػف حػػػي النصػػػر ضػػػمف المحػػػررات  1التنظيمػػػي العمرانػػػي التفصػػػيمي لجػػػز  رقػػػـ 
 خانيكنس.

ابؽ إيداعػو لئلعتػراض بمكجػب اإلعػبلف الصػادر عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر الس
مػػع كضػػعو مكضػػع التنفيػػذ بعػػد  13/4/2115بجريػػدتي االسػػتقبلؿ كالرسػػالة بتػػاريخ 

مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػدة الرسػػمية أك فػػي 
( مػف قػانكف 18لمػادة )لػنص ا صحػيفتيف يكميتيػف محميتيف أييمػا أقػرب ي كذلػؾ كفقػان 

 .تنظيـ المدف

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+12بعرض  28Bبالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 21-25كالمحصكر بيف شارعي 

 القرارة  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  29/7/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  13/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

كالمحصػػػػكر بػػػػيف  ـ ارتػػػػداد3ـ+12بعػػػػرض  28Bالمخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ 
 كالمار بالقسائـ )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(. 21-25شارعي 

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .25/12/2114كجريدة الرسالة بتاريخ  23/12/2114نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

ا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذ
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 ر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصاد

كر بيف ـ ارتداد كالمحص3ـ+8بعرض  895بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
  811-38شارعي 

 : خانيكنسمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

يا تعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػت
عػػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػػداع المخطػػػػػػػػػػػػػػط  29/7/2115المنعقػػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػػاريخ  13/2115رقػػػػػػػػػػػػػػـ 

ـ ارتػػػػػػػػػػػػداد كالمحصػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػيف 3ـ+8بعػػػػػػػػػػػػرض  895التفصػػػػػػػػػػػػيمي لمشػػػػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػػػػـ 
 .83مف القطعة رقـ  2كالمار بالقسيمة  811-38شارعي 

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
ألبنيػػػػػػػػػػػة كعميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػع أصػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػي األراضػػػػػػػػػػػي كا

كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػػػػػػرل المشػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا المشػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع عمػػػػػػػػػػػػى خارطػػػػػػػػػػػػة 
المشػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان خػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػاعات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػمي كتقػػػػػػػػػػػديـ االعتراضػػػػػػػػػػػات 

 عميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية خانيكنس.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرص
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 144-2337بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي الشكارع في القطع 
  بمحدير ال  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

معمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة ل
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  29/7/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  13/2115 بجمسػػػػتيا رقػػػػـ

 كالمػػار بالقسػػائـ )عػػده قسػػائـ( 144-2337المخطػػط التفصػػيمي الشػػكارع فػػي القطػػع 
 (.144-2337مف القطعة رقـ )

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .27/4/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مية كفي صحيفتيف يكميتيف مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرس عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ارتداد 3ـ+14بعرض  91مشارع رقـ بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي ل
  6-2كالمحصكر بيف شارعي 

  خانيكنس    –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
ئي عمػػػػى التصػػػػديؽ النيػػػػا 29/7/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  13/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ ارتداد كالمحصػكر بػيف شػارعي 3ـ+14بعرض  91المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
-5-4-2-1( كالقسائـ )77( مف القطعة رقـ )11-6-5-1كالمار بالقسائـ ) 2-6

( مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػػـ 11-13-16-21-21-25-26-27-31-31-34-35-41
(73.) 

المركزية كالذم جرل  السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة
 .19/2/2115نشره بجريدتي االستقبلؿ كالرسالة بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18) كذلؾ كفقان لنص المادة

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

بحي قيزاف أبك رشكاف  9075بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 72-11رعي كالمحصكر بيف شا ـ بدكف ارتداد14بعرض 

 خانيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  29/7/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  13/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ بػػدكف 14أبػػك رشػػكاف بعػػرض بحػػي قيػػزاف  9075المخطػػط التفصػػيمي لمشػػارع رقػػـ 
( مػف القطعػة 21-19-14)كالمار بالقسائـ  72-11ارتداد كالمحصكر بيف شارعي 

 (.65رقـ )
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .16/5/2113نشره بجريدتي فمسطيف كالرسالة بتاريخ 
المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 ف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة صادر ع

ـ بدكف 41)شارع الرشيد( بعرض  16بإيداع مخطط تفصيمي لجز  مف شارع رقـ 
  3B-1/16ارتداد كالمحصكر بيف شارعي 

 : الزكايدةمنطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػتيا تعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف 
عػػػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػػػداع مخطػػػػػػػػػػػػػػػط  29/7/2115المنعقػػػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  13/2115رقػػػػػػػػػػػػػػػـ 

ـ 41)شػػػػػػػػػػػػػارع الرشػػػػػػػػػػػػػيد(  بعػػػػػػػػػػػػػرض  16تفصػػػػػػػػػػػػػيمي لجػػػػػػػػػػػػػز  مػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػػػػػـ 
كالمػػػػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػػػػػائـ  3B-1/16بػػػػػػػػػػػػػدكف ارتػػػػػػػػػػػػػداد كالمحصػػػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػػػػارعي 

 .2334مف القطعة رقـ  2كالقسيمة  2336مف القطعة رقـ  1-2
 مف تاريخ ىذا اإلعبلف.  لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف

كعميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػع أصػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػي األراضػػػػػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػػػػػة 
كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػػػػػػرل المشػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا المشػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع عمػػػػػػػػػػػػى خارطػػػػػػػػػػػػة 
المشػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان خػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػاعات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػمي كتقػػػػػػػػػػػديـ االعتراضػػػػػػػػػػػات 

 عميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية الزكايدة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ)كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع)

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

" شارع السمطاني" بعرض  22ي لمشارع رقـ بالمصادقة عمى المخطط التفصيم
 ـ ارتداد 3ـ+21

  الملازم  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
ى التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػ 29/7/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  13/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ ارتػػػػداد 3ـ+21" شػػػػارع السػػػػمطاني" بعػػػػرض  22المخطػػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػػارع رقػػػػـ 
 كالمار بالقسائـ )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(.

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .15/6/2113نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 
ة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػ

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػـالنإرــــــ
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

كالقسيمة  51بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع الكاصؿ بيف القسيمة رقـ 
 ـ ارتداد 3ـ+8بعرض  135مف القطعة  29

  دير البمح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

أنيػػا قػػد قػػػررت لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  29/7/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  13/2115 بجمسػػػػتيا رقػػػػـ

مػػف القطعػػة  29كالقسػػيمة  51المخطػػط التفصػػيمي لمشػػارع الكاصػػؿ بػػيف القسػػيمة رقػػـ 
 (.135( مف القطعة رقـ )29كالمار بالقسيمة )ـ ارتداد 3ـ+8بعرض  135

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .8/4/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 يتيف أييما أقػرب. محم
 .قانكف تنظيـ المدف( مف 18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 

 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة
القطعة رقـ  مف 11بإيداع مشركع تقسيـ للايات السكف في جز  مف القسيمة رقـ 

عف/ نجاح الحتو اللنيمي كروة إبراىيـ بككالتو حسيف باسـ / رامي محمد  2347
 الحتو اللنيمي ككروة عطاؼ مسعكد الحتو اللنيمي

 النصيرات -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ررت بجمسػتيا تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػ
إيػػػػداع مشػػػػػركع تقسيػػػػػـ عمػػػػى ارض  29/7/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  13/2115رقػػػػـ 

 دكنـ. 114946بمكقع )النصيرات( لمساحة  2347مف القطعة رقـ  11القسيمة رقـ 

بكتابيا النصيرات  كذلؾ بنا  عمى طمب مف المجنة المحمية لمبنػا  كالتنظيـ في بمديػػة
 .1/6/2115المؤرخ  2115/116/117رقػـ 

فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )21كعميو ككفقان لنص المادة ) 
يجكز ألم شخص مف ذكم الحقكؽ في األراضي أك األمبلؾ األخرل الكاقعة ضمف 
ارض المشػػػػركع سػػػػكا  بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك بأيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل 

مجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  االطبلع عمى خرائط المشركع المكدعة بمكتب ال
في بمدية النصيرات خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة ستة أسػابيع مػف تاريػػخ نشػر 
ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػي صػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا أقػػػرب  

صػكرة كمف وـ تقديـ االعتراضات عميو خبلؿ ىذه المػدة إلػى مكتػب المجنػة المحميػة ب
 رسمية. 

 ((.ػرد بعػػد ىػذا التاريػػخكسػكؼ لػف يمتفػػت ألم اعتػراض ي))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

ػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػسػادظػصغصانبذأنػ
 بادمػ/ػحدوظظػطحطدػزشوت

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   29/7/2115المنعقدة بتاريخ  13/2115بأنيا قد قررت بجمستيا رقـ 

مػػػػػػف  56-62عمػػػػػػى أرض القسػػػػػػائـ رقػػػػػػـ سػادــــــظػصغصــــــانػإيػػػػػػداع تػػػػػػرخيص 
/ػبادــــمػاضدــــغدضػػػػمف أراضػػػػي النصػػػػيرات المقدمػػػػة لمجنػػػػة  661القطعػػػػة رقػػػػـ 

 .زشوتػحدوظظػطحطد
كعميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػع ذكم الشػػػػػػػأف فػػػػػػػي األراضػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػرل  

المشػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بصػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أصػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػأم صػػػػػػفة أخػػػػػػرل أف 
مػػػػػف تػػػػػاريخ  يػػػػػكـ ( 31) يتقػػػػػدمكا باعتراضػػػػػاتيـ عمػػػػػى المشػػػػػركع كذلػػػػػؾ خػػػػػبلؿ مػػػػػدة 

 نشر ىذا اإلعبلف.
بنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػي تقػػػػػػػدـ االعتراضػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لم

/ سػػػػػػػكرتير المجنػػػػػػػة المركزيػػػػػػػة بمكتبػػػػػػػو بػػػػػػػكزارة بمديػػػػػػػة النصػػػػػػػيرات االقميميػػػػػػػة كلمسػػػػػػػيد
 الحكـ المحمي خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي.

ػ))ودــوفػضنػغضتغـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظػضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ

 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 إيداع مخطط تفصيمي لممخطط القطاعي لمشركع اعادة تأىيؿ مجرم كادم غزة
 –ـ مف كبل الجانبيف ضمف أراضي الملراقة 51كالمحمية المحاذية لو بعمؽ 

 الزىرا  -النصيرات 
 1936ة ( لسن28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد 
إيػػػػػداع لممخطػػػػػط  29/7/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  13/2115قػػػػػررت بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ مػف كػبل 51القطاعي لمشركع اعادة تأىيؿ كادم غزة كالمحمية المحاذيػة لػو بعمػؽ 
 38/659الزىػػػرا  ضػػػمف القسػػػائـ  –يرات النصػػػ –الجػػػانبيف ضػػػمف أراضػػػي الملراقػػػة 

( مػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػة 43-1-2-3-4-5-7-8-9-11-34-35-36-38كالقسػػػػػػػػائـ )
( 668( مػػف القطعػػة )41-41-38-27-39-37-36-33-31( كالقسػػائـ )667)

( مػػػػػف 3-4-5( كالقسػػػػػائـ )665( مػػػػػف القطعػػػػػة )11-7-14-16-9-6كالقسػػػػػائـ )
( 23-22-1-19القسػػػائـ )( ك 2314( مػػػف القطعػػػة )1( كالقسػػػيمة )2311القطعػػػة )

( 2316( مف القطعة )11-8-21-23-13-11-9( كالقسائـ )2317مف القطعة )
-11-6( كالقسػػػائـ )2315( مػػف القطعػػة )26-31-21-14-13-3-2كالقسػػائـ )

-13-12-11-11-9-8-7-6-5-4-3-2( كالقسػػائـ )664( مػػف القطعػػة )12
ة ( مػػػػف القطعػػػػ14-15-16-28-17-18-19-21-21-22-23-24-25-31
تطبيقػػان لػػنص المػػادة  -كذلػػؾ طبقػػان لممخطػػط المػػكدع بمقػػر لجنػػة التنظػػيـ   –(666)

 كتعديبلتو. 1936( لسنة 28)السادسة عشر مف قانكف تنظيـ المدف رقـ 
كعميو كاستنادان لنص المادة السابعة عشػر مػف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػع ذكم  

