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 رقم
 رقم محتـويــات العـــدد مسمسل

 الصفحة
 أواًل: القوانين

 5 .ـ2017( لسنة 1قانكف الصلح الجزائي رقـ )  .1
 المجمس التشريعي ثانيًا: قرارات

2.  
إقػرار مشػركع قػانكف رقػـ بشػنف  (4/1/ غ.ع1452رقـ )قرار المجلس التشريعي 

بشػػػنف ق ػػػكؽ ـ 1999( لسػػػنة 4بشػػػنف تعػػػديؿ قػػػانكف رقػػػـ ) 2016( لسػػػنة    ) 
 .المعكقيف بالمناقشة العامة

8 

3.  
 إقػرار مشػركع قػانكف رقػـبشػنف  (4/1/ غ.ع1453رقـ ) قرار المجلس التشريعي

( 21) المستيلؾ رقـ بشنف تعديؿ بعض مكاد قانكف قماية  2016( لسنة     )
 مة.ـ بالمناقشة العا2005لسنة 

9 

4.  
رار مشػػػركع قػػػانكف إقػػػبشػػػنف  (4/1/ غ.ع1454)رقػػػـ  قػػػرار المجلػػػس التشػػػريعي

 .بال راءة الثانية ـ2017( لسنة 1الصلح الجزائي رقـ )
10 

5.  
الطلػػب الم ػػدـ مػػف ربػػ   بشػػنف (5/1/ غ.ع1455رقػػـ ) قػػرار المجلػػس التشػػريعي

عدد أعضاء المجلس بع د دكرة غير عادية بعد طلب انتياء الدكرة غيػر العاديػة 
 .الرابعة

11 

إقػػػرار مشػػػركع جػػػدكؿ بشػػػنف  (5/1ع/ غ.1456رقػػػـ ) قػػػرار المجلػػػس التشػػػريعي  .6
 األعماؿ.

12 

7.  
إقػػرار قػرارات كمقاضػػر بشػنف  (5/1/ غ.ع1457رقػػـ ) قػرار المجلػػس التشػريعي

 الجلسة الساب ة.
13 

8.  
اسػتمرارية انع ػاد الجلسػة بشنف  (5/1/ غ.ع1458رقـ ) قرار المجلس التشريعي

 .كاعتبارىا جلسة مفتكقة قتى إعالف انتيائيا مف المجلس التشريعي
14 

9.  
قبػػػػكؿ ت ريػػػػر اللجنػػػػة بشػػػػنف  (4/1/ غ.ع1459رقػػػػـ ) قػػػػرار المجلػػػػس التشػػػػريعي

ال انكنية قكؿ االعتداء على القصانة البرلمانية ألعضاء المجلس التشريعي م  
 .التعديالت

15 

10.  
إقرار ت ريػر لجنػة ال ػدس بشنف  (5/1/ غ.ع1460رقـ ) قرار المجلس التشريعي

االقػػػػتالؿ الصػػػػييكنية  ػػػػي مدينػػػػة ال ػػػػدس كاألقصػػػػى قػػػػكؿ االنتيائػػػػات كجػػػػرائـ 
18 
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 ـ باإلجماع م  التعديالت.2016كضكاقييا خالؿ عاـ 

11.  
إقػرار مشػركع قػانكف رقػـ بشػنف  (5/1/ غ.ع1461رقـ ) قرار المجلس التشريعي

ـ بشػػنف تعػػديؿ بعػػض أقئػػاـ قػػانكف تمليػػؾ الطب ػػات كالشػػ ؽ 2017( لسػػنة    ) 
 .العامة ـ بالمناقشة1996( لسنة 1كالمقالت رقـ )

21 

12.  
إقػرار مشػركع قػانكف رقػـ بشػنف  (5/1/ غ.ع1462رقـ ) قرار المجلس التشريعي

ـ بشنف قانكف قظر التعدم على األمكاؿ الخاصػة المملكئػة 2017( لسنة     )
 .للدكلة كاألشخاص االعتبارية العامة بالمناقشة العامة

22 

13.  
ت ريػػػػػر لجنػػػػػة  إقػػػػػراربشػػػػػنف  (5/1/ غ.ع1463قػػػػػرار المجلػػػػػس التشػػػػػريعي رقػػػػػـ )

الداخليػػػة كاالمػػػف كالقئػػػـ المقلػػػي بشػػػنف كاقػػػ  جيػػػاز الػػػد اع المػػػدني كاقتياجاتػػػو 
 باإلجماع م  التعديالت.

23 

14.  
إقػرار مشػركع قػانكف رقػـ بشػنف  (5/1/ غ.ع1464قرار المجلس التشريعي رقـ )

( لسػػػػػنة 1معػػػػػدؿ ل ػػػػػانكف السػػػػػلطة ال ضػػػػػائية رقػػػػػـ )بشػػػػػنف  2017( لسػػػػػنة     )
 .العامةـ بالمناقشة 2002

25 

15.  
إقػرار مشػركع قػانكف رقػـ بشػنف  (5/1/ غ.ع1465قرار المجلس التشريعي رقـ )

( 21بشنف تعديؿ بعض مػكاد قػانكف قمايػة المسػتيلؾ رقػـ ) 2016( لسنة   )  
 .ـ بال راءة االكلي2005لسنة 

26 

 ثالثًا: قرارات وزارية

16.  
بشػػػنف تسػػػجيؿ  ـ2017جػػػػ( لسػػػنة 1قػػػرار كزيػػػر الداخليػػػة كاألمػػػف الػػػكطني رقػػػـ )

 .جمعية مناصرة  لسطيف
27 

17.  
بشػػػنف تسػػػجيؿ  ـ2017جػػػػ( لسػػػنة 2قػػػرار كزيػػػر الداخليػػػة كاألمػػػف الػػػكطني رقػػػـ )

 .جمعية العربية لسيادة ال انكف كالتنمية
28 

18.  
بشػػػنف تسػػػجيؿ  ـ2017جػػػػ( لسػػػنة 3قػػػرار كزيػػػر الداخليػػػة كاألمػػػف الػػػكطني رقػػػـ )

 .جمعية الفلسطينية لمئا قة العدكل
29 

19.  
بشػػػنف تسػػػجيؿ  ـ2017جػػػػ( لسػػػنة 4زيػػػر الداخليػػػة كاألمػػػف الػػػكطني رقػػػـ )قػػػرار ك 

 .جمعية النجاة الخيرية
30 

20.  
بشػػػنف تسػػػجيؿ  ـ2017جػػػػ( لسػػػنة 5قػػػرار كزيػػػر الداخليػػػة كاألمػػػف الػػػكطني رقػػػـ )

 .جمعية الياسميف للتنمية الث ا ية
31 
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21.  
بشػػػنف تسػػػجيؿ  ـ2017جػػػػ( لسػػػنة 6ألمػػػف الػػػكطني رقػػػـ )قػػػرار كزيػػػر الداخليػػػة كا

 .عية ربى الخيرجم
32 

22.  
بشػػػنف تسػػػجيؿ  ـ2017جػػػػ( لسػػػنة 7قػػػرار كزيػػػر الداخليػػػة كاألمػػػف الػػػكطني رقػػػـ )

 .جمعية زينة للمرأة
33 

بشػػػنف تسػػػجيؿ  ـ2017جػػػػ( لسػػػنة 8قػػػرار كزيػػػر الداخليػػػة كاألمػػػف الػػػكطني رقػػػـ )  .23
 .جمعية الشراع لإلغاثة كالتنمية

34 

24.  
بشػػنف تسػػجيؿ  ـ2017نة جػػػ( لسػػ10قػػرار كزيػػر الداخليػػة كاألمػػف الػػكطني رقػػـ )

 .جمعية الت نية للتنمية كالتطكير
35 

25.  
 صادر عف كئيؿ كزارة التربية كالتعليـ العالي  ـ2017( لسنة 2قرار إدارم رقـ )

 .بشنف تعليمات مرائز البقث العلمي
36 

26.  
 صادر عف كئيؿ كزارة التربية كالتعليـ العالي ـ2017( لسنة 3قرار إدارم رقـ )
 59 .يير إصدار المجالت )الدكريات( العلمية المقئمةبشنف شركط كمعا

27.  
 صادر عف كئيؿ كزارة التربية كالتعليـ العالي ـ2017( لسنة 4قرار إدارم رقـ )

بشنف تعليمات ترخيص مئاتب الخدمات الجامعيػة للطلبػة الػراغبيف بالدراسػة  ػي 
 .الخارج

73 

28.  
 التربية كالتعليـ العاليصادر عف كئيؿ كزارة  ـ2017( لسنة 6قرار إدارم رقـ )

 كالجكدة لمؤسسات التعليـ العالي بشنف تعييف أعضاء مجلس ىيئة االعتماد
 .بكزارة التربيػة كالتعليػـ العػالػي

86 

29.  
 صادر عف كئيؿ كزارة التربية كالتعليـ العالي ـ2017( لسنة 7قرار إدارم رقـ )

 .لبنانية غير القئكميةبشنف البرامج المعتمدة  ي بعض المؤسسات األئاديمية ال
89 

30.  
/ك.ك( صػػػػادر عػػػػف كئيػػػػؿ كزارة االتصػػػػاالت كتئنكلكجيػػػػا 14/2017قػػػػرار رقػػػػـ )
 .بشنف اعتماد المصطلقات الفنية المستخدمة  ي قطاع االتصاالت المعلكمات

92 

 رابعًا: قرارات اإلمهال
 95 .90/2015صادر عف مقئمة بداية غزة  ي ال ضية رقـ  قرار إمياؿ  .31
 96 .90/2015صادر عف مقئمة بداية غزة  ي ال ضية رقـ  مياؿقرار إ  .32

صػػػادر عػػػف مقئمػػػة بدايػػػة خػػػاف يػػػكنس  ػػػي ال ضػػػية الجزايػػػة رقػػػـ  قػػػرار إميػػػاؿ  .33
682/2016. 

97 



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 4 - 

 98 .490/2011 ي ال ضية رقـ  صادر عف مقئمة بداية خاف يكنس قرار إمياؿ  .34

35.  
ية الجزائيػة/ رقػـ  ػي ال ضػ إلى المػتيـ/ مكسػى يكسػؼ عػكاد الريػاطي قرار إمياؿ

 .بداية خانيكنس 560/2013
99 

36.  
 ي ال ضية الجزائيػة/  إلى المتيـ/ عبد الرقمف سامي رزؽ أبكقرشيف قرار إمياؿ

 .بداية خانيكنس 800/2016رقـ 
100 

37.  
 ي ال ضػية الجزائيػة/  إلى المتيـ/ عماد إسماعيؿ سليماف أبك سنيمة قرار إمياؿ

 .بداية خانيكنس 774/2016رقـ 
101 

 102 .15/2017 ي ال ضية رقـ  صادر عف مقئمة بداية غزة قرار إمياؿ  .38

39.  
 ػػي ال ضػػية الجزائيػػة/ رقػػـ  إلػػى المػػتيـ/ مقمػػد خليػػؿ  ضػػؿ  يػػاض قػػرار إميػػاؿ

 .بداية خانيكنس 207/2013
103 

 104 446/2005 ي ال ضية رقـ  صادر عف مقئمة بداية غزة قرار إمياؿ  .40
 105 109/2008 ي ال ضية رقـ  ة غزةصادر عف مقئمة بداي قرار إمياؿ  .41
 107 اعالنات المجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن :خامساً   .42
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 م2017( لسنة 1قانون الصمح الجزائي رقم )
 

 رئيس السلطة الكطنية الفلسطينية
 كتعديالتو، 2003بعد االطالع على أقئاـ ال انكف األساسي المعدؿ لسنة 

 كتعديالتو،  2001( لسنة 1جراءات الجزائية رقـ )كعلى قانكف اإل
 كتعديالتو، 1936( لسنة 74كعلى قانكف الع كبات رقـ )

 ( منو،74، )(71التشريعي كال سيما المادتاف )كعلى النظاـ الداخلي للمجلس 
 ،ـ30/11/2016كبناء على ما أقره المجلس التشريعي  ي جلستو المنع دة بتاريخ 

 2003( مف ال انكف األساسػي لسػنة 41كف مصدران ب كة المادة )كبعد أف أصبح ال ان
 كتعديالتو،

 بسـ اهلل ثـ بسـ الشعب العربي الفلسطيني،
 صدر ال انكف التالي:

 (1المادة )
يئكف للئلمات كالعبارات التالية المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ ال رينة علػى 

 خالؼ ذلؾ:
العامػػة أك مػػنمكرم الضػػبط ال ضػػائي لمػػتيـ  ػػي عػػرض ي ػػدـ مػػف النيابػػة  التصــالح:

 المخالفات كالجنح.
لكضػ   ،تالقي إرادة المتيـ م  إرادة المجني عليو أك مػف ي ػكـ م امػو قانكنػا الصمح:

 .قدو للدعكل الجزائية
 (2المادة )

يجكز التصالح  ي ئا ػة مػكاد المخالفػات كالجػنح المعاقػب علييػا بالأرامػة أك القػبس 
قػبس معػان، بشػرط أال تزيػد مػػدة القػبس عػف سػتة أشػير، كعلػى مػػنمكر أك الأرامػة كال

الضبط ال ضائي المختص عند تقرير المقضر أف يعرض التصالح على المتيـ أك 
كئيلػو  ػي المخالفػػات كيثبػت ذلػؾ  ػػي المقضػر، ك ػي الجػػنح يئػكف عػرض التصػػالح 

 على المتيـ أك كئيلو مف النيابة العامة. 
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 (3المادة )
لػػذم ي بػػؿ التصػػالح قبػػؿ ر ػػ  الػػدعكل الجزائيػػة أف يػػد   لصػػندكؽ علػػى المػػتيـ ا .1

النيابة خالؿ خمسة عشر يكما مف اليـك التالي ل بكؿ التصالح مبلأا يعادؿ ربػ  
القػػد األقصػػى للأرامػػة الم ػػرة للمخالفػػة أك الجنقػػة أك قيمػػة القػػد االدنػػى الم ػػرر 

 أييما أقؿ. -إف كجد -ليا
  ػػط، يئػػكف المػػتيـ الػػذم ي بػػؿ التصػػالح قبػػؿ  ػػي الجػػنح المعاقػػب علييػػا بػػالقبس  .2

ر ػػ  الػػدعكل الجزائيػػة ملزمػػان بػػد   مبلػػ  مائػػة دينػػار أردنػػي أك مػػا يعادلػػو بالعملػػة 
المتداكلة قانكنان، كذلؾ م ابؿ ئؿ شير قبس كليذه الأاية تقتسب ئسكر الشػير 

 شيران ئامالن. 
يػػػد   لخزينػػػة علػػػى المػػػتيـ الػػػذم ي بػػػؿ التصػػػالح بعػػػد ر ػػػ  الػػػدعكل الجزائيػػػة أف  .3

المقئمػػة مبلأػػان يعػػادؿ ثلثػػي القػػد األقصػػى للأرامػػة الم ػػرة للمخالفػػة أك الجنقػػة، 
ذا ئانت الع كبة القبس   ط يئكف المتيـ الػذم ي بػؿ التصػالح  ػي ىػذه القالػة  كا 
ملزمػػان بػػد   مائػػة كعشػػركف دينػػار أردنػػي أك مػػا يعادليػػا بالعملػػة المتداكلػػة قانكنػػان، 

كليػػذه الأايػػة تقتسػػب ئسػػكر الشػػير شػػيران ئػػامالن، كذلػػؾ م ابػػؿ ئػػؿ شػػير قػػبس 
 ك ي ىذه القالة يتـ تصديؽ التصالح مف المقئمة المختصة.