بيذا المشركع أك بأم مشركع تخػر  الحقكؽ في األراضي كاألمبلؾ كاألبنية المشمكلة
أكدع بمقتضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكا  بصػػفتيـ مػػف أصػػحاب األمػػبلؾ أك بأيػػة 
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صػػفة أخػػرل االطػػبلع عمػػى المخطػػط المػػكدع كتقػػديـ اعتراضػػاتيـ عميػػو إلػػى مكتػػب 
الزىػػرا  خػػبلؿ مكتػػب سػػكرتير المجنػػة  –النصػػيرات  –المجنػػة المحميػػة لبمديػػة الملراقػػة 

كمػان  مػف تاريػػػخ ة الحكػـ المحمػي سػاعات الػػدكاـ الرسػمي كلمػدة سػتيف يالمركزيػة بػكزار 
 .نشر ىذا اإلعبلف

 ((.راض يػرد بعػػد التاريػػخ المحددكسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػ))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 ة كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المركزية لؤلبني

 ـ ارتداد3ـ+16بعرض  8Aبالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 3B-7كالمحصكر بيف شارعي 

 المصدر  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  29/7/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  13/2115 تيا رقػػػػـبجمسػػػػ

ـ ارتداد كالمحصكر بيف شارعي 3ـ+16بعرض  8Aالمخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
7-3B .)كالمار بالقسائـ )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع 

ذم جرل السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كال
 .4/3/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .المدف ( مف قانكف تنظيـ18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد 3ـ+15بعرض  31بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 38B-34كالمحصكر بيف شارعي رقـ 

 الملازم  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28المدف رقـ ) قانكف تنظيـ

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  29/7/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  13/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ ارتداد كالمحصػكر بػيف شػارعي 3ـ+15بعرض  31المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 بالقسائـ )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(. كالمار 38B-34رقـ 

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .29/3/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
إلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف مف تاريػخ نشر ىذا ا عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف18ادة )كذلؾ كفقان لنص الم

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 

 
ػ
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ػاضضجظظػاضطرصزغظػضضتظظغمػوبظاءػاضطدنػبطحاسظاتػززة

 جمسػػػػػتيا رقػػػػػـ يـ المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة بتعمػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لؤلبنيػػػػػة كتنظػػػػػ
إيداع مشركع تقسيـ أرض للايػات  29/7/2115بتاريخ  ( المنعقدة  13/2115)

/ رامػي محمػد باسػـ 2347مػف القطعػة رقػـ  11السكف في جػز  مػف القسػيمة رقػـ 
/ نجػػػاح الحتػػػو اللنيمػػػي كروػػػة إبػػػراىيـ الحتػػػو اللنيمػػػي ككروػػػة حسػػػنيف بككالتػػػو عػػػف

ضػػمف أراضػػي النصػػيرات لبلعتػػراض لمػػدة سػػتة  -لنيمػػيعطػػاؼ مسػػعكد الحتػػو ال
ػ-أسابيع بالشركط التنظيمية التالية:

بمسػػػػاحة  14مرفػػػؽ كالمقسػػػػـ رقػػػـ  2ـ537بمسػػػػاحة  7تخصػػػيص المقاسػػػػـ رقػػػـ  .1
 بئر مياه  316

 %.61نسبة البنا  في مقاسـ المشركع السكنية  .2
 ـ(. 2( خمفي )ـ 2( جانبي )ـ 3رتداد لممقاسـ خط البنا  أمامي ). اال3

 . يسمح ببنا  طابؽ أرضي + خمسة أدكار عمكية +رككؼ.5
. يكمؼ صاحب المشركع بتزكيد مقاسـ المشركع بشبكة كيربا  الضلط المنخفض 6

 كتمديد شبكة المياه   بالمكاصفات التي  تحددىا البمدية كشركة الكيربا .

التي يجػب عمػى . عمى المجنة المحمية بقرار منيا تحديد قيمة المساىمة التطكيرية 7
طالب الترخيص سدادىا لصندكؽ البمدية )الخاص بالتطكير( بحيث يتـ تحديدىا 
كفقػػػػان لتقػػػػديرات المجنػػػػة لمتكػػػػاليؼ التقديريػػػػة اإلجماليػػػػة البلزمػػػػة لتطػػػػكير المنطقػػػػة 

 كتزكيدىا بالخدمات بصكرة منتظمة.

( 28رقـ )( مف قانكف تنظيـ المدف 21ة المحمية االلتزاـ بنص المادة ). عمى المجن8
 ( عند النظر في طمبات رخص البنا .1936) لسنة

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+16بعرض  66بإيداع لممخطط التفصيمي لشارع رقـ 
 "ية لمصرؼ الصحي لممنطقة الكسطىكز مدخؿ محطة المعالجة المر "

 : البريا االقميمية )شرؽ البريا(تنظيـ منطقة
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػتيا 
عػػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػػداع لممخطػػػػػػػػػػػػػػط  12/8/2115المنعقػػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػػاريخ  14/2115رقػػػػػػػػػػػػػػـ 

ـ ارتػػػػػػػػػػػػػداد "مػػػػػػػػػػػػػدخؿ محطػػػػػػػػػػػػػة 3ـ+16بعػػػػػػػػػػػػػرض  66التفصػػػػػػػػػػػػػيمي لشػػػػػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػػػػػـ 
المعالجػػػػػػػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػػػػػػػة لمصػػػػػػػػػػػػػػػرؼ الصػػػػػػػػػػػػػػػحي لممنطقػػػػػػػػػػػػػػػة الكسػػػػػػػػػػػػػػػطى" كالمػػػػػػػػػػػػػػػار 

 بالقسائـ )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(.
 لبلعتراض خبلؿ مدة خمسة عشر يكمان مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

كعميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػع أصػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػي األراضػػػػػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػػػػػة 
كلة بيػػػػػػػػػػػػذا المشػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع عمػػػػػػػػػػػػى خارطػػػػػػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػػػػػػرل المشػػػػػػػػػػػػم

المشػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان خػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػاعات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػمي كتقػػػػػػػػػػػديـ االعتراضػػػػػػػػػػػات 
نظػػػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػػػدف عميػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػى مكتػػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػػكرتير المجنػػػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػػػة كت

 .بكزارة الحكـ المحمي
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اع

ػظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغ
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

ػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػطزررظػدواجنػالحمبذأنػ
 بادمػ/ػطحطدػردطىػرودةػشدغح

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   12/8/2115المنعقدة بتاريخ  14/2115جمستيا رقـ بأنيا قد قررت ب
ــمػػإيػػػػػداع تػػػػػرخيص  ــظػدواجـــــنػالحـــ مػػػػػف  13عمػػػػػى أرض القسػػػػػيمة رقػػػػػـ طزررـــ
ضػػػػػػػمف أراضػػػػػػػي عبسػػػػػػػاف الكبيػػػػػػػرة االقميميػػػػػػػة المقدمػػػػػػػة لمجنػػػػػػػة  252القطعػػػػػػػة رقػػػػػػػـ 

 .بادمػاضدغدػ/ػطحطدػردطىػرودةػشدغح
األخػػػػػػػرل  كعميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػع ذكم الشػػػػػػػأف فػػػػػػػي األراضػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ 

المشػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بصػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أصػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػأم صػػػػػػفة أخػػػػػػرل أف 
مػػػػػػف تػػػػػػاريخ  (يػػػػػػكـ 31)يتقػػػػػدمكا باعتراضػػػػػػاتيـ عمػػػػػػى المشػػػػػػركع كذلػػػػػػؾ خػػػػػبلؿ مػػػػػػدة 

 نشر ىذا اإلعبلف.
/ سػػػػػكرتير المجنػػػػػة المركزيػػػػػة بمكتبػػػػػو بػػػػػكزارة تقػػػػػدـ االعتراضػػػػػات لػػػػػدل مكتػػػػػب السػػػػػيد

 .الحكـ المحمي خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي
ػ))ودــوفػضنػغضتغـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظػضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
ػ

ػ
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ػاضضجظظػاضطرصزغظػضضتظظغمػوبظاءػاضطدنػبطحاسظاتػززة
ػ

 جمسػػػػػتيا رقػػػػػـ تعمػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لؤلبنيػػػػػة كتنظػػػػػيـ المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة ب
إيداع مشركع افراز كتقسيـ لجز  مف  12/8/2115بتاريخ  منعقدة( ال14/2115)

باسـ/ كروة عمػى خميػؿ أبػك  للايات السكف 148مف القطعة رقـ  45القسيمة رقـ 
ضمف أراضي دير البمح لبلعتراض لمدة ستة أسػابيع بالشػركط التنظيميػة  –بشير

ػ-التالية:
 .مرفؽ عاـ )بئر مياه( 2ـ252بمساحة  7. تخصيص المقسـ 1
 %.61. نسبة البنا  في مقاسـ المشركع السكنية 2

 ـ(. 2مفي )ـ( خ 2( جانبي )ـ 3رتداد لممقاسـ خط البنا  أمامي ). اال3

 . يسمح ببنا  طابؽ أرضي + خمسة أدكار عمكية +ركؼ.4
. يكمؼ صاحب المشركع بتزكيد مقاسـ المشركع بشبكة كيربا  الضلط المنخفض 5

 كاصفات التي  تحددىا البمدية كشركة الكيربا .كتمديد شبكة المياه   بالم

. عمى المجنة المحمية بقرار منيا تحديد قيمة المساىمة التطكيرية التي يجػب عمػى 6
طالػػػػب التػػػػػرخيص سػػػػدادىا لصػػػػػندكؽ البمديػػػػة )الخػػػػػاص بػػػػالتطكير( بحيػػػػػث يػػػػػتـ 
تحديػػػػدىا كفقػػػػان لتقػػػػديرات المجنػػػػة لمتكػػػػاليؼ التقديريػػػػة اإلجماليػػػػة البلزمػػػػة لتطػػػػكير 

 لمنطقة كتزكيدىا بالخدمات بصكرة منتظمة.ا

يـ المػػػدف رقػػػـ ( مػػػف قػػػانكف تنظػػػ21لمحميػػػة االلتػػػزاـ بػػػنص المػػػادة ). عمػػػى المجنػػػة ا7
 ( عند النظر في طمبات رخص البنا .1936) ( لسنة28)

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػتػززةاضضجظظػاضطرصزغظػضضتظظغمػوبظاءػاضطدنػبطحاسظا

  بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ تعمػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لؤلبنيػػػػػة كتنظػػػػػيـ المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة
إيػػداع مشػػركع تقسػػيـ أرض للايػػات  12/8/2115بتػػاريخ  ( المنعقػػدة14/2115)

 –/ إيػػاد بشػػير باسػػـ 129مػػف القطعػػة رقػػـ  62لقسػػيمة رقػػـ السػػكف عمػػى أرض ا
التنظيميػػػػة ضػػػػمف أراضػػػػي ديػػػػر الػػػػبمح لبلعتػػػػراض لمػػػػدة سػػػػتة أسػػػػابيع بالشػػػػركط 

ػ-التالية:
 منطقة خضرا . 2ـ232بمساحة  16. تخصيص المقسـ رقـ 1
 %.61. نسبة البنا  في مقاسـ المشركع السكنية 2

 ـ(. 2( خمفي )ـ 2( جانبي )ـ 3رتداد لممقاسـ خط البنا  أمامي ). اال3

 . يسمح ببنا  طابؽ أرضي + خمسة أدكار عمكية +ركؼ.4
مقاسـ المشركع بشبكة كيربا  الضلط المنخفض  . يكمؼ صاحب المشركع بتزكيد5

 كتمديد شبكة المياه   بالمكاصفات التي  تحددىا البمدية كشركة الكيربا .

. عمى المجنة المحمية بقرار منيا تحديد قيمة المساىمة التطكيرية التي يجػب عمػى 6
طالػػػػب التػػػػػرخيص سػػػػدادىا لصػػػػػندكؽ البمديػػػػة )الخػػػػػاص بػػػػالتطكير( بحيػػػػػث يػػػػػتـ 

كفقػػػػان لتقػػػػديرات المجنػػػػة لمتكػػػػاليؼ التقديريػػػػة اإلجماليػػػػة البلزمػػػػة لتطػػػػكير تحديػػػػدىا 
 المنطقة كتزكيدىا بالخدمات بصكرة منتظمة.