تن ضي الدعكل الجزائية بد   مبلػ  التصػالح، كال يئػكف لػذلؾ تػنثير علػى ق ػكؽ  .4
 المتضرر مف الجريمة.

 (4المادة )
أك كئػيليـ  يجكز الصلح بيف المػتيـ كالمجنػي عليػو أك كئيلػو الخػاص أك كرثتػو .1

الخػػاص  ػػي الجػػرائـ ئا ػػة مػػا لػػـ تئػػكف مػػف الجػػرائـ التػػي ال يجػػكز  ييػػا الصػػلح 
 قانكنا أك شرعا.

للمجنػػي عليػػو أك كئيلػػو الخػػاص كلكرثتػػو أك كئػػيليـ الخػػاص كللمػػتيـ أك كئيلػػو  .2
الخػػاص كلكرثتػػو أك كئػػيليـ الخػػاص إثبػػات الصػػلح القاصػػؿ  يمػػا بػػيف المػػتيـ 
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لعامػة أك المقئمػة بقسػب األقػكاؿ،  ػي أيػة قالػة كالمجني عليو، أمػاـ النيابػة ا
 ئانت علييا الدعكل، كلك بعد صيركرة القئـ باتا.

إذا تـ الصلح علػى أسػاس د ػ  الديػة يجػكز اثبػات ذلػؾ امػاـ المقئمػة الشػرعية  .3
المختصة للمصادقة على ت دير الدية ك  ان لجدكؿ الديات الصادر عف المجلس 

 األعلى لل ضاء الشرعي. 
كجكبػػػػػا للمقئمػػػػػة الشػػػػػرعية  اقػػػػػد االطػػػػػراؼ قاصػػػػػرا ير ػػػػػ  الصػػػػػلح قػػػػػاؿ ئػػػػػاف .4

 .المختصة
 ال يؤثر الصلح كد   الدية على أية ق كؽ مالية أخرل نص علييا ال انكف. .5
يترتػػػػب علػػػػى الصػػػػلح ان ضػػػػاء الػػػػدعكل الجزائيػػػػة كلػػػػك ئانػػػػت مر كعػػػػة بطريػػػػؽ  .6

صلح أثناء االدعاء المباشر، كتنمر النيابة العامة بكقؼ تنفيذ الع كبة إذا كق  ال
تنفيذىا كتزكؿ جمي  اآلثػار الجزائيػة المترتبػة علييػا، علػى أف ان ضػاء الػدعكل 
الجزائيػة أك كقػؼ تنفيػػذىا لكقػكع الصػلح ك  ػػا ليػذه المػادة ال يت ػػرر إال بعػد د ػػ  

 المتيـ ثلثي القد االقصى لمبل  الأرامة الم رر للجريمة.
ئيػػة، يػػتـ اقتسػػاب الأرامػػة لأايػػات تطبيػػؽ أقئػػاـ ىػػذا ال ػػانكف أك أم ع كبػػة جزا .7

 بالدينار االردني.
 (5المادة)

 يلأى ئؿ قئـ يتعارض م  أقئاـ ىذا ال انكف.
 (6المادة)

كيعمػؿ بػو  ، يما يخصو، تنفيذ أقئػاـ ىػذا ال ػانكف ، ئؿه ئآ ة على الجيات المختصة
 بعد مركر ثالثيف يكمان مف تاريخ نشره  ي الجريدة الرسمية.

 ـ14/12/2017: بتاريخصػػدر  ي مدينػػة غػػزة 
 ق/1438/15: المكا ؽ                    

 رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
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 المػجلس الػتشريعي الػفلسطيني
 الدكرة غير العادية الرابعة

 المائة كالتاس  عشر االجتماع –الجلسة األكلى 
 المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ30/11/2016يـك االربعاء المكا ؽ 
 (4/1/ غ.ع1452قرار رقـ )

االجتمػػاع المائػػة كالتاسػػ  عشػػر  -المجلػػس التشػػريعي الفلسػػطيني  ػػي جلسػػتو األكلػػى 
 ـ.30/11/2016المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة يـك االربعاء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
ـ 1999( لسػنة 4) بشنف تعديؿ قانكف رقػـ 2016( لسنة    مشركع قانكف رقـ ) -

ف ق ػػكؽ المعػػكقيف الم ػػدـ مػػف لجنػػة التربيػػة كال ضػػايا االجتماعيػػة للمناقشػػة بشػػن
 العامة.

 أقئاـ النظاـ الداخلي. -
 ن اش كمداخالت األخكات كاإلخكة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
( لسػنة 4بشػنف تعػديؿ قػانكف رقػـ ) 2016( لسػنة   إقرار مشركع قػانكف رقػـ )  أواًل:

 اقشة العامة باإلجماع.ـ بشنف ق كؽ المعكقيف بالمن1999
إقالػػة مشػػركع ال ػػانكف للجنػػة التربيػػة كاللجنػػة ال انكنيػػة إلعػػداده لل ػػراءة االكلػػي  ثانيــًا:

 قسب األصكؿ. 
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجلس الػتشريعي الػفلسطيني
 دية الرابعةالدكرة غير العا

 المائة كالتاس  عشر االجتماع –الجلسة األكلى 
 المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ30/11/2016يـك االربعاء المكا ؽ 
 (4/1/ غ.ع1453قرار رقـ )

االجتمػػاع المائػػة كالتاسػػ  عشػػر  -المجلػػس التشػػريعي الفلسػػطيني  ػػي جلسػػتو األكلػػى 
 ـ.30/11/2016الربعاء المكا ؽ المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة يـك ا

 أخذًا بعين االعتبار:
 بشػػػػنف تعػػػػديؿ بعػػػػض مػػػػكاد قػػػػانكف قمايػػػػة  2016) ( لسػػػػنة  مشػػػػركع قػػػػانكف رقػػػػـ

ـ الم ػػػدـ مػػػف اللجنػػػة االقتصػػػادية  للمناقشػػػة 2005( لسػػػنة 21) المسػػػتيلؾ رقػػػـ
 العامة.

 .أقئاـ النظاـ الداخلي 
 .ن اش كمداخالت األخكات كاإلخكة أعضاء المجلس 
 ـرر: يقـ

 بشنف تعديؿ بعض مكاد قانكف قماية  2016) ( لسنة  إقرار مشركع قانكف رقـ أواًل:
 .ـ بالمناقشة العامة باإلجماع2005( لسنة 21) المستيلؾ رقـ

ـــًا: عػػػداده لل ػػػراءة إقالػػػة مشػػػركع ال ػػػانكف للجنػػػة االقتصػػػادية كاللجنػػػة ال انكنيػػػة إل ثاني
 .االكلي قسب األصكؿ

 
 

 . أحمد بحرد  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجلس الػتشريعي الػفلسطيني
 الدكرة غير العادية الرابعة

 المائة كالتاس  عشر االجتماع –الجلسة األكلى 
 المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ30/11/2016يـك االربعاء المكا ؽ 
 (4/1غ.ع /1454قرار رقـ )

االجتمػػاع المائػػة كالتاسػػ  عشػػر  -المجلػػس التشػػريعي الفلسػػطيني  ػػي جلسػػتو األكلػػى 
 ـ.30/11/2016المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة يـك االربعاء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
 ـ الم ػدـ 2017( لسنة 1قانكف الصلح الجزائي رقـ ) ت رير ال راءة الثانية لمشركع

 . انكنيةمف اللجنة ال
 .أقئاـ النظاـ الداخلي 
 .ن اش كمداخالت األخكات كاإلخكة أعضاء المجلس 

 يقــرر: 
ـ بػػػال راءة الثانيػػػة 2017( لسػػػنة 1إقػػػرار مشػػػركع قػػػانكف الصػػػلح الجزائػػػي رقػػػـ ) أواًل:

 باألغلبية
 .انكف قسب األصكؿاستئماؿ إجراءات ال  ثانيًا:

 
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 ائب األولالن  أمين سر
 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجلس الػتشريعي الػفلسطيني
 الدكرة غير العادية الخامسة

 االجتماع االكؿ –الجلسة األكلى 
 المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ21/12/2016يـك االربعاء 
 (5/1/ غ.ع1455قرار رقـ )

االجتمػػػاع االكؿ المنع ػػػدة  ػػػي  - األكلػػػى المجلػػػس التشػػػريعي الفلسػػػطيني  ػػػي جلسػػػتو
 ـ.21/12/2016مدينتي راـ اهلل كغزة يـك األربعاء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
الطلػػب الم ػػدـ مػػف ربػػ  عػػدد أعضػػاء المجلػػس بع ػػد دكرة غيػػر عاديػػة بعػػد طلػػب  -

 انتياء الدكرة غير العادية الرابعة.
 لس.( مف النظاـ الداخلي للمج16أقئاـ نص المادة ) -

 يقــرر: 
 انتياء أعماؿ الجلسة المفتكقة للمجلس التشريعي. أواًل:
  انتياء أعماؿ الدكرة غير العادية الرابعة. ثانيًا:
 ا تتاح أعماؿ الدكرة غير العادية الخامسة للمجلس التشريعي قسب األصكؿ.ثانيًا: 

 
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائب األول  أمين سر
 لرئيس المجمس التشريعي  شريعيالمجمس الت
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 المػجلس الػتشريعي الػفلسطيني
 الدكرة غير العادية الخامسة

 االجتماع االكؿ –الجلسة األكلى 
 المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ21/12/2016يـك االربعاء 
 (5/1/ غ.ع1456قرار رقـ )

الكؿ المنع ػػػدة  ػػػي االجتمػػػاع ا - المجلػػػس التشػػػريعي الفلسػػػطيني  ػػػي جلسػػػتو األكلػػػى
 ـ.21/12/2016مدينتي راـ اهلل كغزة يـك األربعاء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
طلػػػب األخ/ د. أقمػػػد بقػػػر رئػػػيس المجلػػػس التشػػػريعي باإلنابػػػة إلقػػػرار مشػػػركع  -

 جدكؿ األعماؿ.
 ( مف النظاـ الداخلي.20أقئاـ المادة ) -
 مكا  ة األخكات كاإلخكة أعضاء المجلس باإلجماع. -
 قــرر: ي

 إقرار مشركع جدكؿ األعماؿ.
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجلس الػتشريعي الػفلسطيني
 الدكرة غير العادية الخامسة

 االجتماع االكؿ –الجلسة األكلى 
 المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ21/12/2016االربعاء يـك 
 (5/1/ غ.ع1457قرار رقـ )

االجتمػػػاع االكؿ المنع ػػػدة  ػػػي  - المجلػػػس التشػػػريعي الفلسػػػطيني  ػػػي جلسػػػتو األكلػػػى
 ـ.21/12/2016مدينتي راـ اهلل كغزة يـك األربعاء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
ت طلػػػػب األخ/ د. أقمػػػػد بقػػػػر رئػػػػيس المجلػػػػس التشػػػػريعي باإلنابػػػػة إلقػػػػرار قػػػػرارا -

 كمقاضر الجلسة الساب ة.
 ( مف النظاـ الداخلي.20أقئاـ المادة ) -
 مكا  ة األخكات كاإلخكة أعضاء المجلس باإلجماع. -

 يقــرر: 
 إقرار قرارات كمقاضر الجلسة الساب ة.

 
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائب األول  أمين سر
 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 لس الػتشريعي الػفلسطينيالمػج
 الدكرة غير العادية الخامسة

 االجتماع االكؿ –الجلسة األكلى 
 المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ21/12/2016يـك االربعاء 
 (5/1/ غ.ع1458قرار رقـ )

االجتمػػػاع االكؿ المنع ػػػدة  ػػػي  -المجلػػػس التشػػػريعي الفلسػػػطيني  ػػػي جلسػػػتو األكلػػػى 
 ـ.21/12/2016يـك األربعاء المكا ؽ مدينتي راـ اهلل كغزة 
 أخذًا بعين االعتبار:

 الكض  السياسي العاـ. -
 ( مف النظاـ الداخلي.16أقئاـ المادة ) -
الم ترح الم دـ مف عشرة أعضاء العتبار الجلسة مفتكقة كمسػتمرة قتػى إعػالف  -

 انتيائيا مف المجلس التشريعي.
 ن اش كم ترقات األخكات كاإلخكة األعضاء. -

 : يقــرر
اسػػػتمرارية انع ػػػاد الجلسػػػة كاعتبارىػػػا جلسػػػة مفتكقػػػة قتػػػى إعػػػالف انتيائيػػػا مػػػف  واًل:أ

 المجلس التشريعي.
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجلس الػتشريعي الػفلسطيني
 ةالدكرة غير العادية الخامس

 االجتماع االكؿ -كليالجلسة اال
 ـ21/12/2016يـك االربعاء 
 (4/1/ غ.ع1459قرار رقـ )

االجتمػػػاع األكؿ المنع ػػػدة  ػػػي  -المجلػػػس التشػػػريعي الفلسػػػطيني  ػػػي الجلسػػػة االكلػػػي
 ـ21/12/2016مدينتي راـ اهلل كغزة يـك االربعاء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
القصانة البرلمانية ألعضاء المجلػس ت رير اللجنة ال انكنية قكؿ االعتداء على  -

 التشريعي.
 ن اش كتكصيات األخكات كاإلخكة أعضاء المجلس. -

 : يقــرر
قبػػكؿ ت ريػػر اللجنػػة ال انكنيػػة قػػكؿ االعتػػداء علػػى القصػػانة البرلمانيػػة ألعضػػاء  أواًل:

 المجلس التشريعي م  التعديالت باإلجماع.
قػكؿ االعتػداء علػى القصػانة البرلمانيػة إقرار تكصيات ت رير اللجنة ال انكنية  ثانيًا:

 -ألعضاء المجلس التشريعي لتئكف ئالتالي:
ضركرة  تح أبكاب المجلس التشريعي اماـ رئيس المجلس كاعضائو ليتمئنكا مف  .1

ال يػػاـ بػػكاجبيـ الدسػػتكرم بالتشػػري  كالرقابػػة كخدمػػة أبنػػاء شػػعبيـ الػػذيف انتخبػػكىـ 
 بانتخابات قرة كمباشرة.

عداـ ال ػرارات الصػادرة بشػنف ر ػ  القصػانة عػف أعضػاء المجلػس التنئيد على ان .2
التشريعي )نجاة أبك بئر كجماؿ الطيراكم كشامي الشامي كناصر جمعة كساب ا 
مقمػػػد دقػػػالف( ألنيػػػا  اقػػػدة للمشػػػركعية ال انكنيػػػة كالدسػػػتكرية كاعتبارىػػػا ئػػػنف لػػػـ 

 ت.تئف، كالتنئيد على ر ض سياسة التفرد كالقزبية  ي اتخاذ ال رارا
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اعتبػػػار االعتػػػداء مػػػف قبػػػؿ األجيػػػزة األمنيػػػة  ػػػي راـ اهلل علػػػى أعضػػػاء المجلػػػس  .3
التشػػريعي الػػذيف نظمػػكا الكقفػػة التضػػامنية داخػػؿ مبنػػى الصػػليب األقمػػر جريمػػة 
يعاقب علييا ال انكف كمالق ػة ئػؿ مػف شػارؾ  ػي ىػذا االعتػداء سػكاء باالعتػداء 

طلػػػب الػػػى الجيػػػات المختصػػػة المػػػادم اـ باتخػػػاذ ال ػػػرار لتنفيػػػذ ىػػػذا االعتػػػداء كال
 ال ياـ بكاجبيا لمالق ة المسؤكليف كئؿ مف قاـ بيذا االعتداء.

التنئيػػػد علػػػى قػػػرارات المجلػػػس التشػػػريعي السػػػاب ة بشػػػنف انعػػػداـ قػػػرار تشػػػئيؿ مػػػا  .4
يسمى المقئمة الدستكرية العليا كاعتباره ئنف لـ يئف، كليس لو أم أثر دستكرم 

جاتيػػا، كالتنئيػػد علػػى أف صػػاقب الصػػالقية أك قػػانكني كبالتػػالي انعػػداـ ئػػؿ مخر 
القصػػػػرية بر ػػػػ  القصػػػػانة عػػػػف أم نائػػػػب ىػػػػك المجلػػػػس التشػػػػريعي نفسػػػػو ك  ػػػػا 

 إلجراءات شئلية كمكضكعية قددتيا ال كانيف ذات العالقة.
دعػػكة الفصػػائؿ الفلسػػطينية إلػػى اتخػػاذ مكقػػؼ قاسػػـ كتصػػدير بيػػاف مكقػػد يػػديف  .5

البرلمانيػػة عػػػف بعػػض أعضػػػاء  كيشػػجب ال ػػرارات الصػػػادرة بشػػنف ر ػػػ  القصػػانة
 المجلس التشريعي. 

ضركرة تئاتؼ ئا ة أعضػاء المجلػس التشػريعي الفلسػطيني كدعػكتيـ لالسػتمرار  .6
 ي تقمؿ المسؤكلية  ي أداء مياميـ المكئلػة إلػييـ بمكجػب ال ػكانيف الفلسػطينية 
كالتػػي انتخػػبيـ الشػػعب الفلسػػطيني مػػف اجػػؿ القفػػاظ علييػػا كالػػد اع عػػف ق ػػكقيـ 

 الظلـ عنيـ، كتشئيؿ لجنة برلمانية لذلؾ.كر   
يتقمؿ مقمكد عباس شخصيا المسؤكلية الئاملة عف تداعيات اغتصػابو لجميػ   .7

صداره ليذه ال رارات غير الدستكرية كانتيائو لل كانيف الفلسطينية مما  السلطات كا 
سيئكف لو بػال  الضػرر  ػي تعميػؽ االن سػاـ قيػث ال يسػتفيد مػف ذلػؾ اال العػدك 

كني، مػػػ  ر ػػػض تأػػػكؿ السػػػلطة التنفيذيػػػة علػػػى ب يػػػة السػػػلطات ال ضػػػائية الصػػػيي
 كالتشريعية.

تكصػػػػػي اللجنػػػػػة ال انكنيػػػػػة بضػػػػػركرة اإلسػػػػػراع  ػػػػػي اجػػػػػراء االنتخابػػػػػات الرئاسػػػػػية  .8
 .كالتشريعية كالمجلس الكطني الفلسطيني
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تدعك اللجنة ال انكنية الجمي  الي اقتراـ ال كانيف الفلسطينية كعلى رأسيا ال انكف  .9
ساسػػػػي الفلسػػػػػطيني كتعديالتػػػػػو كأقئػػػػػاـ النظػػػػػاـ الػػػػػداخلي للمجلػػػػػس التشػػػػػريعي األ

الفلسػػطيني، كاقتػػػراـ مبػػػدأ الفصػػػؿ بػػػيف السػػلطات بمػػػا  ييػػػا ضػػػركرة قصػػػكؿ أم 
 قئكمة على ث ة المجلس التشريعي الفلسطيني.

اعػػػػداد مػػػػذئرة قانكنيػػػػة بػػػػالتأكؿ علػػػػى القصػػػػانة البرلمانيػػػػة كتكزيعيػػػػا علػػػػى  .10
 صة برلمانات الدكؿ العربية.البرلمانات الدكلية كخا

 
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائب األول  أمين سر
 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجلس الػتشريعي الػفلسطيني
 الدكرة غير العادية الخامسة

 االجتماع الثاني –الجلسة األكلى 
 المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ26/12/2016-25يكمي األربعاء كالخميس 
 (5/1/ غ.ع1460قرار رقـ )

االجتماع الثاني المنع دة  ػي مػدينتي  -المجلس التشريعي الفلسطيني  ي جلستو األكلى
 ـ.25/12/2016راـ اهلل كغزة يـك األربعاء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
القػػػتالؿ الصػػػييكنية  ػػػي ت ريػػػر لجنػػػة ال ػػػدس كاألقصػػػى قػػػكؿ االنتيائػػػات كجػػػرائـ ا -

 ـ. 2016مدينة ال دس كضكاقييا خالؿ عاـ 
 أقئاـ النظاـ الداخلي. -
 ن اش كمداخالت األخكات كاإلخكة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
إقرار ت ريػر لجنػة ال ػدس كاألقصػى قػكؿ االنتيائػات كجػرائـ االقػتالؿ الصػييكنية  أواًل:

 جماع م  التعديالت.ـ باإل2016 ي مدينة ال دس كضكاقييا خالؿ عاـ 
إقػرار تكصػػيات ت ريػر لجنػة ال ػػدس كاألقصػى قػكؿ االنتيائػػات كجػرائـ االقػػتالؿ  ثانيـًا:

 ـ لتئكف ئالتالي: 2016الصييكنية  ي مدينة ال دس كضكاقييا خالؿ عاـ 
تكجيو التقية ألىلنا  ي ال دس كالمػرابطيف كالمرابطػات  ػي األقصػى كال ػدس علػى  أواًل:

لبطػػكلي  ػػي مكاجيػػة المخططػػات الصػػييكنية الياد ػػة لتػػدنيس قدسػػية صػمكدىـ كثبػػاتيـ ا
المسػػجد األقصػػى المبػػارؾ كقرمتػػو كتيكيػػد المدينػػة الم دسػػة كطمػػس معالميػػا، كنػػدعكىـ 

 لالستمرار  ي ىذه المكاجية البطكلية نيابة عف األمة.
تمرار مطالبة الفصائؿ الفلسػطينية كالشػعب الفلسػطيني بتفعيػؿ الم اكمػة كدعػـ اسػ :ثانياً 

انتفاضة ال دس ضد المقتٌؿ الصييكني بئٌؿ أشئاليا، كت ديـ ئؿ دعـ الـز قتى تستمر 
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، ئمػا نطالػب الفصػائؿ بضػركرة العمػؿ الفػكرم مػف أجػؿ إنيػاء اضة ال دس المبارئػةانتف
عادة الك اؽ الكطني على أساس القفاظ على الثكابت  تماـ المصالقة كا  قالة االن ساـ كا 

 األقصى كالم دسات.ك ي م دمتيا ال دس ك 
دعػػػػكة السػػػػلطة الفلسػػػػطينية إلػػػػى كقػػػػؼ التعػػػػاكف األمنػػػػي كالئػػػػؼ عػػػػف مالق ػػػػة  :ثالثــــاً 

الم اكميف، كر   قضية ال دس كجرائـ القرب الصييكنية أماـ مقئمػة الجنايػات الدكليػة 
كغيرىا مف المقائـ بيدؼ مقائمة مجرمي قرب الصياينة، ئما نطالبيا بالعمػؿ علػى 

دكلية كباألخص قرار منظمة اليكنسئك األخير الذم نص علػى اعتبػار تفعيؿ ال رارات ال
المسػػجد األقصػػى بئػػؿ مئكناتػػو مئانػػان م دسػػان يخػػص المسػػلميف كقػػدىـ كأنػػو ال عالقػػة 

كالذم نص على إدانػة االسػتيطاف  2334للصياينة بو كقرار مجلس األمف األخير رقـ 
رب كالمسػػلميف للعمػػؿ علػػى الصػػييكني  ػػي ال ػػدس كأرضػػنا الفلسػػطينية، ئمػػا نػػدعك العػػ

 تنفيذ ىذه ال رارات الدكلية.
مطالبػػػة جمػػػاىير العػػػرب كالمسػػػلميف كمؤسسػػػاتيـ بالعمػػػؿ علػػػى تعزيػػػز الكجػػػػكد  :رابعـــاً 

الفلسػػػطيني  ػػػي مدينػػػة ال ػػػدس مػػػف خػػػالؿ كضػػػ  اسػػػتراتيجية  لسػػػطينية عربيػػػة إسػػػالمية 
األقصػى كتعزيػز  لمكاجية استراتيجية التيكيد كاالستئصػاؿ الصػييكنية كدعػـ الربػاط  ػي

صػػػػػمكد الم دسػػػػػييف كدعػػػػػـ مؤسسػػػػػاتيـ االجتماعيػػػػػة كاالقتصػػػػػادية كالث ا يػػػػػة كالتعليميػػػػػة 
 كالصقية كالشبابية، كذلؾ بت ديـ الدعـ المالي ليـ قتى يستمركا  ي صمكدىـ.

دعػػػػكة جامعػػػػة الػػػػدكؿ العربيػػػػة كمنظمػػػػة التعػػػػاكف اإلسػػػػالمي بال يػػػػاـ بالكاجػػػػب  خامســــًا:
كاألقصػػػػػى كالم ٌدسػػػػػات، ئمػػػػػا نطالػػػػػب ال ػػػػػادة العػػػػػرب  المطلػػػػػكب منيمػػػػػا نصػػػػػرة لل ػػػػػدس

كالمسػػلميف بت ػػديـ الػػدعـ المػػالي المطلػػكب لمشػػاري  صػػمكد أىلنػػا  ػػي ال ػػدس كالمسػػجد 
األقصػػى المبػػارؾ كتنفيػػذ قػػػرارات مػػؤتمراتيـ بيػػذا الخصػػكص  ػػػي سػػرت بليبيػػا كالدكقػػػة 

 ب طر.
دكليػػة للػػد اع نػػدعك إلػػى تئػػكيف جبيػػة دكليػػة مػػف مؤسسػػات ق كقيػػة كمنظمػػات  :سادســاً 

عف ال دس كم دساتيا، كالتصػدم لليجمػة كالمخططػات الصػييكنية المخالفػة لالتفاقيػات 
كال ػػكانيف كالمكاثيػػؽ الدكليػػة كمالق ػػة مجرمػػي القػػرب الصػػياينة  ػػي المقا ػػؿ كالمقػػائـ 

 الدكلية.
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مطالبػػة رؤسػػاء البرلمانػػات كالئتػػؿ البرلمانيػػة العربيػػة كاإلسػػالمية بالعمػػؿ الجػػاد  :ســابعاً 
إلن اذ أىلنا  ي  لسطيف بعامة ك ي ال دس بخاصة مف جػرائـ القػرب الصػييكنية كالتػي 
 ي م دمتيا التيكيد الصييكني المتكاصؿ كالسري  لل دس كتيجير أىلنا الصامديف منيػا 
كسػػقب ىكيػػاتيـ كطمػػس معالمنػػا كمثارنػػا كم دسػػاتنا اإلسػػالمية كالمسػػيقية كالمقػػاكالت 

 صى المبارؾ كانتياؾ قرمتو كقدسيتو.المتئررة للمٌس بالمسجد األق
دعػػكة المؤسسػػات اإلعالميػػة العربيػػة كاإلسػػالمية إلبػػراز قضػػايا ال ػػدس كاألقصػػى  :ثامنــا

كاألخطار التي تتيددىما عبر اإلعالـ المرئػي كالم ػركء كالمسػمكع باللأػات العالميػة  ػي 
مج الخاصػة جمي  قارات العالـ، ك ضػح االنتيائػات الصػييكنية بق يمػا مػف خػالؿ البػرا

 بمكضكع ال دس كاألقصى ك ي نشرات األخبار تأطية كتعلي ان.
مطالبػػة األمػػيف العػػاـ الجديػػد لحمػػـ المتقػػدة كمؤسسػػات مجلػػس األمػػف الػػدكلي  :تاســعاً 

كمجلػػس ق ػػكؽ اإلنسػػاف كالجمعيػػة العمكميػػة لحمػػـ المتقػػدة كمقئمػػة الجنايػػات الدكليػػة 
يػػة كالصػػليب الػػدكليتيف كمجلػػس ق ػػػكؽ كمقئمػػة العػػدؿ الدكليػػة كمنظمتػػي اليػػالؿ الدكل

اإلنسػػاف بضػػركرة تػػك ير القمايػػة ال انكنيػػة كالعمليػػة لمدينػػة ال ػػدس كم دسػػاتيا اإلسػػالمية 
كالمسػػػيقية  ييػػػا كأىلنػػػا الم دسػػػييف كالقفػػػاظ علػػػى ق ػػػكقيـ الشػػػرعية الم دسػػػة السياسػػػية 

 يػػا االقػػتالؿ كاإلنسػػانية كالمدنيػػة كالدينيػػة كبقػػث االنتيائػػات كجػػرائـ القػػرب التػػي ي تر 
 الصييكني كقادتو بقٌؽ ئؿ شيء  ي ال دس.

ىػػػذا الت ريػػػر كثي ػػػة رسػػػمية مػػػف كثػػػائؽ المجلػػػس التشػػػريعي الفلسػػػطيني  اعتبػػػار :عاشـــراً 
كالعمؿ على ترجمتو كنشره إلى جميػ  البرلمانػات كالمقا ػؿ العربيػة كاإلسػالمية كالدكليػة 

 كقثيـ على التقرؾ العاجؿ كالفكرم.
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجلس الػتشريعي الػفلسطيني
 الدكرة غير العادية الخامسة

 االجتماع الثاني –الجلسة األكلى 
 المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ26/12/2016-25يكمي األربعاء كالخميس 
 (5/1/ غ.ع1461قرار رقـ )

االجتمػػػاع الثػػػاني المنع ػػػدة  ػػػي  -المجلػػػس التشػػػريعي الفلسػػػطيني  ػػػي جلسػػػتو األكلػػػى
 ـ.25/12/2016مدينتي راـ اهلل كغزة يـك األربعاء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
ـ بشػػػنف تعػػػديؿ 2017( لسػػػنة   )  ت ريػػػر اللجنػػػة ال انكنيػػػة لمشػػػركع قػػػانكف رقػػػـ -

 ـ1996( لسػػنة 1) كالمقػػالت رقػػـبعػػض أقئػػاـ قػػانكف تمليػػؾ الطب ػػات كالشػػ ؽ 
 بالمناقشة العامة.