( مػػػف قػػػانكف تنظػػػيـ المػػػدف رقػػػـ 21ة المحميػػػة االلتػػػزاـ بػػػنص المػػػادة ). عمػػػى المجنػػػ7
 ( عند النظر في طمبات رخص البنا .1936) ( لسنة28)

ػاضطدنػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغم
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

مف القطعة رقـ  45بإيداع مشركع تقسيـ للايات السكف عمى أرض القسيمة رقـ 
 / كروة عمى خميؿ أبك بشيرباسـ 148

 دير البمح -منطقة تنظيـ 
 6193( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا 
إيػػػػداع مشػػػػػركع تقسيػػػػػـ عمػػػػى ارض  12/8/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  14/2115رقػػػػـ 

 .2ـ22437بمكقع )دير البمح( لمساحة  148مف القطعة رقـ  45القسيمة رقـ 
بكتابيػا دير الػبمح  ا  كالتنظيـ في بمديػػةكذلؾ بنا  عمى طمب مف المجنة المحمية لمبنػ

 .23/5/2115المؤرخ  435/ رقػـ ب د
فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )21كعميو ككفقان لنص المادة ) 

يجكز ألم شخص مف ذكم الحقكؽ في األراضي أك األمبلؾ األخرل الكاقعة ضمف 
مػػػػبلؾ أك بأيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل ارض المشػػػػركع سػػػػكا  بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػحاب ىػػػػذه األ

االطبلع عمى خرائط المشركع المكدعة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  
في بمدية دير البمح خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمػدة سػتة أسػابيع مػف تاريػػخ نشػر 
ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػي صػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا أقػػػرب  

وـ تقديـ االعتراضات عميو خبلؿ ىذه المػدة إلػى مكتػب المجنػة المحميػة بصػكرة كمف 
 رسمية. 

 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخكسػكؼ لػف يمتفػػت ألم اع))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن                                                          
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػــالنإرـــــ
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

مف القطعة رقـ  62بإيداع مشركع تقسيـ للايات السكف عمى أرض القسيمة رقـ 
 / إياد خميؿ بشير باسـ 129

 دير البمح -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظي
إيػػػػداع مشػػػػػركع تقسيػػػػػـ عمػػػػى أرض  12/8/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  14/2115رقػػػػـ 

 .2ـ6997بمكقع )دير البمح( لمساحة  129مف القطعة رقـ  62القسيمة رقـ 
ا بكتابيػدير الػبمح  كذلؾ بنا  عمى طمب مف المجنة المحمية لمبنػا  كالتنظيـ في بمديػػة

 .14/5/2115المؤرخ  215/ رقػـ ب د
فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )21كعميو ككفقان لنص المادة ) 

يجكز ألم شخص مف ذكم الحقكؽ في األراضي أك األمبلؾ األخرل الكاقعة ضمف 
ارض المشػػػػركع سػػػػكا  بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك بأيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل 

المشركع المكدعة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا   االطبلع عمى خرائط
في بمدية دير البمح خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمػدة سػتة أسػابيع مػف تاريػػخ نشػر 
ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػي صػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا أقػػػرب  

إلػى مكتػب المجنػة المحميػة بصػكرة  كمف وـ تقديـ االعتراضات عميو خبلؿ ىذه المػدة
 رسمية. 

 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخكسػكؼ لػف يمتفػػت ألم اع))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن                                                          
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 تنظيـ المدف بمحافظات غزة صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية ك 

 664مف القطعة رقـ  6إيداع تليير ىدؼ استخداـ جز  مف أرض القسيمة رقـ 
 النصيرات -مف زراعي إلى مرفؽ تعميمي )مدرسة قرتنية( 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

قػد تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا 
إيػداع مشػركع تلييػر   12/8/2115المنعقػدة بتػاريخ  14/2115قررت بجمستيا رقـ 

مػف زراعػي إلػى  664مف القطعػة رقػـ  6جز  مف أرض القسيمة رقـ  ىدؼ استخداـ
كذلػػؾ طبقػػان لممخطػػط المػػكدع بمقػػر لجنػػة التنظػػيـ  –مرفػػؽ تعميمػػي )مدرسػػة قرتنيػػة( 

( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )تطبيقان لنص المادة السادسة عشر مف  النصيرات
 كتعديبلتو. 1936

كعميو كاستناداننن لنص المادة السابعة عشر مف ذات القانكف فانو يجكز لجميع ذكم  
الحقكؽ في األراضي كاألمبلؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بأم مشركع تخػر 

ؾ أك بأيػػة أكدع بمقتضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكا  بصػػفتيـ مػػف أصػػحاب األمػػبل
صػػفة أخػػرل االطػػبلع عمػػى المخطػػط المػػكدع كتقػػديـ اعتراضػػاتيـ عميػػو إلػػى مكتػػب 

مف تاريػخ   ًً خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة ستيف يكما المجنة المحمية النصيرات
 نشر ىذا اإلعبلف.

 ))كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد((.

ػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظ
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 إيداع تليير ىدؼ استخداـ أرض مف خضرا  الى سكني 
 المصدر  –(   3A-1A-5المحصكرة بيف الشكارع ) 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

نية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد تعمف المجنة المركزية لؤلب
إيػداع مشػركع تلييػر   12/8/2115المنعقػدة بتػاريخ  14/2115قررت بجمستيا رقـ 

(  3A-1A-5أرض مف خضرا  الى سكني المحصكرة بيف الشكارع )  ىدؼ استخداـ
لمػػادة تطبيقػػان لػػنص ا كذلػػؾ طبقػػان لممخطػػط المػػكدع بمقػػر لجنػػة التنظػػيـ النصػػيرات –

 كتعديبلتو. 1936( لسنة 28السادسة عشر مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )
كعميػو كاسػتنادان لػنص المػادة السػابعة عشػر مػف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػػع ذكم 
الحقكؽ في األراضي كاألمبلؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بأم مشركع تخػر 

فتيـ مػػف أصػػحاب األمػػبلؾ أك بأيػػة أكدع بمقتضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكا  بصػػ
صػػفة أخػػرل االطػػبلع عمػػى المخطػػط المػػكدع كتقػػديـ اعتراضػػاتيـ عميػػو إلػػى مكتػػب 

مػف تاريػػخ   ًً المجنة المحمية المصدر خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمػدة سػتيف يكمػا
 نشر ىذا اإلعبلف.

 )) كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد((.

ػظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظ
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد5ـ+18بعرض  11بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 (44-2في الجز  المحصكر بيف شارعي )

 رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قـ )قانكف تنظيـ المدف ر 

معمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة ل
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  12/8/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  14/2115 بجمسػػػػتيا رقػػػػـ

فػػي الجػػز  المحصػػػكر ـ ارتػػداد 5ـ+18بعػػرض  11المخطػػط التفصػػيمي لمشػػارع رقػػـ 
( مػف القطعػة 9-8-11-11-6-12-5قسائـ رقػـ )( كالمار بال44-2بيف شارعي )

( مػػػف 26( كالقسػػػيمة رقػػػـ )21( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )11-1( كالقسػػػائـ رقػػػـ )19رقػػػـ )
( 1( كالقسػيمة رقػـ )2365( مػف القطعػة رقػـ )4-3( كالقسػائـ رقػـ )23القطعة رقـ )

 (.2374مف القطعة رقـ )
المركزية كالذم جرل  السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة

 .3/12/2114نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ف تنظيـ المدف.( مف قانك 18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ بدكف ارتداد12بعرض  4Wبالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 بيت الىيا  –منطقة تنظيـ

 1936سنة ( ل28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  12/8/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  14/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

كالمػػار بالقسػػائـ رقػػـ ـ بػػدكف ارتػػداد 12بعػػرض  4Wالمخطػػط التفصػػيمي لمشػػارع رقػػـ 
( كالقسػػػػيمة رقػػػػـ 1741قطعػػػػة رقػػػػـ )( مػػػػف ال45-47-49-51-51-52-53-54)
 (.1739( مف القطعة رقـ )2)

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .12/11/2114نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
ر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف مف تاريػخ نش عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+21بعرض  4صادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ بالم
 النصيرات  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
ئي عمػػػػى التصػػػػديؽ النيػػػػا 12/8/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  14/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

-2كالمار بالقسػائـ رقػـ )ـ ارتداد  3ـ+21بعرض  4المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
( مف القطعة رقـ 6-5) ( كالقسائـ رقـ2331( مف القطعة رقـ )8-9-11-14-15
-51( كالقسػػػائـ رقػػػـ )2318( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )14-8-4( كالقسػػػائـ رقػػػـ )2319)

( مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػـ 24-7-2( كالقسػػػػائـ رقػػػػـ )2321( مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػـ )51-52
( كالقسائـ 2316( مف القطعة رقـ )23-21-17-16-7-6( كالقسائـ رقـ )2317)

( مػف 12( كالقسػيمة رقػـ )2315( مف القطعة رقػـ )31-22-16-9-5-4-2رقـ )
 (.2321القطعة رقـ )

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .4/12/2114دة فمسطيف بتاريخ نشره بجري

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغ
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ بدكف ارتداد11بعرض  23Aبالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 عبساف الكبيرة  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت كزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمتعمػػف المجنػػة المر 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  12/8/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  14/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

كالمػار بالقسػائـ رقػـ ـ بػدكف ارتػداد 11بعػرض  23Aالمخطط التفصيمي لمشارع رقػـ 
-22-23( كالقسػػػائـ رقػػػـ )255( مػػف القطعػػػة رقػػـ )1-2-29-31-32-34-35)

 (.245( مف القطعة رقـ )21-15-14
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .18/3/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

جريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في ال عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 –لتنظيمي العمراني التفصيمي لمنطقة حكر الصاـر بالمصادقة عمى المشركع ا
 جباليا 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى المشػػػػركع  12/8/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  14/2115رقػػػػـ 

 جباليا. –فصيمي لمنطقة حكر الصاـر التنظيمي العمراني الت
عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر  السابؽ إيداعػو لئلعتػراض بمكجػب اإلعػبلف الصػادر

مػػػع كضػػػعو مكضػػع التنفيػػػذ بعػػد مػػػركر خمسػػػة  2/3/2115بجريػػدة فمسػػػطيف بتػػاريخ 
عشػػػر يكمػػػان مػػػف تػػػاريخ نشػػػر ىػػػذا اإلعػػػبلف فػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػػي صحػػػػيفتيف 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18أييما أقربي كذلؾ كفقان لنص المادة ) يكميتيػف محميتيف

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

جية ـ ارتداد 3ـ+21بعرض  55A-55بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 ـ ارتداد جية المنطقة الزراعية 5مدينة األحرار ك

 منطقة تنظيـ: الزىرا 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػتيا 
عػػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػػداع المخطػػػػػػػػػػػػػػط  12/8/2115المنعقػػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػػاريخ  14/2115رقػػػػػػػػػػػػػػـ 

ـ ارتػػػػػػػػػػػػػػػػػداد جيػػػػػػػػػػػػػػػػػة 3ـ+21ض بعػػػػػػػػػػػػػػػػػر  55A-55التفصػػػػػػػػػػػػػػػػػيمي لمشػػػػػػػػػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
ـ ارتػػػػػػػػػػػداد جيػػػػػػػػػػػة المنطقػػػػػػػػػػػة الزراعيػػػػػػػػػػػة كالمػػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػػيمة 5مدينػػػػػػػػػػػة األحػػػػػػػػػػػرار ك

( مػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػة 3-2( كالقسػػػػػػػػػػائـ رقػػػػػػػػػػـ )2312( مػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػـ )6رقػػػػػػػػػػـ )
 (.2313( مف القطعة رقـ )1( كالقسيمة رقـ )2311رقـ )

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
ع أصػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػي األراضػػػػػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػػػػػة كعميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػ

كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػػػػػػرل المشػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا المشػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع عمػػػػػػػػػػػػى خارطػػػػػػػػػػػػة 
المشػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان خػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػاعات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػمي كتقػػػػػػػػػػػديـ االعتراضػػػػػػػػػػػات 

 عميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية الزىرا .
 ا التاريػػػخ ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

)شارع الجنزير( بعرض  102بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع الييكمي رقـ 
 ـ ارتداد 3ـ+21

 منطقة تنظيـ: جباليا
 1936( لسنة 28المدف رقـ )قانكف تنظيـ 

تعمػػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػػتيا 
عػػػػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػػػػداع المخطػػػػػػػػػػػػػػػػط  12/8/2115المنعقػػػػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  14/2115رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