 أقئاـ النظاـ الداخلي. -
 ن اش كمداخالت األخكات كاإلخكة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
ـ بشػنف تعػديؿ بعػض أقئػاـ قػانكف 2017( لسػنة   )  إقرار مشركع قػانكف رقػـ أواًل:

امػػػػػػة ـ بالمناقشػػػػػػة الع1996( لسػػػػػػنة 1) تمليػػػػػػؾ الطب ػػػػػػات كالشػػػػػػ ؽ كالمقػػػػػػالت رقػػػػػػـ
 باإلجماع.

 إقالة مشركع ال انكف للجنة ال انكنية إلعداده لل راءة االكلي قسب األصكؿ. ثانيًا:
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجلس الػتشريعي الػفلسطيني
 الدكرة غير العادية الخامسة

 االجتماع الثاني – الجلسة األكلى
 المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ26/1/2017-25يكمي األربعاء كالخميس 
 (5/1/ غ.ع1462قرار رقـ )

االجتمػػػػاع المائػػػػة كعشػػػػركف  -المجلػػػػس التشػػػػريعي الفلسػػػػطيني  ػػػػي جلسػػػػتو األكلػػػػى 
 ـ.25/1/2017المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة يـك االربعاء المكا ؽ 

 االعتبار:أخذًا بعين 
ـ بشنف قانكف قظر 2017( لسنة    ) ت رير اللجنة ال انكنية لمشركع قانكف رقـ -

التعػػػدم علػػػى األمػػػكاؿ الخاصػػػة المملكئػػػة للدكلػػػة كاألشػػػخاص االعتباريػػػة العامػػػة 
 بالمناقشة العامة.

 أقئاـ النظاـ الداخلي. -
 ن اش كمداخالت األخكات كاإلخكة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
ـ بشػػنف قػػانكف قظػػر التعػػدم علػػى 2017( لسػػنة   )  مشػػركع قػػانكف رقػػـ إقػػرار أواًل:

األمػػػكاؿ الخاصػػػة المملكئػػػة للدكلػػػة كاألشػػػخاص االعتباريػػػة العامػػػة بالمناقشػػػة العامػػػة 
 باإلجماع.

 إقالة مشركع ال انكف للجنة ال انكنية إلعداده لل راءة االكلي قسب األصكؿ. ثانيًا:
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  مين سرأ

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجلس الػتشريعي الػفلسطيني
 الدكرة غير العادية الخامسة

 الثاني االجتماع –الجلسة األكلى 
 المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ26/1/2017-25يكمي األربعاء كالخميس المكا ؽ 
 (5/1/ غ.ع1463قرار رقـ )

االجتمػػػػاع المائػػػػة كعشػػػػركف  -س التشػػػػريعي الفلسػػػػطيني  ػػػػي جلسػػػػتو األكلػػػػى المجلػػػػ
 ـ.26/1/2017المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة يـك الخميس المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
ت ريػػر لجنػػة الداخليػػػة كاالمػػف كالقئػػػـ المقلػػي بشػػػنف كاقػػ  جيػػػاز الػػد اع المػػػدني  -

 كاقتياجاتو.
 أقئاـ النظاـ الداخلي. -
 كمداخالت األخكات كاإلخكة أعضاء المجلس.ن اش  -

 يقــرر: 
إقػػػرار ت ريػػػر لجنػػػة الداخليػػػة كاالمػػػف كالقئػػػـ المقلػػػي بشػػػنف كاقػػػ  جيػػػاز الػػػد اع  أواًل:

 المدني كاقتياجاتو باإلجماع م  التعديالت.
إقرار تكصيات ت ريػر لجنػة الداخليػة كاالمػف كالقئػـ المقلػي بشػنف كاقػ  جيػاز  ثانيًا:

 كاقتياجاتو لتئكف ئالتالي:الد اع المدني 
( ضػابط كضػابط صػؼ ك ػرد لجيػاز الػد اع المػدني 143الطلب بتػك ير عػدد )  -1

 .بما يناسب اقتياجاتو البشرية
الطػػػػػب باسػػػػػتبداؿ المرئبػػػػػات المتيالئػػػػػة أك منتييػػػػػة الصػػػػػالقية بػػػػػنخرل قديثػػػػػة   -2

 .كمناسبة
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ع مػػف تزكيػػد الػػد اع المػػدني بالمعػػدات المطلكبػػة كالتػػي تكائػػب مػػا يشػػيده ال طػػا -3
 .قركب كأزمات كيتناسب م  الزيادة  ي السئاف كالتطكر العمراني

( 7العمػػػؿ علػػػى تعزيػػػز غػػػرؼ العمليػػػات كاالتصػػػاالت بمقطػػػات إرسػػػاؿ عػػػدد ) -4
( 18( كىكاتػػػػؼ ذات ئفػػػػاءة عاليػػػػة عػػػػدد )66كأجيػػػػزة اتصػػػػاؿ السػػػػلئي عػػػػدد )

 (.5( كأجيزة تسجيؿ صكت عدد )5كم اسـ اتصاالت عدد )
( مرائػػػز جديػػػدة كتػػػرميـ العديػػد مػػػف الم ػػػرات  ػػػي 4) ضػػركرة العمػػػؿ علػػػى انشػػاء -5

 .مختلؼ المقا ظات  ي قطاع غزة
 اعتماد صرؼ مكازنة منتظمة تأطي أشير السنة. -6
ضػػػركرة العمػػػؿ علػػػى تػػػك ير االقتياجػػػات الالزمػػػة مػػػف أثػػػاث كتجييػػػزات مختلفػػػة  -7

 لم رات الد اع المدني.
 زيادة نسبة الصرؼ مف المقركقات قسب االقتياجات.  -8
طلب أف يكض  ىػذا الجيػاز ضػمف األجيػزة الألىمية جياز الد اع المدني نظران  -9

ذات األكلكيػػة األكلػػى لتػػك ير االقتياجػػات كلضػػماف قيامػػو بكاجباتػػو علػػى أقسػػف 
 كجو.

 
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائب األول  أمين سر
 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 لسطينيالمػجلس الػتشريعي الػف
 الدكرة غير العادية الخامسة

 الثاني االجتماع –الجلسة األكلى 
 المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ26/1/2017-25يكمي األربعاء كالخميس المكا ؽ 
 (5/1/ غ.ع1464قرار رقـ )

االجتمػػػػػاع المائػػػػػة كعشػػػػػركف -المجلػػػػػس التشػػػػػريعي الفلسػػػػػطيني  ػػػػػي جلسػػػػػتو األكلػػػػػى 
 ـ.26/1/2017اهلل كغزة يـك الخميس المكا ؽ المنع دة  ي مدينتي راـ 

 أخذًا بعين االعتبار:
معػدؿ ل ػانكف  بشػنف 2017ع قػانكف رقػـ ) ( لسػنة ت رير اللجنػة ال انكنيػة لمشػرك  -

 ـ بالمناقشة العامة.2002( لسنة 1) السلطة ال ضائية رقـ
 أقئاـ النظاـ الداخلي. -
 ن اش كمداخالت األخكات كاإلخكة أعضاء المجلس. -
 رر: يقــ

معػػػػدؿ ل ػػػػانكف السػػػػلطة  بشػػػػنف 2017( لسػػػػنة   إقػػػػرار مشػػػػركع قػػػػانكف رقػػػػـ )  أواًل:
 ـ بالمناقشة العامة باإلجماع.2002( لسنة 1) ال ضائية رقـ

 إقالة مشركع ال انكف للجنة ال انكنية إلعداده لل راءة االكلي قسب األصكؿ. ثانيًا:
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 ألولالنائب ا  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػجلس الػتشريعي الػفلسطيني
 الدكرة غير العادية الخامسة

 الثاني االجتماع –الجلسة األكلى 
 المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة

 ـ26/1/2017-25يكمي األربعاء كالخميس المكا ؽ 
 (5/1/ غ.ع1465قرار رقـ )

االجتمػػػػػاع المائػػػػػة كعشػػػػػركف -طيني  ػػػػػي جلسػػػػػتو األكلػػػػػى المجلػػػػػس التشػػػػػريعي الفلسػػػػػ
 ـ.26/1/2017المنع دة  ي مدينتي راـ اهلل كغزة يـك الخميس المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
بشػػػنف تعػػػديؿ  2016( لسػػػنة   ) قػػػانكف رقػػػـ ت ريػػػر اللجنػػػة االقتصػػػادية لمشػػػركع -

 االكلي.ـ بال راءة 2005( لسنة 21) بعض مكاد قانكف قماية المستيلؾ رقـ
 أقئاـ النظاـ الداخلي. -
 ن اش كمداخالت األخكات كاإلخكة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
بشػػنف تعػػديؿ بعػػض مػػكاد قػػػانكف  2016( لسػػػنة    ) إقػػرار مشػػركع قػػانكف رقػػـ أواًل:

 ـ بال راءة االكلي باإلجماع.2005( لسنة 21) قماية المستيلؾ رقـ
ـــًا: دية كال انكنيػػػة إلعػػػداده لل ػػػراءة الثانيػػػة إقالػػػة مشػػػركع ال ػػػانكف للجنػػػة االقتصػػػا ثاني

 قسب األصكؿ.
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 م2017جـ( لسنة 1قرار وزير الداخمية واألمن الوطني رقم )
 بشأن تسجيل جمعية مناصرة فمسطين

 نيكزير الداخلية كاألمف الكط
( لسػػػػػنة 1بعػػػػد اإلطػػػػػالع علػػػػػى قػػػػػانكف الجمعيػػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػػات األىليػػػػػة رقػػػػػـ )

 ـ، كالئقتو التنفيذية، 2000
 كعلى المستندات الم دمة بالخصكص،

 كبناءن على الصالقيات المخكلة لي قانكنان،
 كلما ت تضيو المصلقة العامة،
 كقفاظان على قيسف سير العمؿ،

 قيػػرر ما يلي:
 (1مادة )

ؿ جمعية "مناصرة  لسطيف" كم رىا الرئيسي مقا ظة الكسػطى، كيعتمػد نظاميػا تيسج
 األساسي كممثلييا  ي مناطؽ السلطة الكطنية الفلسطينية.

 (2مادة )
تيسػػػػجؿ  ػػػػي سػػػػجؿ الجمعيػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػات األىليػػػػة بالػػػػدائرة المختصػػػػة قسػػػػب 

 األصكؿ.
 (3مادة )

قػائ  الفلسػطينية، كعلػى جميػ  الجيػات ييعمؿ بيػذا ال ػرار مػف تاريخػو، كينشػر  ػي الك 
 المعنية تنفيذه.

 ق1438 ربي  اآلخر 05صػػدر  ي مدينػػة غػػزة بتاريخ: 
 ـ2017 يناير  03المكا ؽ:                     

 وزير الداخمية واألمن الوطني
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 م2017جـ( لسنة 2قرار وزير الداخمية واألمن الوطني رقم )
 يادة القانون والتنميةبشأن تسجيل جمعية العربية لس

 كزير الداخلية كاألمف الكطني
( لسػػػػػنة 1بعػػػػد اإلطػػػػػالع علػػػػػى قػػػػػانكف الجمعيػػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػػات األىليػػػػػة رقػػػػػـ )

  ،ـ، كالئقتو التنفيذية2000
 كعلى المستندات الم دمة بالخصكص،

  ،كبناءن على الصالقيات المخكلة لي قانكنان 
  ،كلما ت تضيو المصلقة العامة

 عؿ قيسف سير العمؿ كقفاظان 
 ما يلي: قيػػرر

 (1مادة )
العربية لسيادة ال انكف كالتنمية" كم رىا الرئيسي مقا ظة غزة، كيعتمد " تيسجؿ جمعية

 نظاميا األساسي كممثلييا  ي مناطؽ السلطة الكطنية الفلسطينية.

 (2مادة )
قسػػػػب تيسػػػػجؿ  ػػػػي سػػػػجؿ الجمعيػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػات األىليػػػػة بالػػػػدائرة المختصػػػػة 

 األصكؿ.
 (3مادة )

ييعمؿ بيػذا ال ػرار مػف تاريخػو، كينشػر  ػي الكقػائ  الفلسػطينية، كعلػى جميػ  الجيػات 
 المعنية تنفيذه.

 ق1438 ربي  اآلخر 05صػػدر  ي مدينػػة غػػزة بتاريخ: 
 ـ2017 يناير  03المكا ؽ:                     

 وزير الداخمية واألمن الوطني
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 م2017جـ( لسنة 3رقم ) األمن الوطنيقرار وزير الداخمية و 
 بشأن تسجيل جمعية الفمسطينية لمكافحة العدوى

 كزير الداخلية كاألمف الكطني
( لسػػػػػنة 1بعػػػػد اإلطػػػػػالع علػػػػػى قػػػػػانكف الجمعيػػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػػات األىليػػػػػة رقػػػػػـ )

  ،كالئقتو التنفيذية ـ،2000
 كعلى المستندات الم دمة بالخصكص،

  ،مخكلة لي قانكنان كبناءن على الصالقيات ال
  ،كلما ت تضيو المصلقة العامة
 كقفاظان عؿ قيسف سير العمؿ

 ما يلي: قيػػرر
 (1مادة )

الفلسػػطينية لمئا قػػة العػػدكل" كم رىػػا الرئيسػػي مقا ظػػة غػػزة، كيعتمػػد " تيسػػجؿ جمعيػػة
 نظاميا األساسي كممثلييا  ي مناطؽ السلطة الكطنية الفلسطينية.

 (2مادة )
جمعيػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػات األىليػػػػة بالػػػػدائرة المختصػػػػة قسػػػػب تيسػػػػجؿ  ػػػػي سػػػػجؿ ال

 األصكؿ.
 (3مادة )

ييعمؿ بيػذا ال ػرار مػف تاريخػو، كينشػر  ػي الكقػائ  الفلسػطينية، كعلػى جميػ  الجيػات 
 المعنية تنفيذه.

 ق1438 ربي  اآلخر 05صػػدر  ي مدينػػة غػػزة بتاريخ: 
 ـ2017 يناير  03المكا ؽ:                     

 وزير الداخمية واألمن الوطني
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 م2017جـ( لسنة 4رقم ) قرار وزير الداخمية واألمن الوطني
 بشأن تسجيل جمعية النجاة الخيرية

 كزير الداخلية كاألمف الكطني
( لسػػػػػنة 1بعػػػػد اإلطػػػػػالع علػػػػػى قػػػػػانكف الجمعيػػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػػات األىليػػػػػة رقػػػػػـ )

  ،كالئقتو التنفيذية ـ،2000
 لم دمة بالخصكص،كعلى المستندات ا

  ،كبناءن على الصالقيات المخكلة لي قانكنان 
 ،كلما ت تضيو المصلقة العامة
 كقفاظان عؿ قيسف سير العمؿ

 ما يلي: قيػػرر
 (1مادة )

كم رىػػا الرئيسػػي مقا ظػػة خػػانيكنس، كيعتمػػد نظاميػػا  "النجػػاة الخيريػػة" تيسػػجؿ جمعيػػة
 طينية.األساسي كممثلييا  ي مناطؽ السلطة الكطنية الفلس

 (2مادة )
تيسػػػػجؿ  ػػػػي سػػػػجؿ الجمعيػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػات األىليػػػػة بالػػػػدائرة المختصػػػػة قسػػػػب 

 األصكؿ.
 (3مادة )

ييعمؿ بيػذا ال ػرار مػف تاريخػو، كينشػر  ػي الكقػائ  الفلسػطينية، كعلػى جميػ  الجيػات 
 المعنية تنفيذه.