ـ 3ـ+21)شػػػػػػػػػػػارع الجنزيػػػػػػػػػػػر( بعػػػػػػػػػػػرض  102التفصػػػػػػػػػػػيمي لمشػػػػػػػػػػػارع الييكمػػػػػػػػػػػي رقػػػػػػػػػػػـ 
سػػػػػػػػػػائـ رقػػػػػػػػػػـ ( كالق953( مػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػـ )8ارتػػػػػػػػػػداد كالمػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػيمة رقػػػػػػػػػػـ )

 – 1)مػػػػػػػػػػػػف  ( كالقسػػػػػػػػػػػػائـ رقػػػػػػػػػػػػـ921( مػػػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػـ )25حتػػػػػػػػػػػػى  1)مػػػػػػػػػػػػف 
( 115حتػػػػػػػػػػػى  1( كالقسػػػػػػػػػػػائـ رقػػػػػػػػػػػـ )مػػػػػػػػػػػف 918( مػػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػـ )31حتػػػػػػػػػػػى 

( مػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػة 14حتػػػػػػػػػػى  1( كالقسػػػػػػػػػػائـ رقػػػػػػػػػػـ )مػػػػػػػػػػف 919مػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػـ )
(. 915( مػػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػـ )33حتػػػػػػػػػػػى  1( كالقسػػػػػػػػػػػائـ رقػػػػػػػػػػػـ )مػػػػػػػػػػػف 916رقػػػػػػػػػػػـ )

 (914( مف القطعة رقـ )67تى ح 35كالقسائـ رقـ )مف 
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

كعميػػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػػع أصػػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػػي األراضػػػػػػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػػػػػػة 
كاألمػػػػػػػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػػػػػػػرل المشػػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػػذا المشػػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػػبلع عمػػػػػػػػػػػػػى خارطػػػػػػػػػػػػػة 
المشػػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػػان خػػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػػاعات الػػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػػمي كتقػػػػػػػػػػػػديـ االعتراضػػػػػػػػػػػػات 

 المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية جباليا.عميو إلى مكتب 
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

  مف مرافؽ عامة الى سكني مشركع تليير ىدؼ استخداـبالمصادقة النيائية عمى 
 664مف القطعة رقـ  49-51عمى أرض القسائـ رقـ 

 النصيرات -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا 
التصديؽ النيائي عمػى مشػركع تلييػر  12/8/2115خ المنعقدة بتاري 14/2115رقـ 

مػػف  49-51مػػف مرافػػؽ عامػػة الػػى سػػكني عمػػى أرض القسػػائـ رقػػـ ىػػدؼ اسػػتخداـ 
السػػابؽ إيداعػػو لبلعتػػراض بمكجػػب اإلعػػبلف الصػػادر عػػف المجنػػة  664القطعػػة رقػػـ 

مػػع كضػػعو  12/5/2115جريػػدتي فمسػػطيف كالرسػػالة بتػػاريخ المركزيػػة كالمنشػػكر فػػي 
يذ بعد مركر خمسة عشر يكمان مف تاريخ نشر ىذا اإلعبلف فػي الجريػدة مكضع التنف

الرسػػمية أك فػػي صحػػػيفتيف يكميتيػػػف محميتػػيف أييمػػا أقػػرب ي كذلػػؾ كفقػػان لػػنص المػػادة 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18)

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 جنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف الم

  الى سكني زراعيمف أرض  بالمصادقة النيائية عمى مشركع تليير ىدؼ استخداـ
 139مف القطعة رقـ  3رقـ  القسيمةعمى أرض 

 دير البمح –منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

مػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ ال
التصديؽ النيائي عمػى مشػركع تلييػر  12/8/2115المنعقدة بتاريخ  14/2115رقـ 

مػف القطعػة  3استخداـ أرض مف زراعػي الػى سػكني عمػى أرض القسػيمة رقػـ ىدؼ 
 .139رقـ 

 السابؽ إيداعػو لبلعتػراض بمكجػب اإلعػبلف الصػادر عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر
مع كضعو مكضع التنفيذ بعد مركر خمسة  25/5/2115جريدة فمسطيف بتاريخ في 

عشػػػر يكمػػػان مػػػف تػػػاريخ نشػػػر ىػػػذا اإلعػػػبلف فػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػػي صحػػػػيفتيف 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18يكميتيػف محميتيف أييما أقربي كذلؾ كفقان لنص المادة )

                                                               

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 المدف بمحافظات غزةلؤلبنية كتنظيـ  المركزيةصادر عف المجنة 

 ـ ارتداد3ـ+16بعرض  17كالشارع رقـ  24 بإيداع مخطط تفصيمي لمشارع رقـ
 ـ ارتداد3ـ+12بعرض  15كالشارع رقـ 

 االقميمية الفخارم - الفخارمطقة تنظيـ: من
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

لؤلبنيػػػػػػة كتنظػػػػػػيـ المػػػػػػدف بمحافظػػػػػػات غػػػػػػزة بجمسػػػػػػتيا رقػػػػػػـ  المركزيػػػػػػةتعمػػػػػػف المجنػػػػػػة 
عػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػداع المخطػػػػػػػػػط التفصػػػػػػػػػيمي  12/8/2115المنعقػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػاريخ  14/2115

لشػػػػارع رقػػػػػـ كا ـ ارتػػػػداد3ـ+16بعػػػػػرض  17كالشػػػػارع رقػػػػـ  24لمشػػػػارع رقػػػػػـ لمسػػػػػار 
مػػػػػف القطعػػػػػة رقػػػػػـ )أراضػػػػػي سػػػػػبع(  كالمػػػػػار بالقسػػػػػائـ ـ ارتػػػػػداد3ـ+12بعػػػػػرض  15

 .)أراضي سبع(
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

كعميػػػػػو فانػػػػػو يجػػػػػكز لجميػػػػػع أصػػػػػحاب الحقػػػػػكؽ فػػػػػي األراضػػػػػي كاألبنيػػػػػة كاألمػػػػػػبلؾ 
مجانػػػػان خػػػػبلؿ األخػػػػرل المشػػػػمكلة بيػػػػذا المشػػػػركع اإلطػػػػبلع عمػػػػى خارطػػػػة المشػػػػركع 

سػػػػػاعات الػػػػػدكاـ الرسػػػػػمي كتقػػػػػديـ االعتراضػػػػػات عميػػػػػو إلػػػػػى مكتػػػػػب المجنػػػػػة المحميػػػػػة 
كمكتػػػػب السػػػػيد/ سػػػػكرتير المجنػػػػة المركزيػػػػة بػػػػكزارة  الفخػػػػارملمبنػػػػا  كالتنظػػػػيـ ببمديػػػػة 

 .الحكـ المحمي
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ ((.

ػظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوت
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 المدف بمحافظات غزةلؤلبنية كتنظيـ  المركزيةصادر عف المجنة 

 ـ ارتداد3ـ+11بعرض  2112 بإيداع مخطط تفصيمي لمشارع رقـ
 منطقة تنظيـ: الزكايدة

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػتيا  المركزيػػػػػػػػػةتعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة 
عػػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػػداع المخطػػػػػػػػػػػػػػط  12/8/2115المنعقػػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػػاريخ  14/2115رقػػػػػػػػػػػػػػـ 

كالمػػػػػػػػػػػار  ـ ارتػػػػػػػػػػػداد3ـ+11بعػػػػػػػػػػػرض  2112رقػػػػػػػػػػػـ لمشػػػػػػػػػػػارع التفصػػػػػػػػػػػيمي لمسػػػػػػػػػػػػار 
 .(2341)مف القطعة رقـ ( 28-24)بالقسائـ 

 بلف.لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلع
كعميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػع أصػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػي األراضػػػػػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػػػػػة 
كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػػػػػػرل المشػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا المشػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع عمػػػػػػػػػػػػى خارطػػػػػػػػػػػػة 
المشػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان خػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػاعات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػمي كتقػػػػػػػػػػػديـ االعتراضػػػػػػػػػػػات 

 .الزكايدةعميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية 
 ((.يػػرد بعد ىذا التاريػػػخألم اعتػػراض  ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+8بعرض  R2لمشارع رقـ بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي 
 8A-11كالمحصكر بيف شارعي 

 المصدر  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  26/8/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  15/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

محصػكر بػيف شػارعي ـ ارتػداد كال3ـ+8بعػرض  R2لمشػارع رقػـ المخطط التفصػيمي 
11-8A ( مف القطعة أراضي سبعكالمار بالقسائـ رقـ )( أراضي سبعرقـ). 

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .8/6/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

ة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػ
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 المدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ 

 ـ ارتداد2ـ+11بعرض  100رقـ لمشارع بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي 
 رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  26/8/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  15/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

كالمػػار بالقسػػائـ رقػػـ ـ ارتػػداد 2ـ+11بعػػرض  100رقػػـ لمشػػارع المخطػػط التفصػػيمي 
 .(9رقـ )( مف القطعة 31-31-32-33-34-35)

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .13/5/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

لمجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة كمػػا قػػررت ا
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

)حمزة بف عبد المطمب( بعرض  61رقـ لمشارع بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي 
 ـ ارتداد3ـ+15

 رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

أنيػػا قػػد قػػػررت لمػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ ا
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  26/8/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  15/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

 ـ ارتػداد3ـ+15)حمزة بف عبد المطمب( بعرض  61رقـ لمشارع المخطط التفصيمي 
 .(7رقـ )( مف القطعة 31-11-11-9-8كالمار بالقسائـ رقـ )

ب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكج
 .13/5/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18ان لنص المادة )كذلؾ كفق

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 بدكف ارتداد ـ15بعرض  35رقـ لمشارع بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي 
 رفح  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28ف تنظيـ المدف رقـ )قانك 

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  26/8/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  15/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

كالمػػار بالقسػػائـ رقػػـ بػػدكف ارتػػداد  ـ15بعػػرض  35رقػػـ لمشػػارع المخطػػط التفصػػيمي 
 .(2364رقـ )( مف القطعة 11-47-46-45)

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .26/5/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
رسمية كفي صحيفتيف يكميتيف مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة ال عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+11بعرض  135رقـ لمشارع بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي 
 رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  26/8/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  15/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

كالمػػار بالقسػػائـ رقػػـ ـ ارتػػداد 3ـ+11بعػػرض  135رقػػـ  لمشػػارعالمخطػػط التفصػػيمي 
 .(11رقـ )( مف القطعة 21-22)

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .13/5/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  ر يكمان عش

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 مدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ ال

)سمماف الفارسي( بعرض  57رقـ لمشارع بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي 
ـ 3ـ+15( كبعرض 23-5في الجز  المحصكر بيف شارعي ) ـ ارتداد3ـ+16

 (26-23ارتداد في الجز  المحصكر بيف شارعي )
 رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

كزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المر 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  26/8/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  15/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ  

فػػي ـ ارتػػداد 3ـ+16)سػػمماف الفارسػػي( بعػػرض  57رقػػـ لمشػػارع المخطػػط التفصػػيمي 
  ـ ارتػػػػػػداد فػػػػػػي الجػػػػػػز 3ـ+15( كبعػػػػػػرض 23-5الجػػػػػػز  المحصػػػػػػكر بػػػػػػيف شػػػػػػارعي )

-12-11-11-9-8-7كالمػػار بالقسػػائـ رقػػـ ) (26-23المحصػػكر بػػيف شػػارعي )
 .(23رقـ )( مف القطعة 13-14-18-19

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .13/5/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

نفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع الت
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة صادر عف المجنة المركزية

أرض مف مرفؽ بمدية الى  بالمصادقة النيائية عمى مشركع تليير ىدؼ استخداـ
  سكف بضمف حي الفرقاف

 رفح -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ا تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتي
التصديؽ النيائي عمػى مشػركع تلييػر  26/8/2115المنعقدة بتاريخ  15/2115رقـ 

 .ضمف حي الفرقاف ب الى سكف مرفؽ بمديةأرض مف ىدؼ استخداـ 
السابؽ إيداعػو لبلعتػراض بمكجػب اإلعػبلف الصػادر عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر 

مػركر خمسػة  مػع كضػعو مكضػع التنفيػذ بعػد 3/6/2115في جريدة فمسطيف بتاريخ 
عشػػػر يكمػػػان مػػػف تػػػاريخ نشػػػر ىػػػذا اإلعػػػبلف فػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػػي صحػػػػيفتيف 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18يكميتيػف محميتيف أييما أقربي كذلؾ كفقان لنص المادة )
ػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 متنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزةصادر عف المجنة المركزية ل

ػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػطزررظػدواجنػالحمبذأنػ
  ػسؤادػأبوػدشظ صالحػاضذاطيػرظهبادمػ/ػ

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   26/8/2115المنعقدة بتاريخ  15/2115بأنيا قد قررت بجمستيا رقـ 

ــمػػص إيػػػػػداع تػػػػػرخي ــظػدواجـــــنػالحـــ مػػػػػف  18عمػػػػػى أرض القسػػػػػيمة رقػػػػػـ طزررـــ
ضػػػػػػػمف أراضػػػػػػػي عبسػػػػػػػاف الكبيػػػػػػػرة االقميميػػػػػػػة المقدمػػػػػػػة لمجنػػػػػػػة  247القطعػػػػػػػة رقػػػػػػػـ 

 .ػسؤادػأبوػدشظ رظهػػػصالحػاضذاطيػبادمػاضدغدػ/ػ
كعميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػع ذكم الشػػػػػػػأف فػػػػػػػي األراضػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػرل  

بلؾ أك بػػػػػػأم صػػػػػػفة أخػػػػػػرل أف المشػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بصػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أصػػػػػػحاب األمػػػػػػ
( 31)يتقػػػػػدمكا باعتراضػػػػػػاتيـ عمػػػػػػى المشػػػػػػركع كذلػػػػػػؾ خػػػػػبلؿ مػػػػػػدة  مػػػػػػف تػػػػػػاريخ  يػػػػػػـك

 نشر ىذا اإلعبلف.
المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػي تقػػػػػػػدـ االعتراضػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب 
مسػػػػيد/ سػػػػكرتير المجنػػػػة المركزيػػػػة بمكتبػػػػو بػػػػكزارة بمديػػػػة عبسػػػػاف الكبيػػػػرة االقميميػػػػة كل

 ي خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي.الحكـ المحم
ػ))ودــوفػضنػغضتغـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظػضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

ػانسػادظػصغص/ػبإغداعػطذروعػترخغصػبذأنػ
 ذرصظػسغتاطغنػرظؼاػحدوظظػطحطدػزشوتبادمػ/ػ

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   26/8/2115المنعقدة بتاريخ  15/2115بأنيا قد قررت بجمستيا رقـ 

ــانػإيػػػػػداع تػػػػػرخيص  ــظػصغصـــ مػػػػػف  56-62القسػػػػػيمة رقػػػػػـ عمػػػػػى أرض  سػادـــ
ــمػ/ػالمقدمػػػػػػػػة لمجنػػػػػػػػة  لنصػػػػػػػػيراتاضػػػػػػػػمف أراضػػػػػػػػي  661القطعػػػػػػػػة رقػػػػػػػػـ  بادــــــ

 .حدوظظػطحطدػزشوتػ/ػرظؼاػػػػػػػػػػػػػذرصظػسغتاطغنػ
كعميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػع ذكم الشػػػػػػػأف فػػػػػػػي األراضػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػرل  

المشػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بصػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أصػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػأم صػػػػػػفة أخػػػػػػرل أف 
مػػػػػف تػػػػػاريخ  ـ (يػػػػػك  31) يتقػػػػػدمكا باعتراضػػػػػاتيـ عمػػػػػى المشػػػػػركع كذلػػػػػؾ خػػػػػبلؿ مػػػػػدة 

 نشر ىذا اإلعبلف.
المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػي تقػػػػػػػدـ االعتراضػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب 

مسػػػػػػػػيد / سػػػػػػػػكرتير المجنػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػة بمكتبػػػػػػػػو بػػػػػػػػكزارة الحكػػػػػػػػـ كلالنصػػػػػػػػيرات بمديػػػػػػػػة 
 المحمي خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي.

ػحددةػ(())ودــوفػضنػغضتغـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظػضاءػاضطدةػاضط

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

مف القطعة رقـ  16نقؿ ممكية مصنع بمكؾ تلي عمى أرض القسيمة رقـ بشأف / 
 ز مف السيد / جميؿ أبك يكسؼ الى السيد / أكـر أبك درا 246

 عبساف الكبيرة –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
ــلػػػ 26/8/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ  15/2115بجمسػػػتيا رقػػػـ  ــروعػظػـ ــداعػطذـ إغـ

ػ246ضػططـظػرشـمػػػطـنػاػػ16طضصغظػػطصـظدػبضـوكػيضـيػرضـىػأرضػاضػدـغطظػرشـمػػػػػػػ
اضىػاضدغدػ/ػأصرمػأبوػػػػأراضيػربدانػاضصبغرةػطنػاضدغدػ/ػجطغلػأبوػغودف

 .دراز
المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي عبسػػػػػػاف الكبيػػػػػػرة كذلػػػػػػؾ اسػػػػػػتنادان الػػػػػػى كتػػػػػػاب السػػػػػػيد / رئػػػػػػيس بمديػػػػػػة 

27/6/2115. 
فإنػػو يجػػكز ألم شػػخص مػػف  1936لسػػنة  28كعميػػو كفقػػان لقػػانكف تنظػػيـ المػػدف رقػػـ 

أك األمبلؾ األخرم الكاقعة ضمف ارض القسيمة المذككرة ذكم الحقكؽ في األراضي 
اعػػػبله سػػػػكا  بصػػػػفتيـ مػػػػف اصػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك بػػػػأم صػػػػفة اخػػػػرم االطػػػػبلع 

عبسػػاف كاالعتػػراض عمػػى مشػػركع نقػػؿ الممكيػػة بمقػػر المجنػػة المحميػػة لمنطقػػة تنظػػيـ 
خػػبلؿ سػػاعات الػػدكاـ الرسػػمي كلمػػدة خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا الكبيػػرة 

 االعبلف في الجريدة الرسمية كلف يمتفت ألم اعتراض بعد انتيا  مدة االعتراض.
 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة
 قيبإيداع مجدد لمشركع تنظيمي عمراني تفصيمي لمنطقة الزيتكف الشر 

 غزة - منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا 
إعػػػػػادة إيػػػػػداع المشػػػػػركع التنظيمػػػػػي  26/8/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  15/2115رقػػػػػـ 

ائـ الكاقعػػة بمنطقػػة تنظػػيـ لمقطػػع كالقسػػ لمنطقػػة الزيتػػكف الشػػرقي العمرانػػي التفصػػيمي
بتػػػػػػاريخ  فمسػػػػػػطيفكالمبينػػػػػػة تفاصػػػػػػيميا بقػػػػػػرار اإليػػػػػػداع السػػػػػػابؽ المنشػػػػػػكر فػػػػػػي غػػػػػػزة 
مف تاريخ نشر ىذا اإلعبلف فػي  خمسة عشر يكمان إيداعان مجددان لمدة  24/3/2114

 صحيفتيف يكميتيف محميتيف.
فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )17كعميو ككفقان لنص المادة ) 

يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل المشػػمكلة 
بيذا المشركع أك بأم مشركع تخر سكا  بصفتيـ مف أصحاب ىذه األمػبلؾ أك بأيػة 
صفة أخرل اإلطبلع مجانان عمى المشركع المعػدؿ لػدل مكتػب المجنػة المحميػة لمبنػا  

سػاعات الػدكاـ الرسػمي كتقػديـ االعتراضػات عميػػو خػبلؿ  غػزةكالتنظػيـ بمقرىػا ببمديػة 
مػػف تاريػػػخ نشػػر ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػدة الرسػػمية أك فػػي  خمسػػة عشػػر يكمػػان خػػبلؿ 

 صحيفتيف يكميتيف محميتيف أييما أقرب.
 كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

أرض مف مرفؽ تعميمي الى سكني عمى أرض القسيمة  إيداع تليير ىدؼ استخداـ
  غزة -751مف القطعة رقـ  65رقـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

فظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحا
إيػػداع مشػػركع تلييػػر  26/8/2115المنعقػػدة بتػػاريخ  15/2115قػػررت بجمسػػتيا رقػػـ 

مف القطعة  65مف مرفؽ تعميمي الى سكني عمى أرض القسيمة رقـ  ىدؼ استخداـ
تطبيقػان لػنص المػادة  غػزةكذلؾ طبقان لممخطط المكدع بمقر لجنػة التنظػيـ  –751رقـ 

 كتعديبلتو. 1936( لسنة 28مف قانكف تنظيـ المدف رقـ ) السادسة عشر
كعميو كاستنادان لنص المادة السابعة عشػر مػف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػع ذكم  

الحقكؽ في األراضي كاألمبلؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بأم مشركع تخػر 
مػػبلؾ أك بأيػػة أكدع بمقتضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكا  بصػػفتيـ مػػف أصػػحاب األ

صػػفة أخػػرل االطػػبلع عمػػى المخطػػط المػػكدع كتقػػديـ اعتراضػػاتيـ عميػػو إلػػى مكتػػب 
مػف تاريػػخ نشػر   ًً ستيف يكماخبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة  غزةالمجنة المحمية 
 .ىذا اإلعبلف

 ))كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد((.

ػتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػو
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
  المدف بمحافظات غزةلؤلبنية كتنظيـ  المركزيةصادر عف المجنة 

 ـ8عياد بعرض تفصيمي لشارع المخطط مجدد لمبإيداع 
  منطقة تنظيـ: غزة

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )
 

غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػتيا لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات  المركزيػػػػػػػػػةتعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة 
مجػػػػػػػػػػػػػػػػدد عػػػػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػػػػداع  26/8/2115المنعقػػػػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  15/2115رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

مػػػػػػػػػػػف  2 بالقسػػػػػػػػػػػيمةكالمػػػػػػػػػػػار ـ 8لممخطػػػػػػػػػػػط التفصػػػػػػػػػػػيمي لشػػػػػػػػػػػارع عيػػػػػػػػػػػاد بعػػػػػػػػػػػرض 
 .641مف القطعة رقـ  14كالقسيمة رقـ  639القطعة رقـ 

 مف تاريخ ىذا اإلعبلف. خمسة عشر يكمان لبلعتراض خبلؿ مدة 
قػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػي األراضػػػػػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػػػػػة كعميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػع أصػػػػػػػػػػػحاب الح

كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػػػػػػرل المشػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا المشػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع عمػػػػػػػػػػػػى خارطػػػػػػػػػػػػة 
المشػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان خػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػاعات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػمي كتقػػػػػػػػػػػديـ االعتراضػػػػػػػػػػػات 

 .غزةعميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية 
 ((.د ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3+ـ11بعرض  47لمشارع رقـ بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي 
 زةكادم غ  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  26/8/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  15/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 

كالمػػػار بالقسػػػائـ رقػػػـ ـ ارتػػػداد 3ـ+11بعػػػرض  47لمشػػػارع رقػػػـ المخطػػػط التفصػػػيمي 
 .(659رقـ )( مف القطعة 22-23)

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .15/6/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مية كفي صحيفتيف يكميتيف مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرس عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

ػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػسػادظػبذأنػ
بادمػ/ػرغدػورطادػوسرغدػطحطدػرغدػحطادةػوربدػاضحصغمػطودىػ

 اضطبدػاضعغري

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   9/9/2115المنعقدة بتاريخ  16/2115بأنيا قد قررت بجمستيا رقـ 

 647مػػػػف القطعػػػػة رقػػػػػـ  38عمػػػػى أرض القسػػػػيمة رقػػػػـ سػادــــظػػإيػػػػداع تػػػػرخيص 
ــدػػػػضػػػمف أراضػػػي غػػػزة المقدمػػػة لمجنػػػة  ــدػطحطـ ــادػوسرغـ ــدػورطـ ــمػ/ػرغـ بادـ

 .رغدػحطادةػوربدػاضحصغمػطودىػاضطبدػاضعغري
كعميػػػػػػػو يحػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػع ذكم الشػػػػػػػأف فػػػػػػػي األراضػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػرل  

المشػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بصػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أصػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػأم صػػػػػػفة أخػػػػػػرل أف 
( 31)كذلػػػػػػؾ خػػػػػبلؿ مػػػػػػدة يتقػػػػػدمكا باعتراضػػػػػػاتيـ عمػػػػػػى المشػػػػػػركع  مػػػػػػف تػػػػػػاريخ  يػػػػػػـك

 نشر ىذا اإلعبلف.
تقػػػػػػػدـ االعتراضػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػي 
بمديػػػػػػػة غػػػػػػػزة كلمسػػػػػػػيد/ سػػػػػػػكرتير المجنػػػػػػػة المركزيػػػػػػػة بمكتبػػػػػػػو بػػػػػػػكزارة الحكػػػػػػػـ المحمػػػػػػػي 

 خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي.
ػضاءػاضطدةػاضطحددةػ(())ودــوفػضنػغضتغـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظػ

 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
 



 م6106( إبريل) نيسان                             الــوقــائــع الفـلســطـينـية(  )           التسعون                 والث الث العـدد     

 

 - 477 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

إيداع تليير ىدؼ استخداـ أرض مف مرافؽ عامة الى سكني عمى أرض القسيمة 
 ر أراضي المصد -سبع 9سبع مف القطعة رقـ  3رقـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد 
إيػػػداع مشػػػركع تلييػػػر  9/9/2115المنعقػػػدة بتػػػاريخ  16/2115قػػػررت بجمسػػػتيا رقػػػـ 

سػػبع  3أرض مػػف مرافػػؽ عامػػة الػػى سػػكني عمػػى أرض القسػػيمة رقػػـ  ىػػدؼ اسػػتخداـ
كذلؾ طبقػان لممخطػط المػكدع بمقػر لجنػة التنظػيـ المصػدر  –سبع  9قطعة رقـ مف ال

 1936( لسػػنة 28تطبيقػان لػػنص المػػادة السادسػػة عشػػر مػف قػػانكف تنظػػيـ المػػدف رقػػـ )
 كتعديبلتو.