 ق1438 ربي  اآلخر 05صػػدر  ي مدينػػة غػػزة بتاريخ: 
 ـ2017 يناير  03المكا ؽ:                     

 وزير الداخمية واألمن الوطني
 



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     
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 م2017جـ( لسنة 5رقم ) قرار وزير الداخمية واألمن الوطني
 بشأن تسجيل جمعية الياسمين لمتنمية الثقافية

 كزير الداخلية كاألمف الكطني
( لسػػػػػنة 1بعػػػػد اإلطػػػػػالع علػػػػػى قػػػػػانكف الجمعيػػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػػات األىليػػػػػة رقػػػػػـ )

  ،كالئقتو التنفيذية ـ،2000
 كعلى المستندات الم دمة بالخصكص،

  ،كبناءن على الصالقيات المخكلة لي قانكنان 
 ،كلما ت تضيو المصلقة العامة
 كقفاظان عؿ قيسف سير العمؿ

 ما يلي: قيػػرر
 (1مادة )

تيسػػجؿ جمعيػػة " مناصػػرة  لسػػطيف" كم رىػػػا الرئيسػػي مقا ظػػة غػػزة، كيعتمػػد نظاميػػػا 
 كممثلييا  ي مناطؽ السلطة الكطنية الفلسطينية.األساسي 

 (2مادة )
تيسػػػػجؿ  ػػػػي سػػػػجؿ الجمعيػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػات األىليػػػػة بالػػػػدائرة المختصػػػػة قسػػػػب 

 األصكؿ.
 (3مادة )

ييعمؿ بيػذا ال ػرار مػف تاريخػو، كينشػر  ػي الكقػائ  الفلسػطينية، كعلػى جميػ  الجيػات 
 المعنية تنفيذه.

 ق1438 ربي  اآلخر 05ريخ: صػػدر  ي مدينػػة غػػزة بتا
 ـ2017 يناير  03المكا ؽ:                     

 وزير الداخمية واألمن الوطني



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     
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 م 2017جـ( لسنة 6رقم ) قرار وزير الداخمية واألمن الوطني
 بشأن تسجيل جمعية ربى الخير

 كزير الداخلية كاألمف الكطني
( لسػػػػػنة 1األىليػػػػػة رقػػػػػـ )بعػػػػد اإلطػػػػػالع علػػػػػى قػػػػػانكف الجمعيػػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػػات 

  ،كالئقتو التنفيذية ـ،2000
 كعلى المستندات الم دمة بالخصكص،

  ،كبناءن على الصالقيات المخكلة لي قانكنان 
  ،كلما ت تضيو المصلقة العامة
 كقفاظان عؿ قيسف سير العمؿ

 ما يلي: قيػػرر
 (1مادة )

كيعتمػػػد نظاميػػػا مناصػػػرة  لسػػػطيف" كم رىػػػا الرئيسػػػي مقا ظػػػة غػػػزة، " تيسػػػجؿ جمعيػػػة
 األساسي كممثلييا  ي مناطؽ السلطة الكطنية الفلسطينية.

 (2مادة )
تيسػػػػجؿ  ػػػػي سػػػػجؿ الجمعيػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػات األىليػػػػة بالػػػػدائرة المختصػػػػة قسػػػػب 

 األصكؿ.
 (3مادة )

ييعمؿ بيػذا ال ػرار مػف تاريخػو، كينشػر  ػي الكقػائ  الفلسػطينية، كعلػى جميػ  الجيػات 
 المعنية تنفيذه.

 ق1438 ربي  اآلخر 05ر  ي مدينػػة غػػزة بتاريخ: صػػد
 ـ2017 يناير  03المكا ؽ:                     

 وزير الداخمية واألمن الوطني



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     
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 م2017جـ( لسنة 7رقم ) قرار وزير الداخمية واألمن الوطني
 بشأن تسجيل جمعية زينة لممرأة

 وزير الداخمية واألمن الوطني
( لسػػػػػنة 1معيػػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػػات األىليػػػػػة رقػػػػػـ )بعػػػػد اإلطػػػػػالع علػػػػػى قػػػػػانكف الج

  ،كالئقتو التنفيذية ـ،2000
 كعلى المستندات الم دمة بالخصكص،

  ،كبناءن على الصالقيات المخكلة لي قانكنان 
  ،كلما ت تضيو المصلقة العامة
 كقفاظان عؿ قيسف سير العمؿ

 ما يلي: قيػػرر
 (1مادة )

ىػا الرئيسػي مقا ظػة الشػماؿ، كيعتمػد نظاميػا كم ر  "مناصػرة  لسػطيف" تيسػجؿ جمعيػة
 األساسي كممثلييا  ي مناطؽ السلطة الكطنية الفلسطينية.

 (2مادة )
تيسػػػػجؿ  ػػػػي سػػػػجؿ الجمعيػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػات األىليػػػػة بالػػػػدائرة المختصػػػػة قسػػػػب 

 األصكؿ.
 (3مادة )

لجيػات ييعمؿ بيػذا ال ػرار مػف تاريخػو، كينشػر  ػي الكقػائ  الفلسػطينية، كعلػى جميػ  ا
 المعنية تنفيذه.

 ق1438 ربي  اآلخر 05صػػدر  ي مدينػػة غػػزة بتاريخ: 
 ـ2017 يناير  03المكا ؽ:                     

 وزير الداخمية واألمن الوطني



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     
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 م2017 جـ( لسنة8رقم ) قرار وزير الداخمية واألمن الوطني
 بشأن تسجيل جمعية الشراع لإلغاثة والتنمية

 األمف الكطنيكزير الداخلية ك 
( لسػػػػػنة 1بعػػػػد اإلطػػػػػالع علػػػػػى قػػػػػانكف الجمعيػػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػػات األىليػػػػػة رقػػػػػـ )

  ،كالئقتو التنفيذية ـ،2000
 كعلى المستندات الم دمة بالخصكص،

  ،كبناءن على الصالقيات المخكلة لي قانكنان 
  ،كلما ت تضيو المصلقة العامة
 كقفاظان عؿ قيسف سير العمؿ

 ما يلي: قيػػرر
 (1ة )ماد

مناصرة  لسطيف" كم رىا الرئيسي مقا ظة خانيكنس، كيعتمد نظاميا " تيسجؿ جمعية
 األساسي كممثلييا  ي مناطؽ السلطة الكطنية الفلسطينية.

 (2مادة )
تيسػػػػجؿ  ػػػػي سػػػػجؿ الجمعيػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػات األىليػػػػة بالػػػػدائرة المختصػػػػة قسػػػػب 

 األصكؿ.
 (3مادة )

ينشػر  ػي الكقػائ  الفلسػطينية، كعلػى جميػ  الجيػات ييعمؿ بيػذا ال ػرار مػف تاريخػو، ك 
 المعنية تنفيذه.

 ق1438 ربي  اآلخر 05صػػدر  ي مدينػػة غػػزة بتاريخ: 
 ـ2017 يناير  03المكا ؽ:                     

 وزير الداخمية واألمن الوطني



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     
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 م2017 جـ( لسنة10رقم ) قرار وزير الداخمية واألمن الوطني
 التقنية لمتنمية والتطوير بشأن تسجيل جمعية

 كزير الداخلية كاألمف الكطني
( لسػػػػػنة 1بعػػػػد اإلطػػػػػالع علػػػػػى قػػػػػانكف الجمعيػػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػػات األىليػػػػػة رقػػػػػـ )

  ،كالئقتو التنفيذية ـ،2000
 كعلى المستندات الم دمة بالخصكص،

  ،كبناءن على الصالقيات المخكلة لي قانكنان 
  ،كلما ت تضيو المصلقة العامة

 اظان عؿ قيسف سير العمؿكقف
 ما يلي: قيػػرر

 (1مادة )
مناصرة  لسطيف" كم رىا الرئيسي مقا ظة الكسػطى، كيعتمػد نظاميػا " تيسجؿ جمعية

 األساسي كممثلييا  ي مناطؽ السلطة الكطنية الفلسطينية.

 (2مادة )
تيسػػػػجؿ  ػػػػي سػػػػجؿ الجمعيػػػػات الخيريػػػػة كالييئػػػػات األىليػػػػة بالػػػػدائرة المختصػػػػة قسػػػػب 

 األصكؿ.
 (3مادة )

ييعمؿ بيػذا ال ػرار مػف تاريخػو، كينشػر  ػي الكقػائ  الفلسػطينية، كعلػى جميػ  الجيػات 
 المعنية تنفيذه.

 ق1438 ربي  اآلخر 10صػػدر  ي مدينػػة غػػزة بتاريخ: 
 ـ2017 يناير 08المكا ؽ:                     

 وزير الداخمية واألمن الوطني



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     
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 م2017( لسنة 2قرار إداري رقم )
  وكيل وزارة التربية والتعميم العاليدر عن صا

 بشأن تعميمات مراكز البحث العممي
 كئيؿ كزارة التربية كالتعليـ العالي

 كتعديالتو،  2003بعد االطالع على ال انكف األساسي المعٌدؿ لسنة 
 ـ،1998لسنة  (11كاالطالع على قانكف التعليـ العالي رقـ )

 ،كك  ان لم تضيات المصلقة العامة
 كبناءن على الصالقيات المخكلة لنا،

 : قررنا ما يلي
 (1مادة )

 ـ.2017ييسمى ىذا ال رار "تعليمات مرائز البقث العلمي" لسنة 
 (2مادة )

 تعريفات
يئكف للئلمات كالعبارات اآلتية قيثما كردت  ي ىذا النظاـ المعػاني المخصصػة ليػا 

 أدناه، ما لـ تدؿ ال رينة على غير ذلؾ:
 كزارة التربية كالتعليـ العالي. الوزارة:

أم نشاط منظـ ي ـك بو باقث أك باقثكف  ي مؤسسة تعليـ عاؿ أك  البحث العممي:
 مرئز بقث علمي بيدؼ تئكيف المعر ة أك تطكيرىا أك ن ليا أك استخداميا. 

ئػػؿ مؤسسػػة تنشػػن لل يػػاـ باألبقػػاث العلميػػة ك مرٌخصػػة لػػدل  مركــز البحــث العممــي:
ـ، كقيثمػػػا كردت 1998( لسػػػنة 11ألقئػػػاـ قػػػانكف التعلػػػيـ العػػػالي رقػػػـ )الػػػكزارة ك  نػػػا 

 ئلمة مرئز  ي ىذه التعليمات  ننيا تعني مرئز البقث العلمي.
ىػي ثمػرة اإلبػداع كاالختػراع البشػرم كمنيػا قػؽ المؤلػؼ، كبػراءات  الممكية الفكريـة:

ذج الصػػػػناعية االختػػػػراع، كالعالمػػػػات التجاريػػػػة، كاألسػػػػماء التجاريػػػػة، كالرسػػػػـك كالنمػػػػا
 .كغيرىا
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ىي مجمكعة الق كؽ التي تقمي اإلنتاج الفئرم كاإلبداعي  حقوق الممكية الفكرية:
اإلنسػػػاني، كمػػػا يترتػػػب علػػػى ذلػػػػؾ قػػػؽ االسػػػتعماؿ كاالنتفػػػاع التجػػػارم كاالسػػػػتأالؿ 
المباشػػػػػر للقػػػػػؽ الناشػػػػػف مػػػػػف الملئيػػػػػة الفئريػػػػػة أك بيػػػػػ  القػػػػػؽ للأيػػػػػر أك التػػػػػرخيص 

 .باستخدامو
ابتئػػػػار أك تطػػػػكير  ػػػػي المجػػػػاالت العلميػػػػة الصػػػػناعية أك اسػػػػتقداث ىػػػػك  االختــــراع:

 خطكات إبداعية جديدة أك تطكير طرائؽ صناعية معرك ة.
ىػػػي مسػػػتند )شػػػيادة( يػػػتـ منقػػػو بشػػػئؿ رسػػػمي للمختػػػرع لفتػػػرة زمنيػػػة  بـــرااة اختـــراع:

مقددة، كذلؾ  ليتمت  صاقب االختراع بالقماية داخؿ الدكلػة المانقػة للبػراءة خػالؿ 
القمايػػة، كيقظػػر بمكجبيػػا التعػػدم علػػى ذلػػؾ االختػػراع مػػف صػػناعة أك بيػػ  أك مػػدة 

عػػػػػرض أك اسػػػػػتخداـ أك اسػػػػػتيراد دكف مكا  ػػػػػة مالػػػػػؾ البػػػػػراءة، كيشػػػػػترط لمػػػػػنح بػػػػػراءة 
 االختراع الجدة كاإلبداع كالمنفعة  كال ابلية للتطبيؽ الصناعي. 

اثنا متخصصة  ػي مجلة دكرية علمية تنشر أبق المجمة )الدورية( العممية المحكمة:
مجػػاؿ مقػػدد أك عػػدة مجػػاالت مت اربػػة، بعػػد أف ت ػػكـ بتقئػػيـ ىػػذه األبقػػاث مػػف ًقبػػؿ 

 عدد مف المتخصصيف  ي المجاؿ نفسو.
مػػػف ي ػػػكـ بػػػحجراء البقػػػكث العلميػػػة كالميدانيػػػة  ػػػي المرئػػػز، كيقمػػػؿ درجػػػة  الباحـــث:

 الماجستير على األقؿ.
، كيقمػػؿ درجػػة البئػػالكريكس مػػف ي ػػـك بمسػػاعدة الباقػػث  ػػي عملػػو مســاعد الباحــث:

 على األقؿ.
مف ي كـ بعمػؿ يقتػاج لميػارة كيقمػؿ درجػة علميػة ال ت ػؿ عػف درجػة الػدبلـك  الفني:

  ي مجاؿ العمؿ.
مػػػف يتكصػػػؿ إلػػػى  ئػػػرة إبداعيػػػة أك ابتئػػػار  ػػػي أم مػػػف مجػػػاالت  المختـــرع الباحـــث:

معينػة  ػي  الت نية كتتعلؽ بمنتج أك بطري ة صنعو أك بئلييمػا تػؤدم إلػى قػؿ مشػئلة
 .أم مف ىذه المجاالت
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مف ينتج عمالن  ئرينا أك أدبينا أك علمينا  مست الن  نشػر  ػي كاقػد مػف أكعيػة  المؤلف:
 المعلكمات المعتمدة.

ىػي جملػة مػف المسػالؾ كالمقػاذير تنتيػؾ األمانػة  سوا السموك البحثـي أو العممـي:
أك تلفيػػػػؽ كتزييػػػػؼ  ػػػػي العلميػػػػة مثػػػػؿ: االخػػػػتالؽ، أك التزكيػػػػر، أك السػػػػرقة األدبيػػػػة، 

 البيانات كالترجمة غير الدقي ة. معالجة
 (3مادة )

 المهام الرئيسة لممركز
العلميػػة المتخصصػػة ك  نػػا لمنيجيػػات  إنتػػاج المعر ػػة مػػف خػػالؿ إجػػراء األبقػػاث .1

 مقددة كمعتمدة.
نشر المعارؼ الجديدة ك  نا لل كاعد كالشركط المتعل ة بالنشر العلمي )مطبكعػات  .2

 مجالت علمية .....(.  –دراسات كأبقاث  –نشرات   –
تشػػػػػجي  االختراعػػػػػات ك االبتئػػػػػارات كترشػػػػػيح بػػػػػراءات االختػػػػػراع إلػػػػػى الجيػػػػػات  .3

 المختصة المئانية اعتمادىا كمنقيا براءة اختراع.
 التكاصػػؿ العلمػػي مػػػ  مجتمػػ  العلمػػػاء المتخصصػػيف  ػػي مجػػػاؿ أنشػػطة المرئػػػز .4

كالقل ػػػات الدراسػػػية كالػػػدكرات  مثؿ:ع ػػػد المػػػؤتمرات كالملت يػػػات العلميػػػة كالنػػػدكات
 التدريبية.

 ت ديـ االستشارات العلمية  ي مجاؿ عمؿ المرئز.   .5
 (4مادة )

 الجهات التي لها الحق في التقدم لترخيص مركز بحث عممي
مؤسسػػة أئاديميػػة أك شخصػػية عاديػػة أف تت ػػدـ  للػػكزارة بطلػػب تػػرخيص  يمئػػف أليػػة

 يلي:  مرئز بقث علمي، كيشترط  ي ىذه الشخصية ما 
 أف تقمؿ درجة الماجستير على األقؿ. .1
أف تمتلػػؾ  ميػػارات البقػػث العلمػػي، كنشػػرىت كرقػػة علميػػة كاقػػدة علػػى األقػػؿ  .2

  ي مجاؿ تخصصيا. 
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 (5مادة )
 مجمس إدارة المركز

 تيشئؿ الجية المت دمة لترخيص المرئز مجلس إدارة لو، ك ؽ ما يلي:
 ى األقؿ.أف يئكف عدد أعضاء مجلس اإلدارة سبعة أعضاء عل .1
 أف يقمؿ عضك مجلس اإلدارة درجة الماجستير على األقؿ. .2
 أف يقمؿ عضكاف منو  درجة  الدئتكراه على األقؿ. .3
 أف تئكف جلسات مجلس اإلدارة ست جلسات  ي السنة على األقؿ. .4

 (6مادة )
 مهام مجمس اإلدارة

ة رسػػـ السياسػػة العامػػة للمرئػػز ك إعػػداد ك إقػػرار النظػػاـ األساسػػي ك إقػػرار خطػػ .1
 العمؿ السنكية.

جػػػراء أيػػػة تعػػػديالت تخػػػدـ أىػػػداؼ المرئػػػز  .2 اعتمػػػاد الييئػػػؿ التنظيمػػػي للمرئػػػز كا 
 كتق ؽ غاياتو

 العمؿ على تنميف مصادر الدعـ المالي للمرئز لتمئينو مف تق يؽ أىدا و. .3
 إعداد ك إقرار دراسة مشركع مكازنة المرئز السنكية. .4
 مناقشة الت رير السنكم للمرئز . .5
ار مشػػػػاري  األبقػػػػاث العلميػػػػة كالدراسػػػػات الم دمػػػػة إلػػػػى المرئػػػػز، التنسػػػػيب بػػػػحقر  .6

 كتقديد ملية تمكيؿ تلؾ المشاري ، كسبؿ إنجازىا كت ييميا.
كضػػ  الخطػػط المسػػت بلية كاالقتراقػػات التػػي تػػتالءـ مػػ  طبيعػػة عمػػؿ المرئػػز،  .7

 كتعمؿ على تطكير كاالرت اء بمستكل الجكدة  يو.
 ز م  الجيات ذات العالقة ..دراسة االتفاقيات التي يع دىا المرئ .8
 اعتماد المنيجيات ك المعايير البقثية  كالكثائؽ الناظمة لعملية البقث العلمي. .9

النظػر  ػي أيػػة أمػكر أخػرل ذات صػػلة بعمػؿ المرئػز كأىدا ػػو يعرضػيا عليػػو  .10
 مدير المرئز.  
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 (7مادة )
 الشروط الواجب توافرها في مدير المركز ونائبه

 سطيني الجنسية.أف يئكف مدير المرئز  ل .1
 ييعيف مدير المرئز  كنائبو  ب رار مف مجلس إدارة المرئز. .2
 أف يقمؿ مدير المرئز درجة الدئتكراه على األقؿ. .3
 أف يقمؿ نائب مدير المرئز درجة الماجستير على األقؿ. .4
أف يمتلػؾ  مػدير المرئػػز ميػارات البقػػث العلمػي ، كنشػرى ثػػالث أكراؽ علميػة علػػى  .5

 و. األقؿ  ي مجاؿ تخصص
أف يمتلػؾ  نائػب مػػدير المرئػز ميػارات البقػػث العلمػي ، كنشػرى كرقػػة علميػة كاقػػدة  .6

 على األقؿ  ي مجاؿ تخصصو. 
 تمتد مدة تعييف مدير المرئز أرب  سنكات قابلة للتجديد مرة كاقدة. .7

 (8مادة )
 مهام مدير المركز

 ىداؼ المرئز.إدارة شؤكف المرئز البقثية، كاإلدارية، كالمالية، كغيرىا بما يق ؽ أ .1
 يمثؿ المرئز  ي صلتو بالجيات ذات العالقة المقلية، كاإلقليمية، كالدكلية. .2
 اإلشراؼ على إعداد الخطة السنكية للمرئز. .3
 تنفيذ النظاـ األساسي، كاللكائح الصادرة بمكجبو. .4
 المشارئة  ي إعداد المكازنة السنكية للمرئز. .5
صػدار أكامػر الصػرؼ ال .6 خاصػة بالمصػرك ات ك  نػا لحنظمػة تنفيذ مكازنة المرئز، كا 

 المالية المعمكؿ بيا  ي المرئز.   
 المصادقة على الع كبات التنديبية الصادرة مف المجالس المختصة بالمرئز. .7
 تعييف اللجاف الالزمة على مستكل المرئز. .8
 استدعاء الخبراء لالستئناس بخبراتيـ، كأدائيـ عند الضركرة. .9

 ف منجزات المرئز لمجلس اإلدارة.ي دـ ت ريرنا سنكينا شامالن ع .10
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 (9مادة )
 النظام األساسي لممركز

 يتئكف النظاـ األساسي للمرئز مف: 
 رؤية المرئز كرسالتو. .1
 أىداؼ المرئز. .2
 المياـ الرئيسية للمرئز. .3
 الكظيفي للمرئز كيشمؿ ىيئلية المرئز كالكصؼ الكظيفي. الدليؿ .4
 اللكائح التي تنظـ عمؿ المرئز. .5

 (10مادة )
 ر العممي في المركزالنش

للمرئػػز القػػؽ  ػػي إصػػدار أيػػة مجلػػة علميػػة مقئمػػة أك أئثػػر بعػػد القصػػكؿ علػػى  .1
تػػػػرخيص ليػػػػا مػػػػف الػػػػكزارة ك ػػػػؽ "شػػػػركط  كمعػػػػايير إصػػػػدار المجػػػػالت العلميػػػػة 

 المقئمة" الصادرة عف الكزارة.
 يلتـز المرئز " بػمعايير النشر العلمي" الصادرة عف الكزارة. .2
للنشػػػر العلمػػي ) لأػػػة عربيػػػة أك لأػػػة إنجليزيػػػة(، كذلػػػؾ يعتمػػد المرئػػػز لأػػػة معينػػػة  .3

 قسب نشاط المرئز التخصصي، كيجكز للمرئز النشر العلمي بنئثر مف لأة . 
ي كـ المرئػز ببنػاء قاعػدة بيانػات لإلنتػاج العلمػي لباقثيػو، كتئػكف قاعػدة البيانػات  .4

 متاقة على المكق  اإللئتركني للمرئز.
 (11مادة )

 الفنية لوزارة التربية والتعميم العالياإلشراف والمتابعة  
 :يتوجب عمى المركز ما يمي

أف ي كـ المرئز سنكينا بحرساؿ بيانات البقكث العلمية المنجزة ك براءات االختراع  .1
المخترع  -المؤلؼ  -الفني -مساعد الباقث  -ك بيانات العامليف  يو )الباقث 
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المرئزيػػة  ػػي الػػكزارة المتعل ػػة الباقػػث( للػػكزارة إلدخاليػػا ضػػمف  قاعػػدة البيانػػات 
 بالبقث العلمي كالتطكير التئنكلكجي.

أف ي ػػكـ المرئػػز سػػنكينا بت ػػديـ ت ريػػر للػػكزارة عػػف األبقػػاث كالمنشػػكرات كالػػدكريات  .2
 التي تـ إنجازىا  ي المرئز.

أف ي كـ المرئز  ي نيايػة ئؿ عاـ بت ديـ ت رير للكزارة عف سػير المشاري  البقثية  .3
ك ات علػػى ىػػذه األبقػػاث كالمػػنح الماليػػة التػػي ت ػػدـ ليػػذا المرئػػز كقائمػػة المصػػر 

 ألغراض البقث العلمي.
أف ي ػػـك المرئػػز بدايػػة ئػػؿ عػػاـ بت ػػديـ ت ريػػر للػػكزارة عػػف إمئانياتػػو العلميػػة مػػف  .4

 مئتبة كدكريات علمية كشبئات معلكماتية كالتجييزات العلمية المتك رة .
جنػػة  نيػػة متخصصػػة  ػػي الػػكزارة، يػػتـ ت يػػيـ مخرجػػات بقػػكث المرئػػز مػػف قبػػؿ ل .5

بقيث يتـ إعطاء ت ييمات للمرئز بم ػدار مػا ينػتج عنػو مػف بقػكث مميػزة تػؤدم 
 إلى تطكير العمليات التعليمية كالصناعية ك كالخدماتية كغيرىا مف المجاالت.

أف ي دـ المرئز ت ريػرنا ت ييمينػا  للػكزارة عػف تجربتػو  ػي مجػاالت التعػاكف العلمػي  .6
قػػث العلمػػي المقليػػة كاإلقليميػػة كالدكليػػة كالجيػػات المانقػػة للػػدعـ مػػ  مرائػػز الب

 العلمي بيدؼ تعميـ الفائدة.
 ربط خطط المرئز كبرامجو بالخطط اإلستراتيجية لكزارات القئكمة الفلسطينية. .7
التنسػػيؽ المشػػترؾ بػػيف المرئػػز كالػػكزارة بخصػػكص تسػػييؿ ميمػػة بػػاقثي المرئػػز  .8

ك تطبيػػؽ إجػػراءات أيػػػة دراسػػة عمليػػة علػػػى مػػف أجػػؿ اسػػتخداـ بيانػػػات الػػكزارة  أ
 الطلبة أك المكظفيف  ي الكزارة.

 (12مادة )
 شروط الترخيص لممراكز

ا بو يدؿ على مجاؿ عملو. .1  أف يقمؿ المرئز اسمنا خاصن



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 43 - 

أف يتك ر مبنى خاص للمرئز مقتكينا على غرؼ ئبيرة للمئتبة كمختبر قاسكب  .2
لمجيزة بما يتالءـ م  مجاؿ كقاعات أخرل متخصصة مثؿ المختبرات كالكرش ا

 عمؿ المرئز.
أف يئكف المرئز مجيزنا بئا ة األجيزة كاألدكات الالزمة كشبئة إنترنت ألغػراض  .3

 البقث العلمي.
"  6" ك المػػػادة "5أف يئػػػكف للمرئػػػز مجلػػػس إدارة كمػػػدير كنائػػػب لػػػو ك ػػػؽ المػػػادة " .4

 " مف ىذه التعليمات.8" كالمادة "7كالمادة "
 " مف ىذه التعليمات.9أساسي ك ؽ المادة " أف يئكف للمرئز نظاـ .5
أف يكقػػػ  المرئػػػز علػػػى تعيػػػد بػػػنف ال يعمػػػؿ لصػػػالح جيػػػات خارجيػػػة كتزكيػػػدىا  .6

 بمعلكمات يترتب علييا اإلضرار باألمف ال كمي الفلسطيني.
أف تت دـ الجية الراغبة  ي الترخيص  بطلب إلى لجنة مختصة بالتعليـ العالي  .7

 رئز بقث علمي.بالكزارة للقصكؿ على ترخيص لم

 (13مادة )
 ضوابط عمل لممراكز

أف يلتػػػػػـز المرئػػػػػز بػػػػػػشركط  كمعػػػػػايير إصػػػػػدار المجػػػػػالت العلميػػػػػة المقئمػػػػػة" ك  .1
 " مف ىذه التعليمات.10"معايير النشر العلمي"  ك ؽ المادة "

أف يلتػػػـز المرئػػػز بػػػحجراءات اإلشػػػراؼ كالمتابعػػػة الفنيػػػة ليػػػذه المرائػػػز مػػػف خػػػالؿ  .2
 " مف ىذه التعليمات.11الكزارة ك ؽ المادة "

أف يلتـز المرئز باقتراـ سرية البيانات التي يػتـ جمعيػا ألغػراض البقػث، كعػدـ  .3
 استخداميا ألم أغراض

 .شخصية أك تسريبيا ألم طرؼ أخر
أف يلتػـز المرئػز بػنف تئػكف نتػائج األبقػػاث كأسػاليبيا متاقػة للبػاقثيف مػف أجػػؿ  .4

 .تعميـ الفائدة لعملية البقث العلمي
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ـ المرئػػز باالقتفػػاظ بالبيانػػات الناتجػػة مػػف األبقػػاث بمػػا  ػػي ذلػػؾ البيانػػات أف يلتػػز  .5
اإللئتركنيػػػػػة مسػػػػػجلة بشػػػػػئؿ مالئػػػػػـ لفتػػػػػرة مقػػػػػددة تئفػػػػػي للسػػػػػماح بػػػػػالرجكع إلييػػػػػا 

 كاستخداميا مف قبؿ باقثيف مخريف. 
عند الت ػدـ لبػراءة إختػراع، يلتػـز المرئػز بالتنئػد مػف أف ال يئػكف االختػراع معرك نػا  .6

ا  ػػػي السػػػابؽ، أك أف يئػػػكف قػػػد كرد ذئػػره  ػػػي منشػػػكرات مطبكعػػػة لمػػػدة أك مسػػتخدمن 
 ئا ية لطلب القصكؿ على براءة االختراع.