كعميو كاستنادان لنص المادة السابعة عشػر مػف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػع ذكم  
نية المشمكلة بيذا المشركع أك بأم مشركع تخػر الحقكؽ في األراضي كاألمبلؾ كاألب

أكدع بمقتضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكا  بصػػفتيـ مػػف أصػػحاب األمػػبلؾ أك بأيػػة 
صػػفة أخػػرل االطػػبلع عمػػى المخطػػط المػػكدع كتقػػديـ اعتراضػػاتيـ عميػػو إلػػى مكتػػب 

مػػف  المجنػػة المحميػػة لبمديػػة المصػػدر خػػبلؿ سػػاعات الػػدكاـ الرسػػمي كلمػػدة سػػتيف يكمػػان 
 ػخ نشر ىذا اإلعبلف.تاري

 ))كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

لتي تربط بيف شارع الرشيد بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشكارع الخدماتية ا
 كمنطقة الشاطل

 بيت الىيا  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  9/9/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  16/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 
يمي لمشكارع الخدماتية التي تػربط بػيف شػارع الرشػيد كمنطقػة الشػاطل المخطط التفص

-81-81-79-78-58-57-56-55-54-53-52-51كالمػػػػار بالقسػػػػائـ رقػػػػـ )
-61-59-58-57-159( كالقسػػػائـ )1743( مػػػف القطعػػػة رقػػػـ )82-83-47-3
( مػػػػف القطعػػػػة 61-62-63-64-65-66-67-68-69-71-71-72-73-54

 (.1744رقـ )
لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل  السابؽ إيداعو

 .11/9/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 ػرب. محميتيف أييما أق

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ضمف بمدية دير البمح  57بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع الييكمي رقـ 
 ـ ارتداد3ـ+16ضمف بمدية المصدر بعرض  7كرقـ 

 المصدر كدير البمح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  9/9/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  16/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ضػػمف  7ضػػمف بمديػػة ديػػر الػػبمح كرقػػـ  57ط التفصػػيمي لمشػػارع الييكمػػي رقػػـ المخطػػ
-17-16-15-14-6كالمار بالقسائـ رقـ )ـ ارتداد 3ـ+16بمدية المصدر بعرض 

 بمدية المصدر. ( )كأراضي السبع ( في126( مف القطعة رقـ )18
جرل  السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم

 .31/5/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لميداف كسط البمد )الشيدا ( كىك التقا  شارع 
 7القدس كشارع الشيدا  كشارع العكدة في القطعة رقـ 

 بني سييبل  –نظيـمنطقة ت
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  9/9/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  16/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

القػػدس كشػػارع  المخطػػط التفصػػيمي لميػػداف كسػػط البمػػد )الشػػيدا ( كىػػك التقػػا  شػػارع
 .7الشيدا  كشارع العكدة في القطعة رقـ 

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .2/6/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف مف تاريػخ نشر ىذا  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ارتداد 3ـ+15)مصر( بعرض 31عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ بالمصادقة 
 (77-1في الجز  المحصكر بيف شارعي )

 رفح  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  9/9/2115تػػػػػاريخ المنعقػػػػػدة ب 16/2115ـ بجمسػػػػػتيا رقػػػػػ

ـ ارتػػػداد فػػػػي الجػػػػز  3ـ+15)مصػػػر( بعػػػػرض  31المخطػػػط التفصػػػػيمي لمشػػػارع رقػػػػـ 
-19-18-17-16-15-11( كالمػػػػار بالقسػػػػائـ )77-1المحصػػػكر بػػػػيف شػػػارعي )

 .(7( مف القطعة رقـ )27-28
ل السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جر 

 .22/6/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضض
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

ـ ضمف ارض محطة معالجة 11بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لشارع بعرض 
 الصرؼ الصحي المركزية كمكب النفايات الصمبة لممنطقة الجنكبية كالشكارع

 المحيطة بالمكقع
 الفخارم االقميمية  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  9/9/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  16/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ ضػػػػػمف ارض محطػػػػػة معالجػػػػػة الصػػػػػرؼ 11 المخطػػػػػط التفصػػػػػيمي لشػػػػػارع بعػػػػػرض
الصػػػػحي المركزيػػػػة كمكػػػػب النفايػػػػات الصػػػػمبة لممنطقػػػػة الجنكبيػػػػة كالشػػػػكارع المحيطػػػػة 

 .بالمكقع كالمار بالقسائـ )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )أراضي سبع(
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .6/8/2115بتاريخ نشره بجريدة فمسطيف 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػو
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لمتنظيـ كبنا  المدف بمحافظات غزة

ػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػطزررظػدواجنػبغاضػبذأنػ
ػبادمػ/ػطصباحػوضغدػطحطودػأبوػصػر

تعمػػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لمتنظػػػػػيـ كبنػػػػػا  المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة لمجميػػػػػكر الكػػػػػريـ 
 .   9/9/2115المنعقدة بتاريخ  16/2115رت بجمستيا رقـ بأنيا قد قر 

ــاضػػػإيػػػػداع تػػػػرخيص  ــنػبغــ ــظػدواجــ مػػػػف  22عمػػػػى أرض القسػػػػيمة رقػػػػـ طزررــ
ــمػػضػػػػػػػػمف أراضػػػػػػػػي بنػػػػػػػػي سػػػػػػػػييبل المقدمػػػػػػػػة لمجنػػػػػػػػة  213القطعػػػػػػػػة رقػػػػػػػػـ  بادــــــ

 اضدغد/ػطصباحػوضغدػطحطودػأبوػصػر.
 كعميػػػػػػػو يحػػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػع ذكم الشػػػػػػػػأف فػػػػػػػي األراضػػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػػرل
المشػػػػػػمكلة بالمنطقػػػػػػة بصػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أصػػػػػػحاب األمػػػػػػبلؾ أك بػػػػػػأم صػػػػػػفة أخػػػػػػرل أف 

( 31)يتقػػػػػدمكا باعتراضػػػػػػاتيـ عمػػػػػػى المشػػػػػػركع كذلػػػػػػؾ خػػػػػبلؿ مػػػػػػدة  مػػػػػػف تػػػػػػاريخ  يػػػػػػـك
 نشر ىذا اإلعبلف.

تقػػػػػػػدـ االعتراضػػػػػػػات لػػػػػػػدل مكتػػػػػػػب المجنػػػػػػػة المحميػػػػػػػة لمبنػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػيـ بمقرىػػػػػػػا فػػػػػػػي 
بمكتبػػػػػػػو بػػػػػػػكزارة الحكػػػػػػػـ  بمديػػػػػػػة بنػػػػػػػي سػػػػػػػييبل كلمسػػػػػػػيد / سػػػػػػػكرتير المجنػػػػػػػة المركزيػػػػػػػة

 المحمي خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي.
ػ))ودــوفػضنػغضتغـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظػضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

في الجز  المحصكر بيف  641قة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ بالمصاد
 ـ ارتداد3ـ+11بعرض  36-118شارعي 

 خانيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  9/9/2115ة بتػػػػػاريخ المنعقػػػػػد 16/2115رقػػػػػـ  بجمسػػػػػتيا

 36-118فػػي الجػػز  المحصػػكر بػػيف شػػارعي  641المخطػػط التفصػػيمي لمشػػارع رقػػـ 
-11-9-7-6-5-21-31-29-28ـ ارتػػػػػداد كالمػػػػػار بالقسػػػػػائـ )3ـ+11بعػػػػػرض 

 .(68( مف القطعة رقـ )15-16-21
الذم جرل السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية ك 

 .13/11/2114نشره بجريدتي االستقبلؿ كالرسالة بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 انكف تنظيـ المدف.( مف ق18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 ـ ارتداد3ـ+8بعرض  9بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 ضمف حي تبو زارع 12-8كالمحصكر بيف شارعي 

 رفح  –ـمنطقة تنظي
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

معمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة ل
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  9/9/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  16/2115 بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ

ـ ارتػػػداد كالمحصػػكر بػػيف شػػػارعي 3ـ+8بعػػرض  9المخطػػط التفصػػيمي لمشػػػارع رقػػـ 
 .(27( مف القطعة رقـ )12ضمف حي تبو زارع كالمار بالقسيمة ) 8-12

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .3/6/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 

كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
خ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف مف تاريػ عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 كالمحصكر  29بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 ـ بدكف ارتداد24بعرض  11-4بيف شارعي 

 خانيكنس  –منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لمعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي عمػػػػػى  9/9/2115بتػػػػػاريخ  المنعقػػػػػدة 16/2115بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ 24بعػػػرض  11-4كالمحصػػػكر بػػػيف شػػػارعي  29المخطػػػط التفصػػػيمي لمشػػػارع رقػػػـ 
( مػػػػػػف 27-26-23-22-21-15-14-3-2-1بػػػػػدكف ارتػػػػػداد كالمػػػػػػار بالقسػػػػػائـ )

-48-45-43-41-18-17-13-12-11-3-2كالقسػػػػػػائـ ) (56القطعػػػػػة رقػػػػػـ )
( كالقسػائـ 59( مف القطعػة )21-18-17-16-9( كالقسائـ )57( مف القطعة )62
 (.61( مف القطعة )1-11-11-18-19-21-23-27-28)

السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 
 .15/12/2114نشره بجريدتي االستقبلؿ كالرسالة بتاريخ 

ركر خمسػػػة كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػ
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 محميتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 ظيـ المدف بمحافظات غزة صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتن
 ـ بدكف ارتداد 16بعرض  *10بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 

 منطقة تنظيـ : عبساف الجديدة ك بني سييبل
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػتيا 
عػػػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػػػداع المخطػػػػػػػػػػػػػػػط  9/9/2115المنعقػػػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  16/2115رقػػػػػػػػػػػػػػػـ 

ـ بػػػػػػػػػػػػػػػػدكف ارتػػػػػػػػػػػػػػػػداد كالمػػػػػػػػػػػػػػػػار 16بعػػػػػػػػػػػػػػػػرض  *10التفصػػػػػػػػػػػػػػػػيمي لمشػػػػػػػػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ 
( مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 1-2-3-5-6-7-13-14-15) بالقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائـ

( مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 27-24-22-11-6-5( كالقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػائـ رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ )224)
(234.) 