 أف يلتـز المرئز بق كؽ الملئية الفئرية ك تجنب سكء السلكؾ البقثي  أك العلمي. .7
أف يلتػػػـز المرئػػػز باال صػػػاح عػػػف مصػػػادر الػػػدعـ كالتمكيػػػؿ مػػػف جيػػػات مقليػػػة أك  .8

 قثية.خارجية ألنشطتو الب
يقػػؽ لػػكزارة التربيػػة كالتعلػػيـ العػػالي سػػقب تػػرخيص أم مرئػػز ال يلتػػـز بالشػػركط  .9

كالضػػػػكابط السػػػػاب ة أك بعػػػػضو منيػػػػا، كذلػػػػؾ بعػػػػد إعطائػػػػو ميلػػػػة معينػػػػة لتصػػػػكيب 
 أكضاعو.

 (14مادة )
تيمػػنح مرائػػز البقػػث العلمػػػي ال ائمػػة قالينػػا مػػػدة سػػنة مػػف تػػػاريخ صػػدكر ال ػػرار لتسػػػكية 

 تعليمات.أكضاعيا  ي ضكء ىذه ال
 (15مادة )
 ييلأى ئؿ ما يتعارض م  ىذا ال رار.        
 (16مادة )

ييعمؿ بيذا ال رار اعتبارنا مف تاريخ صدكره، كعلى جمي  الجيػات ئا ػة تنفيػذ ىػذا ال ػرار 
 ئؿه  يما يخصو، كينشر  ي الجريدة الرسمية.

 ـ.20/02/2017صدر  ي مدينة غزة بتاريخ: 
 ىػ. /1438/23 ؽ: المكا                   

  د. زياد محمد ثابتد. زياد محمد ثابت
 وكيل وزارة التربية والتعميم العاليوكيل وزارة التربية والتعميم العالي
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 (1) نموذج رقم
 طمب ترخيص/ تجديد مركز بحث عممي

 التاريخ/  ..........................................                                  
 .............       ألكؿ مرة      رقـ الرخصة:........... قالة  الترخيص:
 :...تجديد    رقـ الرخصة:............... جية إصدار الرخصة                

 بيانات المرئز: .1
  سنة التنسيس  اسـ المرئز

  عنكاف المرئز
  البريد اإللئتركني  المكق  اإللئتركني

  رقـ الياتؼ
 نجرملؾ            مست   المبني         مجاؿ عمؿ المرئز
  عدد الأرؼ  عدد الطكابؽ  (2مساقة المبنى)ـ

عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف   عدد الفركع
 الفركع

 

 الترخيص: بيانات صاقب/ ة .2
  رقـ اليكية / جكاز السفر  اسـ صاقب/ ة الترخيص

  الجنسية  العنكاف
  رقـ الجكاؿ  رقـ الياتؼ
 بيانات مدير / ة  المرئز: .3

  ررقـ اليكية/ جكاز السف  اسـ مدير/ ة المرئز
  الجنسية  العنكاف

  رقـ الجكاؿ  رقـ الياتؼ
  البريد اإللئتركني 
  عدد سنكات الخبرة  ي مجاؿ البقث العلمي   التخصص  الدرجة العلمية 
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 قمت بتعبئة ئا ة البيانات أعاله بنفسي، كأنا مسئكؿ/ ة عف صقة ما كرد  ييا.
 تكقي  صاقب/ ة  الترخيص

 الوثائق المطموبة: .4
 ترخيص.رسـك ال  - أ
 نمكذج إقرار كتعيد لصاقب الترخيص.  - ب
 كثي ة تسجيؿ مف كزارة الداخلية. - ت
 صكرة ىكية صاقب الترخيص. - ث
 .)قر ة( رخصة بلدية للمزاكلة - ج
 ع د إيجار سارم المفعكؿ لمدة سنة أك سند الملئية. - ح
 النظاـ األساسي للمرئز. - خ
 ئشؼ بنسماء أعضاء مجلس اإلدارة ك مػدير المرئػز  كنائبػو كتخصصػاتيـ - د

 كدرجاتيـ العلمية.
 الستعمال الوزارة: .5
رأم لجنػػػة تػػػػرخيص مرائػػػز البقػػػػث العلمػػػػي )بعػػػد االطػػػػالع علػػػى تػػػػك ر متطلبػػػػات   

 (:2الترخيص، ك ؽ نمكذج رقـ 
................................................................................

................................................................................
................................................................................
................................................................................ 

 
 ............................. التكقي : ............... ................1االسـ: 

 .............................. التكقي : ................ ..............2       
 ............................... ............................. التكقي : .3      
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 (2) نموذج رقم
 معاينة مدى توفر متطمبات منح/ تجديد الترخيص

 

 بنكد التك ر المقكر
 مدم التك ر

 مالقظات
غير  متك ر

 متك ر
 

كثػػػػػػػػػػػػػػػػػائؽ 
 الترخيص

نمػػكذج  الت ػػدـ لتػػرخيص أك تجديػػد مرئػػز بقػػث  1
 علمي. 

   

    رسـك الترخيص. 2
    نمكذج إقرار كتعيد لصاقب الترخيص.  3
    كثي ة تسجيؿ مف كزارة الداخلية . 4
    صكرة ىكية صاقب الترخيص. 5
    مزاكلة.رخصة بلدية لل 6

 
 

مجلػػػػػػػػػػػػػس 
 اإلدارة

ئشػػػػؼ أسػػػػماء مجلػػػػس اإلدارة ) سػػػػبعة أعضػػػػاء  1
 على األقؿ(

   

    مياـ مجلس اإلدارة. 3
عضػػػك مجلػػػس اإلدارة يقمػػػؿ درجػػػة الماجسػػػتير  4

 على األقؿ.
   

عضػػكاف منيمػػا يقمػػالف  درجػػة الػػدئتكراه علػػى  5
 األقؿ.

   

* عػػدد جلسػػػات مجلػػػس اإلدارة ) سػػػت جلسػػػات  6
 السنة على األقؿ(. ي 

   

 
 

    اسـ  مدير المرئز  كنائبو. 1
    مياـ مدير المرئز. 2
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 مدير
 المرئز 

    مدير المرئز يقمؿ درجة الدئتكراه على األقؿ. 3
نائب مدير المرئز يقمؿ درجة الماجستير على  4

 األقؿ.
   

مػػػػدة تعيػػػػيف مػػػػدير المرئػػػػز أربػػػػ  سػػػػنكات قابلػػػػة  5
 دة.للتجديد مرة كاق

   

مػػدير المرئػػز  لسػػطيني الجنسػػية أك مػػف أصػػكؿ  6
  لسطينية.

   

 
النظػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
األساسػػػي 

 للمرئز

    رؤية  المرئز كرسالتو . 1
    المياـ الرئيسية للمرئز. 2
    أىداؼ المرئز. 3
    ىيئلية المرئز. 4
    الدليؿ الكظيفي للمرئز. 5
    اللكائح التي تنظـ عمؿ المرئز. 6

 
 * خاص بمعاينة متطلبات تجديد الترخيص

 
 
 

النشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
العلمػػػػػػػػػػػػػػػي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 المرئز

*صػػػػػػكرة عػػػػػػف كثي ػػػػػػة تػػػػػػرخيص المجلػػػػػػة العلميػػػػػػة  1
 للمرئز، صادرة عف  كزارة التربية كالتعليـ العالي.  

   

    *المجلة العلمية الصادرة عف المرئز مقئمة. 2
*تلتػـز المجلػة بشػػركط كمعػايير إصػدار المجػػالت  3

ة المقئمػػػػػػػة الصػػػػػػػادرة عػػػػػػػف كزارة التربيػػػػػػػة العلميػػػػػػػ
 كالتعليـ العالي.  

   

    *يكجد  ي المرئز  كثي ة معايير للنشر العلمي.  4
    * يلتـز المرئز بمعايير للنشر العلمي. 5
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* يتػػػػػك ر  ػػػػػي المرئػػػػػز بيانػػػػػات البقػػػػػكث العلميػػػػػة  6
المنجػػزة ك بػػراءات اإلختػػراع كمدرجػػة علػػى المكقػػ  

 ئزاإللئتركني للمر 

   

* يتػػػػػػػك ر  ػػػػػػػػي المرئػػػػػػػػز بيانػػػػػػػات العػػػػػػػػامليف  يػػػػػػػػو  7
  -)الباقث

المختػػػػػػرع  -المؤلػػػػػػؼ -الفنػػػػػػي -مسػػػػػػاعد الباقػػػػػػث
 الباقث(.

   

  
 

البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الفيزي ية

 ك 
األدكات 

ك 
 التجييزات 

يتػػػػػك ر مبنػػػػػى خػػػػػػاص للمرئػػػػػز  نظيػػػػػؼ ك مػػػػػػزكد  1
.  بالتيكية ك اإلضاءة  ك األثاث الالـز

   

    سليمة كالنظيفة.تتك ر المرا ؽ الصقية ال 2
    تتك ر غر ة مست لة لرئيس المرئز. 3
    غرؼ على األقؿ(. 4تتك ر عدة غرؼ إدارية ) 4
تتػك ر قاعػات  متخصصػة مثػؿ المختبػػرات ككرش  5

 العمؿ بما يتالءـ م  عمؿ المرئز.
   

تكجػػد غر ػػة ئبيػػرة للمئتبػػة مجيػػزة  باألثػػاث الػػالـز  6
 .كبئا ة الكسائؿ كاألدكات

   

ئتػػاب  ػػي  2000تقتػػكم المئتبػػة علػػى أئثػػر مػػف  7
 ئا ة التخصصات .

   

    يكجد مختبر قاسكب مجيز باألجيزة الالزمة. 8
    تتك ر شبئة إنترنت ألغراض البقث العلمي. 9

    يكجد مكق  إلئتركني  ٌعاؿ.  10
 * خاص بمعاينة متطلبات تجديد الترخيص .          
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 (3)نموذج رقم 
 اإلشراف والمتابعة

 :...................................................................... التاريخ
 ........رقـ رخصة المرئز:........................ تاريخ القصكؿ علييا: ....

 بيانات المرئز: .1
  سنة التنسيس  اسـ المرئز
  عنكاف المرئز

  المكق  اإللئتركني
  يد اإللئتركنيالبر 

 ملؾ           مستنجر   المبني      رقـ الياتؼ
  مجاؿ عمؿ المرئز
  عدد الأرؼ  عدد الطكابؽ  (2مساقة المبنى)ـ

  عنكاف الفركع  عدد الفركع 
 

 بيانات مدير/ ة  المرئز: .2
  رقـ اليكية/ جكاز السفر  اسـ مدير/ ة المرئز

  الجنسية  العنكاف
  قـ الجكاؿر   رقـ الياتؼ

    البريد اإللئتركني 
عدد سنكات الخبرة  ػي مجػاؿ البقػث    التخصص  الدرجة العلمية 

 العلمي
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 بيانات المئتبة:   .3
 عدد أجيزة القاسكب عدد الئراسي عدد الطاكالت عدد الئتب  (2مساقة المئتبة )ـ

     
 

 ـ( :2016بيانات النشر العلمي )  .4
 -) بقث علمػي النكع اسـ النشر العلمي

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءة  –ئتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب 
 اختراع( 

اسػػـ مئػػاف النشػػر) مجلػػة  تاريخ النشر اسـ الباقث/ الباقثيف
مػػػػؤتمر علمػػػػي  –علميػػػػة 

 دار نشر –
     
     

 
 اإلشراؼ كالمتابعة: .5

 بنكد التك ر المقكر
 

 مدم التك ر
غيػػػػػػػػػػػر  متك ر مالقظات

 متك ر
 

كثػػػػػػػػػػػػػػػػػائؽ 
 الترخيص

    ية كالتعليـ العالي.. كثي ة الترخيص مف كزارة الترب 1
    كثي ة تسجيؿ مف كزارة الداخلية. 2
    نمكذج إقرار كتعيد لصاقب الترخيص.  3
    رخصة بلدية للمزاكلة. 4

 
 

مجلػػػػػػػػػػػس 
 اإلدارة

ئشػػؼ أسػػماء مجلػػس اإلدارة ) سػػبعة أعضػػاء علػػى  1
 األقؿ(

   

    مياـ مجلس اإلدارة. 2
الماجسػتير علػى  عضك مجلس اإلدارة يقمػؿ درجػة 3

 األقؿ.
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عضػػػػػكاف منيمػػػػػا يقمػػػػػالف  درجػػػػػة الػػػػػدئتكراه علػػػػػى  4
 األقؿ.

   

عػػػػػدد جلسػػػػػات مجلػػػػػس اإلدارة )سػػػػػت جلسػػػػػات  ػػػػػي  5
 السنة على األقؿ(.

   

قػػػػرار مجلػػػػس اإلدارة بخصػػػػكص النظػػػػاـ األساسػػػػي  6
 للمرئز.

   

قػػػػػرار مجلػػػػػس اإلدارة بخصػػػػػكص الخطػػػػػة السػػػػػنكية  7
 للمرئز .

   

 
 

 مدير
 لمرئزا

    اسـ مدير  المرئز  كنائبو. 1
    مياـ مدير المرئز. 2
مػػػػدير المرئػػػػز يقمػػػػؿ درجػػػػػة أسػػػػتاذ مسػػػػاعد علػػػػػى  3

 األقؿ.
   

نائػػب مػػدير المرئػػػز يقمػػؿ درجػػػة الماجسػػتير علػػػى  4
 األقؿ.

   

مػػػدة تعيػػػيف مػػػدير المرئػػػز مػػػدة أربػػػ  سػػػنكات قابلػػػة  5
 للتجديد مرة كاقدة.

   

سػػػػطيني الجنسػػػػية أك مػػػػف أصػػػػكؿ مػػػػدير المرئػػػػز  ل 6
  لسطينية.

   

قػػػػػػػرار مجلػػػػػػػس اإلدارة بخصػػػػػػػكص تعيػػػػػػػيف رئػػػػػػػيس   7
 المرئز كنائبو 

   

 
الخطػػػػػػػػػػػة 
 السنكية

 ك

    الخطة السنكية للمرئز. 1
    رؤية  المرئز كرسالتو 2
    رؤية  المرئز كرسالتو . 3
    المياـ الرئيسية للمرئز. 4
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النظػػػػػػػػػػػػػاـ 
األساسي 

 للمرئز

    أىداؼ المرئز. 5
    ىيئلية المرئز. 6
    الدليؿ الكظيفي. 7
    اللكائح التي تنظـ عمؿ المرئز. 8

 
 
 
 
 
 

النشػػػػػػػػػػػػػػػر 
العلمػػػػػػػػػػي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 المرئز

صػػكرة عػػف كثي ػػة تػػرخيص المجلػػة العلميػػة للمرئػػز،  1
 صادرة عف  كزارة التربية كالتعليـ العالي.  

   

    مقئمة. المجلة العلمية الصادرة عف المرئز 2
    المجلة العلمية الصادرة عف المرئز متخصصة. 3
تلتػػػػـز المجلػػػػة بشػػػػركط كمعػػػػايير إصػػػػدار المجػػػػالت  4

العلمية المقئمة الصادرة عػف كزارة التربيػة كالتعلػيـ 
 العالي.  