 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعبلف.
ؽ فػػػػػػػػػػػي األراضػػػػػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػػػػػة كعميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػع أصػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػك 

كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػػػػػػرل المشػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا المشػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع عمػػػػػػػػػػػػى خارطػػػػػػػػػػػػة 
المشػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان خػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػاعات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػمي كتقػػػػػػػػػػػديـ االعتراضػػػػػػػػػػػات 
عميػػػػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػػػػى مكتػػػػػػػػػػػػب المجنػػػػػػػػػػػػة المحميػػػػػػػػػػػػة لمبنػػػػػػػػػػػػا  كالتنظػػػػػػػػػػػػيـ ببمديػػػػػػػػػػػػة عبسػػػػػػػػػػػػاف 

 الجديدة.
 يػػػخ ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التار 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

شكارع رقـ  –في حي المنارة  9بإيداع مجدد لممخطط التفصيمي لمشكارع القطعة رقـ 
( 93-28-1139-11282-11291-11356-11351-11354-11352 ) 

 منطقة تنظيـ: خانيكنس
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 16/2115تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة بجمسػتيا رقػـ 
 9عػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيمي لمشػػكارع القطعػػة رقػػـ  9/9/2115المنعقػػدة بتػػاريخ 

-11356-11291-11282-1139-28-93شػػػػػكارع رقػػػػػـ ) –حػػػػػي المنػػػػػارة  فػػػػػي
( 77( مػف القطعػة رقػـ )21-19-18( كالمار بالقسائـ)11351-11354-11352

 أراضي سبع(. 9كالقسيمة رقـ )أراضي سبع( مف القطعة رقـ )
 لبلعتراض خبلؿ مدة خمسة عشر يكمان مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

لحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل كعميػػو فانػػو يجػػكز لجميػػع أصػػحاب ا
المشمكلة بيذا المشركع اإلطبلع عمػى خارطػة المشػركع مجانػان خػبلؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كتقػػديـ االعتراضػػات عميػػو إلػػى مكتػػب المجنػػة المحميػػة لمبنػػا  كالتنظػػيـ ببمديػػة 

 خانيكنس.
 ػػخ ((.))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 94ـ ارتداد كشارع رقـ 3ـ+8بعرض  97بإيداع مجدد لممخطط التفصيمي لمشارع 
 ـ ارتداد3+ـ11بعرض 

 منطقة تنظيـ: رفح
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػتيا 
عػػػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػػػداع المخطػػػػػػػػػػػػػػػط  9/9/2115المنعقػػػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػػػاريخ  16/2115رقػػػػػػػػػػػػػػػـ 

بعػػػػػػػػػػػرض  94ـ ارتػػػػػػػػػػػداد كشػػػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػػػـ 3ـ+8بعػػػػػػػػػػػرض  97التفصػػػػػػػػػػػيمي لمشػػػػػػػػػػػارع 
 ( .15( مف القطعة رقـ )7-3بالقسائـ) ـ ارتداد كالمار3ـ+11

لبلعتػػػػػػػػػراض خػػػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػػػدة خمسػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػر يكمػػػػػػػػػان إيػػػػػػػػػداعان مجػػػػػػػػػددان مػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػاريخ 
 ىذا اإلعبلف.

كعميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػع أصػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػي األراضػػػػػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػػػػػة 
كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػػػػػػرل المشػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا المشػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع عمػػػػػػػػػػػػى خارطػػػػػػػػػػػػة 

كتقػػػػػػػػػػػديـ االعتراضػػػػػػػػػػػات  المشػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان خػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػاعات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػمي
 عميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية رفح.

 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػتظظغمػوبظاءػاضطدنػبطحاسظاتػززةاضضجظظػاضطرصزغظػضض
ػ

 بجمسػػػػػتيا رقػػػػػـ  تعمػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لؤلبنيػػػػػة كتنظػػػػػيـ المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة
تلييػػر ىػػدؼ اسػػتعماؿ مػػف مرافػػؽ الػػى  31/9/2115بتػػاريخ المنعقػػدة  17/2115

مف القطعة رقـ  42قسيمة رقـ سكني كمشركع تقسيـ للايات السكف عمى ارض ال
ضػمف نفػكذ ديػر الػبمح لبلعتػراض لمػدة  –كشػركاؤه / مكسى أبك سمرة باسـ 129

ػ-ستيف يكمان بالشركط التنظيمية التالية:
 %.61. نسبة البنا  في مقاسـ المشركع السكنية 1
 ـ(. 2( خمفي )ـ 2( جانبي )ـ 3رتداد لممقاسـ خط البنا  أمامي ). اال2
 . يسمح ببنا  طابؽ أرضي + خمسة أدكار عمكية + رككؼ.3

المشركع بتزكيد مقاسـ المشركع بشبكة كيربا  الضلط المنخفض  . يكمؼ صاحب4
 كتمديد شبكة المياه   بالمكاصفات التي  تحددىا البمدية كشركة الكيربا .

. عمى المجنة المحمية بقرار منيا تحديد قيمة المساىمة التطكيرية التي يجػب عمػى 5
يث يتـ تحديدىا طالب الترخيص سدادىا لصندكؽ البمدية )الخاص بالتطكير( بح

كفقػػػػان لتقػػػػديرات المجنػػػػة لمتكػػػػاليؼ التقديريػػػػة اإلجماليػػػػة البلزمػػػػة لتطػػػػكير المنطقػػػػة 
 كتزكيدىا بالخدمات بصكرة منتظمة.

( مػػػف قػػػانكف تنظػػػيـ المػػػدف رقػػػـ 21لمحميػػػة االلتػػػزاـ بػػػنص المػػػادة ). عمػػػى المجنػػػة ا6
 ( عند النظر في طمبات رخص البنا .1936) ( لسنة28)

ػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظػاضطرصزغظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 ـ ارتداد 3ـ+12( بعرض AR04بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع الرياف رقـ )
 منطقة تنظيـ:  بني سييبل

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

كزيػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػتيا تعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة المر 
عػػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػػداع المخطػػػػػػػػػػػػػػط  31/9/2115المنعقػػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػػاريخ  17/2115رقػػػػػػػػػػػػػػـ 

ـ ارتػػػػػػػػػػػػػػػػداد 3ـ+12( بعػػػػػػػػػػػػػػػػرض AR04التفصػػػػػػػػػػػػػػػػيمي لمشػػػػػػػػػػػػػػػػارع الريػػػػػػػػػػػػػػػػاف رقػػػػػػػػػػػػػػػػـ )
( مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ 11-9-8-7-6-5-4-3كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائـ)

 بني سييبل. –( ضمف أراضي ارميضة 212)
 شيريف مف تاريخ ىذا اإلعبلف.لبلعتراض خبلؿ مدة 

كعميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػع أصػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػي األراضػػػػػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػػػػػة 
كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػػػػػػرل المشػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا المشػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع عمػػػػػػػػػػػػى خارطػػػػػػػػػػػػة 
المشػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان خػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػاعات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػمي كتقػػػػػػػػػػػديـ االعتراضػػػػػػػػػػػات 

 بل.عميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية بني سيي
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 رتدادـ بدكف ا8( بعرض HA10بالمصادقة عمى المخطط التفصيمي لشارع رقـ )
 بني سييبل  –منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعمػػف المجنػػة المركزيػػػػة لؤلبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمحافظػػات غػػزة لم
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى  31/9/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  17/2115بجمسػػػػتيا رقػػػػـ 
-37-36-35بالقسػائـ رقػػـ )كالمػػار ـ بػدكف ارتػداد 8( بعػػرض HA10لشػارع رقػـ )

 (.215( مف القطعة رقـ )38-39
السابؽ إيداعو لبلعتراض بمكجب اإلعبلف الصادر عف المجنة المركزية كالذم جرل 

 .5/1/2115نشره بجريدة فمسطيف بتاريخ 
كمػػا قػػررت المجنػػة المركزيػػػة كضػػع ىػػذا المشػػركع مكضػػػع التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

اإلعبلف في الجريدة الرسمية كفي صحيفتيف يكميتيف مف تاريػخ نشر ىذا  عشر يكمان 
 محميتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.18كذلؾ كفقان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ بدكف ارتداد كالمحصكر 21بعرض  109المخطط التفصيمي لمشارع رقـ بإيداع 
 16-21بيف شارعي 

 منطقة تنظيـ: خانيكنس
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمػػػػػػػػػف المجنػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػتيا 
عػػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػػداع المخطػػػػػػػػػػػػػػط  31/9/2115المنعقػػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػػاريخ  17/2115رقػػػػػػػػػػػػػػـ 

ـ بػػػػػػػػػػػػػدكف ارتػػػػػػػػػػػػػداد كالمحصػػػػػػػػػػػػػكر 21بعػػػػػػػػػػػػػرض  109صػػػػػػػػػػػػػيمي لمشػػػػػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػػػػػـ التف
 88( مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 14كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمة ) 16-21بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػارعي 

 (.91( مف القطعة رقـ )19-13-12-11-9-8-7-1كالقسائـ )
 لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعبلف.

كعميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػع أصػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػي األراضػػػػػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػػػػػة 
مػػػػػػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػػػػػػرل المشػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا المشػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع عمػػػػػػػػػػػػى خارطػػػػػػػػػػػػة كاأل

المشػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان خػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػاعات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػمي كتقػػػػػػػػػػػديـ االعتراضػػػػػػػػػػػات 
 عميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية خانيكنس.
 ))كسػػكؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ ((.

ػظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

ـ ارتداد كالمحصكر بيف 3ـ+16بعرض  24بإيداع المخطط التفصيمي لمشارع رقـ 
 17A-23شارعي 

 منطقة تنظيـ: الملراقة
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

نػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػة لؤلبنيػػػػػػػػػة كتنظػػػػػػػػػيـ المػػػػػػػػػدف بمحافظػػػػػػػػػات غػػػػػػػػػزة بجمسػػػػػػػػػتيا تعمػػػػػػػػػف المج
عػػػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػػػداع المخطػػػػػػػػػػػػػػط  31/9/2115المنعقػػػػػػػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػػػػػػػاريخ  17/2115رقػػػػػػػػػػػػػػـ 

ـ ارتػػػػػػػػػػػػداد كالمحصػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػيف 3ـ+16بعػػػػػػػػػػػػرض  24التفصػػػػػػػػػػػػيمي لمشػػػػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػػػػـ 
( مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 113-112-95-47) كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار بالقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائـ 17A-23شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارعي 
 (.671القطعة رقـ )

 تاريخ ىذا اإلعبلف.لبلعتراض خبلؿ مدة شيريف مف 
كعميػػػػػػػػػػػو فانػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػكز لجميػػػػػػػػػػػع أصػػػػػػػػػػػحاب الحقػػػػػػػػػػػكؽ فػػػػػػػػػػػي األراضػػػػػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػػػػػة 
كاألمػػػػػػػػػػػػبلؾ األخػػػػػػػػػػػػرل المشػػػػػػػػػػػػمكلة بيػػػػػػػػػػػػذا المشػػػػػػػػػػػػركع اإلطػػػػػػػػػػػػبلع عمػػػػػػػػػػػػى خارطػػػػػػػػػػػػة 
المشػػػػػػػػػػػركع مجانػػػػػػػػػػػان خػػػػػػػػػػػبلؿ سػػػػػػػػػػػاعات الػػػػػػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػػػػػػمي كتقػػػػػػػػػػػديـ االعتراضػػػػػػػػػػػات 

 عميو إلى مكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ ببمدية الملراقة.
 كؼ لف يمتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.))كسػػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة 

 إيداع تليير ىدؼ استخداـ ارض مف مرافؽ عاـ الى منطقة تجارية
 ادم السمقاك  -منطقة تنظيـ

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة لمجميػكر الكػريـ أنيػا قػد 
إيػػداع مشػػركع تلييػػر  31/9/2115المنعقػػدة بتػػاريخ  17/2115قػػررت بجمسػػتيا رقػػـ 

مخطػػػط كذلػػػؾ طبقػػػان لم –ارض مػػػف مرافػػػؽ عػػػاـ الػػػى منطقػػػة تجاريػػػة  ىػػػدؼ اسػػػتخداـ
المكدع بمقر لجنة تنظيـ كادم السمقا تطبيقػان لػنص المػادة السادسػة عشػر مػف قػانكف 

 كتعديبلتو. 1936( لسنة 28تنظيـ المدف رقـ )
كعميو كاستنادان لنص المادة السابعة عشػر مػف ذات القػانكف فانػو يجػكز لجميػع ذكم  

ك بأم مشركع تخػر الحقكؽ في األراضي كاألمبلؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أ
أكدع بمقتضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكا  بصػػفتيـ مػػف أصػػحاب األمػػبلؾ أك بأيػػة 
صػػفة أخػػرل االطػػبلع عمػػى المخطػػط المػػكدع كتقػػديـ اعتراضػػاتيـ عميػػو إلػػى مكتػػب 

مػف  المجنة المحمية لبمدية كادم السمقا خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة ستيف يكمان 
 .يػخ نشر ىذا اإلعبلفتار 
 كسػكؼ لػف يمتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المحدد((.))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

بإيداع مجدد لمشركع تنظيمي عمراني تفصيمي لشبكة الشكارع ضمف المنطقة 
 ميمية االق

 بيت الىيا االقميمية - منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا 
إعػػػػػادة إيػػػػػداع المشػػػػػركع التنظيمػػػػػي  31/9/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  17/2115رقػػػػػـ 

بغــتػالعغــاػاالشضغطغــظػػـ الكاقعػػة بمنطقػػة تنظػػيـ العمرانػػي التفصػػيمي لمقطػػع كالقسػػائ
 جرغـدتيػاضردـاضظػوسضدـطغنػػػكالمبينة تفاصيمو بقرار اإليداع السابؽ المنشػكر في 

مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا  خطدــظػرذــرػغوطــًاإيػػداعان مجػػددان لمػػدة  22/11/2113بتػػاريخ 
 اإلعبلف.

فانػو  1936سنة ( ل28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )17لنص المادة ) كعميو ككفقان  
يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل المشػػمكلة 
بيذا المشركع أك بأم مشركع تخر سكا  بصفتيـ مف أصحاب ىذه األمػبلؾ أك بأيػة 
صفة أخرل االطبلع مجانان عمى المشركع المعػدؿ لػدل مكتػب المجنػة المحميػة لمبنػا  

الىيػػػػػػا خػػػػػبلؿ سػػػػػاعات الػػػػػدكاـ الرسػػػػػمي كتقػػػػػػديـ  بيػػػػػت كالتنظػػػػػيـ بمقرىػػػػػا فػػػػػي بمديػػػػػة
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعبلف في الجريدة خطدظػرذرػغوطًاػاالعتراضات عميو خبلؿ 

 الرسمية أك في صحيفتيف يكميتيف محميتيف أييما أقرب.
 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخكسػكؼ لػف يمتفت ألم اع))

ػناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطد
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة
 بإيداع مجدد لمشركع تنظيمي عمراني تفصيمي لحي قاع القريف 

 خانيكنس - منطقة تنظيـ
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا  تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات
إعػػػػػادة إيػػػػػداع المشػػػػػركع التنظيمػػػػػي  31/9/2115المنعقػػػػػدة بتػػػػػاريخ  17/2115رقػػػػػـ 

كالمبينػػة تفاصػػيمو خــاظغوظسػالعمرانػػي التفصػػيمي لحػػي قػػاع القػػريف بمنطقػػة تنظػػيـ 
بتػػػػػاريخ  جرغـــــدتيػاضردـــــاضظػوسضدـــــطغنبقػػػػػرار اإليػػػػػداع السػػػػػابؽ المنشػػػػػػكر فػػػػػي 

 .مف تاريخ نشر ىذا اإلعبلف خطدظػرذرػغوطًاة إيداعان مجددان لمد 24/2/2114
فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )17كعميو ككفقان لنص المادة ) 

يجػػكز لجميػػع أصػػحاب الحقػػكؽ فػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػبلؾ األخػػرل المشػػمكلة 
ة بيذا المشركع أك بأم مشركع تخر سكا  بصفتيـ مف أصحاب ىذه األمػبلؾ أك بأيػ

صفة أخرل االطبلع مجانان عمى المشركع المعػدؿ لػدل مكتػب المجنػة المحميػة لمبنػا  
خانيكنس خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كتقديـ االعتراضات  كالتنظيـ بمقرىا في بمدية

مف تاريػػخ نشػر ىػذا اإلعػبلف فػي الجريػدة الرسػمية أك خطدظػرذرػغوطًاػعميو خبلؿ 
 ا أقرب.في صحيفتيف يكميتيف محميتيف أييم

 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ))كسػكؼ لػف يمتفت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة
كالمرافؽ بالمصادقة عمى المشركع التنظيمي العمراني التفصيمي لمنطقة الخدمات 

( كالشارع الييكمي 2354-2355-37العامة المحصكرة بيف الحدكد اللربية لمقطع )
  16رقـ 

 منطقة تنظيـ: القرارة
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى المشػػػػركع  31/9/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  17/2115رقػػػػـ 

التنظيمػػػػي العمرانػػػػي التفصػػػػيمي لمنطقػػػػة الخػػػػدمات كالمرافػػػػؽ العامػػػػة المحصػػػػكرة بػػػػيف 
 .16( كالشارع الييكمي رقـ 2354-2355-37الحدكد اللربية لمقطع )

السابؽ إيداعػو لئلعتػراض بمكجػب اإلعػبلف الصػادر عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر 
مػػع كضػػعو مكضػػع التنفيػػذ بعػػد  15/5/2115األيػػاـ بتػػاريخ فػػي جريػػدتي فمسػػطيف ك 

مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػدة الرسػػمية أك فػػي 
( مػػف قػػانكف 18صحػػػيفتيف يكميتيػػػف محميتػػيف أييمػػا أقػػربي كذلػػؾ كفقػػان لػػنص المػػادة )

 تنظيـ المدف.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

 بالمصادقة عمى المشركع التنظيمي العمراني التفصيمي لممنطقة االدارية
 منطقة تنظيـ: خانيكنس

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )
أنيػا قػد قػػررت بجمسػػتيا تعمف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظػيـ المػدف بمحافظػات غػزة 

التصػػػػديؽ النيػػػػائي عمػػػػى المشػػػػركع  31/9/2115المنعقػػػػدة بتػػػػاريخ  17/2115رقػػػػـ 
 التنظيمي العمراني التفصيمي لممنطقة االدارية.

السابؽ إيداعػو لئلعتػراض بمكجػب اإلعػبلف الصػادر عػف المجنػة المركزيػة كالمنشػكر 
مكضػػع التنفيػػذ بعػػد  مػػع كضػػعو 24/3/2114فػػي جريػػدتي فمسػػطيف كالرسػػالة بتػػاريخ 

مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػدة الرسػػمية أك فػػي 
( مػػف قػػانكف 18صحػػػيفتيف يكميتيػػػف محميتػػيف أييمػػا أقػػربي كذلػػؾ كفقػػان لػػنص المػػادة )

 تنظيـ المدف.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 

 
 
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزةصادر عف 

 بإيداع مشركع تقسيـ ارض للايات السكف باسـ / حساـ أبك الكاس
 كادم غزة -منطقة تنظيـ 

 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا 
إيػػداع مشػػػركع تقسيػػػـ أرض القسػػيمة  31/9/2115المنعقػػدة بتػػاريخ  17/2115رقػػـ 
 دكنـ. 94625بمكقع )كادم غزة( لمساحة  881مف القطعة رقـ  29رقـ 

بكتابيػا كادم غزة  كذلؾ بنا  عمى طمب مف المجنة المحمية لمبنػا  كالتنظيـ في بمديػػة
 .1/9/2114المؤرخ  15/ ؿ ـ ك/ 5773رقػـ 

فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )21لنص المادة )كعميو ككفقان  
يجكز ألم شخص مف ذكم الحقكؽ في األراضي أك األمبلؾ األخرل الكاقعة ضمف 
ارض المشػػػػركع سػػػػكا  بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك بأيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل 

تنظيـ بمقرىػا  االطبلع عمى خرائط المشركع المكدعة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كال
في بمدية كادم غزة خبلؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة سػتة أسػابيع مػف تاريػػخ نشػر 
ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػي صػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا أقػػػرب  
كمف وـ تقديـ االعتراضات عميو خبلؿ ىذه المػدة إلػى مكتػب المجنػة المحميػة بصػكرة 

 رسمية. 
 ف يمتفػػت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.))كسػكؼ لػ

                                                              

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف المجنة المركزية لؤلبنية كتنظيـ المدف بمحافظات غزة

داـ ارض مف مرفؽ عاـ الى سكني كمشركع تقسيـ ارض بإيداع تليير ىدؼ استخ
 باسـ/ مكسى أبك سمرة كشركاؤه للايات السكف

 دير البمح -منطقة تنظيـ 
 1936( لسنة 28قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعمف المجنة المركزيػػة لؤلبنية كتنظيػـ المدف بمحافظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجمسػتيا 
إيداع تليير ىدؼ استخداـ ارض مف  31/9/2115المنعقدة بتاريخ  17/2115رقـ 

مرفؽ عاـ الى سػكني كمشػركع تقسػيـ ارض للايػات السػكف عمػى أرض القسػيمة رقػـ 
 .2ـ 9626بمكقع )دير البمح ( لمساحة  129مف القطعة رقـ  42

بكتابيػا دير الػبمح  كذلؾ بنا  عمى طمب مف المجنة المحمية لمبنػا  كالتنظيـ في بمديػػة
 .15/9/2115المؤرخ  711رقػـ ب د/

فانػو  1936( لسنة 28( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )21كعميو ككفقان لنص المادة ) 
يجكز ألم شخص مف ذكم الحقكؽ في األراضي أك األمبلؾ األخرل الكاقعة ضمف 
ارض المشػػػػركع سػػػػكا  بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػحاب ىػػػػذه األمػػػػبلؾ أك بأيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل 

كدعة بمكتب المجنة المحمية لمبنا  كالتنظيـ بمقرىػا  االطبلع عمى خرائط المشركع الم
في بمدية دير البمح خػبلؿ سػاعات الػدكاـ الرسػمي كلمػدة سػتيف يكمػان مػف تاريػػخ نشػر 
ىػػذا اإلعػػبلف فػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك فػػي صػػحيفتيف يػػكميتيف محميتػػيف أييمػػا أقػػػرب  

مجنػة المحميػة بصػكرة كمف وـ تقديـ االعتراضات عميو خبلؿ ىذه المػدة إلػى مكتػب ال
 رسمية. 

 )) كسػكؼ لػف يمتفػػت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػاضضجظظػاضطرصزغظػضضتظظغمػوبظاءػاضطدنػبطحاسظاتػززة
ػ

 ـ تعمػػػػف المجنػػػػػة المركزيػػػػػة لؤلبنيػػػػػة كتنظػػػػػيـ المػػػػػدف بمحافظػػػػػات غػػػػػزة بجمسػػػػػتيا رقػػػػػ
إيػداع مشػػركع تقسػيـ  للايػات السػػكف  31/9/2115المنعقػدة  بتػاريخ  17/2115

 –/ حسػػاـ أبػػك الكػػاس باسػػـ 881مػػف القطعػػة رقػػـ  29قسػػيمة رقػػـ عمػػى ارض ال
ػ-ضمف نفكذ كادم غزة  لبلعتراض لمدة ستة أسابيع بالشركط التنظيمية التالية:

 البمدية.مرفؽ عاـ لصالح  2ـ279بمساحة  23. تخصيص المقسـ رقـ 1
 %.61. نسبة البنا  في مقاسـ المشركع السكنية 2
 ـ(. 2( خمفي )ـ 2( جانبي )ـ 3رتداد لممقاسـ خط البنا  أمامي ). اال3

 . يسمح ببنا  طابؽ أرضي + خمسة أدكار عمكية + رككؼ.4

لط المنخفض . يكمؼ صاحب المشركع بتزكيد مقاسـ المشركع بشبكة كيربا  الض5
 بالمكاصفات التي  تحددىا البمدية كشركة الكيربا .اه كتمديد شبكة المي

. عمى المجنة المحمية بقرار منيا تحديد قيمة المساىمة التطكيرية التي يجػب عمػى 6
طالػػػػب التػػػػػرخيص سػػػػدادىا لصػػػػػندكؽ البمديػػػػة )الخػػػػػاص بػػػػالتطكير( بحيػػػػػث يػػػػػتـ 

تطػػػػكير تحديػػػػدىا كفقػػػػان لتقػػػػديرات المجنػػػػة لمتكػػػػاليؼ التقديريػػػػة اإلجماليػػػػة البلزمػػػػة ل
 المنطقة كتزكيدىا بالخدمات بصكرة منتظمة.

( مػػػف قػػػانكف تنظػػػيـ المػػػدف رقػػػـ 21ة المحميػػػة االلتػػػزاـ بػػػنص المػػػادة ). عمػػػى المجنػػػ7
 ( عند النظر في طمبات رخص البنا .1936) ( لسنة28)

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 

 

 

 

 

 