   

    يكجد  ي المرئز  كثي ة معايير للنشر العلمي.  5
    .يلتـز المرئز بمعايير للنشر العلمي  6
    يعتمد المرئز لأة معينة للنشر العلمي 7
يتػػػك ر  ػػػي المرئػػػز قاعػػػدة بيانػػػات لإلنتػػػاج العلمػػػي  8

لباقثيو،  ك براءات اإلختػراع كمدرجػة علػى المكقػ  
 اإللئتركني للمرئز.

   

  -يتك ر  ي المرئز بيانات العامليف  يو ) الباقث 9
المختػػػػػػػرع  -المؤلػػػػػػػؼ -الفنػػػػػػػي -مسػػػػػػػاعد الباقػػػػػػػث

 قث(.البا

   

    يكجد  ي المرئز نظاـ للترقيات العلمية لباقثيو . 10
يقتػػػػػـر المرئػػػػػز سػػػػػرية البيانػػػػػات التػػػػػي يػػػػػتـ جمعيػػػػػا  11

ألغػػػراض البقػػػث، كعػػػدـ اسػػػتخداميا ألم أغػػػراض 
 شخصية أك تسريبيا ألم طرؼ أخر.
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ال يعمػػؿ المرئػػز لصػػالح جيػػات خارجيػػة كتزكيػػدىا  12
ر بػػػاألمف ال ػػػكمي بمعلكمػػػات يترتػػػب علييػػػا اإلضػػػرا

 الفلسطيني.

   

نتػػائج األبقػػاث كأسػػاليبيا متاقػػة للبػػاقثيف مػػف أجػػؿ  13
 .تعميـ الفائدة لعملية البقث العلمي

   

يقتفظ  المرئز بالبيانػات الناتجػة مػف األبقػاث بمػا  14
 ػػي ذلػػؾ البيانػػات اإللئتركنيػػة مسػػجلة بشػػئؿ مالئػػـ 
لفتػػػػػػػػػرة مقػػػػػػػػػددة تئفػػػػػػػػػي للسػػػػػػػػػماح بػػػػػػػػػالرجكع إلييػػػػػػػػػا 

 ستخداميا مف قبؿ باقثيف مخريف.كا

   

عند الت دـ لبراءة إختػراع ، يتنئػد المرئػز مػف أف ال  15
يئكف اإلختراع معرك نا أك مستخدمنا  ي السابؽ، أك 
أف يئػػكف قػػد كرد ذئػػره  ػػي منشػػكرات مطبكعػػة لمػػدة 

 ئا ية لطلب القصكؿ على براءة االختراع.

   

يػة ك تجنػب سػكء يلتـز المرئز بق ػكؽ الملئيػة الفئر  16
 السلكؾ البقثي  أك العلمي

   

    يشارؾ المرئز بنكراؽ بقثية  ي مؤتمرات علمية.  17
 
 
 
 
 
 
 

ي كـ المرئز سػنكينا بحرسػاؿ بيانػات البقػكث العلميػة  1
يػػو المنجػزة ك بػػراءات االختػػراع ك بيانػات العػػامليف  

 -المؤلػػػػػؼ -الفنػػػػػي -مسػػػػػاعد الباقػػػػػث -) الباقػػػػػث
 المخترع الباقث( للكزارة .

   

ي ػػػػػػكـ المرئػػػػػػز سػػػػػػنكينا بت ػػػػػػديـ ت ريػػػػػػر للػػػػػػكزارة عػػػػػػف  2
األبقػػػاث كالمنشػػػكرات كالػػػدكريات التػػػي تػػػـ إنجازىػػػا 

  ي المرئز.
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اإلشػػراؼ 
كالمتابعة  
الفنيػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
لػػػػػػػػػػػػػػػػػكزارة 
التربيػػػػػػػػػػػػة 
كالتعلػػػػػػػػيـ 

 العالي

ي كـ المرئز  ي نيايػة ئؿ عاـ بت ػديـ ت ريػر للػكزارة  3
كقائمػػػػة المصػػػػرك ات عػػػف سػػػػػير المشػػػػاري  البقثيػػػػة 

علػػى ىػػذه األبقػػاث كالمػػنح الماليػػة التػػي ت ػػدـ ليػػذا 
 المرئز ألغراض البقث العلمي.

   

ي كـ المرئز بداية ئؿ عاـ بت ديـ ت رير للػكزارة عػف  4
إمئانياتػػػػػػو العلميػػػػػػة مػػػػػػف مئتبػػػػػػة كدكريػػػػػػات علميػػػػػػة 

 كشبئات معلكماتية كالتجييزات العلمية المتك رة

   

كبرامجو بالخطط اإلستراتيجية  يربط المرئز خططو 5
 لكزارات القئكمة الفلسطينية

   

ينسػػؽ المرئػػز مػػ  الػػكزارة بخصػػكص تسػػييؿ ميمػػة  6
باقث مف المرئز مف أجػؿ اسػتخداـ بيانػات الػكزارة  
أك تطبيػػؽ إجػػراءات أيػػة دراسػػة عمليػػة علػػى الطلبػػة 

 أك المكظفيف  ي الكزارة.

   

 
البيئػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الفيزي ية

 ك
األدكات 

ك 
 يزاتالتجي

يتػػػػػػك ر مبنػػػػػػى خػػػػػػاص للمرئػػػػػػز  نظيػػػػػػؼ ك مػػػػػػزكد  1
.  بالتيكية ك اإلضاءة  ك األثاث الالـز

   

    تتك ر غر ة مست لة لرئيس المرئز. 2
    غرؼ على األقؿ(. 4تتك ر عدة غرؼ إدارية )  3
تتػػك ر قاعػػػات  متخصصػػػة مثػػػؿ المختبػػػرات ككرش  4

 العمؿ بما يتالءـ م  عمؿ المرئز.
   

غر ػػػة ئبيػػػرة للمئتبػػػة مجيػػػزة  باألثػػػاث الػػػالـز تكجػػػد  5
 كبئا ة الكسائؿ كاألدكات.

   

ئتػػػاب  ػػػي  2000تقتػػػكم المئتبػػػة علػػػى أئثػػػر مػػػف  6
 ئا ة التخصصات .

   

    يكجد مختبر قاسكب مجيز باألجيزة الالزمة. 7
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    تتك ر شبئة إنترنت ألغراض البقث العلمي. 8
    يكجد مكق  إلئتركني  ٌعاؿ.  9
 

 تكصيات لجنة اإلشراؼ كالمتابعة:
................................................................................
................................................................................

................................................................................
................................................................................
................................................................................ 
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 (4نموذج رقم )
 إقرار وتعهد

 أنا المدرجة بياناتي ك تكقيعي أدناه، أقر كأتعيد بما يلي:
ئا ػػػػػة البيانػػػػػات كالمعلكمػػػػػات الػػػػػكاردة  ػػػػػي طلػػػػػب التػػػػػرخيص كالكثػػػػػائؽ المر  ػػػػػة    .1

 صقيقة ك دقي ة.
نشاطات خارج نظاـ الرخصة الممنكقة لي مف ًقبؿ كزارة التربية عدـ ال ياـ بنم  .2

 كالتعليـ العالي.
عدـ استخداـ األبقاث العلمية  ي نشاطات غيػر مشػركعة أك مضػرة بالمصػلقة  .3

 الكطنية أك اإلنسانية.
عػػدـ ضػػػـ أم شػػػريؾ ليػػذه الرخصػػػة أك التنػػػازؿ عنيػػا إال بعػػػد مراجعػػػة الػػػكزارة ك  .4

 مكا  تيا المسب ة على ذلؾ.
عػػدـ العمػػؿ لصػػالح جيػػات خارجيػػة كتزكيػػدىا بمعلكمػػات يترتػػب علييػػا اإلضػػرار  .5

 باألمف ال كمي الفلسطيني.
االلتزاـ بال كانيف ك األنظمة السارية المفعكؿ ك اللكائح ك التعليمات الصادرة عف  .6

 الكزارة.
االلتزاـ  بػشركط  كمعايير إصدار المجالت العلميػة المقئمػة" ك "معػايير النشػر  .7

 مي"  الصادرة عف كزارة التربية كالتعليـ العالي.العل
االلتزاـ بحجراءات اإلشراؼ كالمتابعػة الفنيػة ليػذه المرائػز مػف خػالؿ كزارة التربيػة  .8

 كالتعليـ العالي .
االلتػػػػػزاـ بػػػػػاقتراـ سػػػػػرية البيانػػػػػات التػػػػػي يػػػػػتـ جمعيػػػػػا ألغػػػػػراض البقػػػػػث، كعػػػػػدـ  .9

 استخداميا ألم أغراض شخصيةأك تسريبيا ألم طرؼ أخر.
االلتػػػزاـ بػػػنف تئػػػكف نتػػػائج األبقػػػاث كأسػػػاليبيا متاقػػػة للبػػػاقثيف مػػػف أجػػػؿ  .10

 .تعميـ الفائدة لعملية البقث العلمي



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 58 - 

االلتػػزاـ باالقتفػػاظ بالبيانػػات الناتجػػة مػػف األبقػػاث بمػػا  ػػي ذلػػؾ البيانػػات  .11
اإللئتركنيػػػػة مسػػػػجلة بشػػػػئؿ مالئػػػػـ لفتػػػػرة مقػػػػددة تئفػػػػي للسػػػػماح بػػػػالرجكع إلييػػػػا 

 ثيف مخريف.كاستخداميا مف قبؿ باق
االلتزاـ بالتنئد مف أف ال يئكف االختراع معرك نا أك مستخدمنا  ي السابؽ،  .12

أك أف يئػػػكف قػػػد كرد ذئػػػره  ػػػي منشػػػكرات مطبكعػػػة لمػػػدة ئا يػػػة لطلػػػب القصػػػكؿ 
 على براءة االختراع.

 االلتزاـ بق كؽ الملئية الفئرية ك تجنب سكء السلكؾ البقثي أك العلمي. .13
لتػػػراخيص الممنكقػػػة لػػػي أك العمػػػؿ  ػػػي أم أم مخالفػػػة ألم مػػػف شػػػركط ا .14

مجاؿ مف مجاالت البقػث العلمػي غيػر المصػرح بيػا لػي سػكؼ يعرضػني لئا ػة 
اإلجػػػراءات الجزائيػػػة ك ال انكنيػػػة التػػػي يػػػنص علييػػػا قػػػانكف كزارة التربيػػػة كالتعلػػػيـ 

 العالي ك اللكائح ك األنظمة ك ال رارات الصادرة بم تضاه.
 

 ..............ىكية رقـ:.. ....................اسـ صاقب الترخيص  رباعي:...
 العنكاف:................................ اسـ المرئز:.........................

 التاريخ: ....................... التكقي :  .................................
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 م2017( لسنة 3قرار إداري رقم )
 ارة التربية والتعميم العاليوكيل وز صادر عن 

 بشأن شروط ومعايير إصدار المجالت )الدوريات( العممية المحكمة

 كئيؿ كزارة التربية كالتعليـ العالي
 كتعديالتو، 2003بعد االطالع على ال انكف األساسي المعٌدؿ لسنة 

 ـ،1998لسنة  (11كاالطالع على قانكف التعليـ العالي رقـ )
 لمصلقة العامة،كك  نان لم تضيات ا

 كبناءن على الصالقيات المخكلة لنا،
 قررنا ما يلي

 (1مادة )
                                                 ييسمى ىذا ال رار "شركط كمعايير إصدار المجالت )الدكريات( العلمية المقئمة".

 (2مادة )
 تعـريـفـات

ىػػػذه الشػػػركط كالمعػػػايير المعػػػاني  يئػػػكف للئلمػػػات كالعبػػػارات اآلتيػػػة قيثمػػػا كردت  ػػػي
 المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ ال رينة على غير ذلؾ:

 كزارة التربية كالتعليـ العالي. الوزارة:
أم نشاط منظـ ي كـ بو باقث أك باقثكف  ي مؤسسة تعليـ عاؿو أك  البحث العممي:

 ا.مرئز بقث علمي بيدؼ تئكيف المعر ة أك تطكيرىا أك ن ليا أك استخدامي
ئؿ مؤسسة تتكلى التعليـ العالي ك  نػا ألقئػاـ قػانكف التعلػيـ  مؤسسة التعميم العالي:

 ـ.1998( لسنة 11العالي رقـ )
ئػػػؿ مؤسسػػػة تنشػػػن لل يػػػاـ باألبقػػػاث العلميػػػة كمرخصػػػة لػػػدل  مركـــز البحـــث العممـــي:

 ـ.1998( لسنة 11الكزارة ك  ان ألقئاـ قانكف التعليـ العالي رقـ )
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دكرية علمية تنشر أبقاثنا متخصصة  ي مجاؿ  ( العممية المحكمة:المجمة )الدورية
ىػذه األبقػاث مػف قبػؿ عػدد مػف  بتقئػيـمقدد أك عدة مجاالت مت اربة بعد أف ت ػـك 

 المتخصصيف  ي المجاؿ نفسو.
ــدولي  لميونســكو  رقػػـ دكلػػي مكقػػد للدكريػػة يػػتـ تخصيصػػو مػػف  :(ISSN)التــرقيم ال

 (.International Standard Serial Numberجانب منظمة اليكنسئك )
لػة علميػة مقئمػة ي ػيس األىميػة النسػبية لمج (:Impact Factorمعامـل التـأثير )

أك م الة نشرت  ي مجلة مقئمة أك  ي األدبيات كأبقاث العلـك كالعلكـ االجتماعية 
 مف خالؿ دراسة عدد االستشيادات المرجعية.

تعني الجديد المضاؼ إلػى المعر ػة العلميػة بمكجػب الكرقػة  ِجدة المخرجات البحثية:
 أك البقث المنشكر.

ماء المادة البقثية المنشكرة لصاقبيا سػكاءن ئػاف تعني انت أصالة المخرجات البحثية:
 باقثنا كاقدنا أـ أئثر.

 (3مادة )
 الجهات التي تمتمك الحق في إصدار مجالت عممية محكمة

مؤسسات التعليـ العالي القئكمية كالعامة كالخاصة التي تمارس عمليػا بمكجػب  .1
ظمتيػػػػا ـ، بشػػػػرط أف تتضػػػػمف أن1998( لسػػػػنة 11قػػػػانكف التعلػػػػيـ العػػػػالي رقػػػػـ )

 الداخلية قؽ إصدار مجلة علمية مقئمة.
مرائػػػز البقػػػث العلمػػػي المرخصػػػة مػػػف كزارة التربيػػػة كالتعلػػػيـ العػػػالي ك  نػػػا ل ػػػانكف  .2

 ـ كالتعليمات الصادرة عف الكزارة.1998( لسنة 11التعليـ العالي رقـ )

 (4) مادة
 شروط  إصدار المجالت العممية المحكمة

ة كاقػدة مػف الجيتػيف المشػار إلييمػا  ػي مػادة رقػـ أف تئكف الجية الميصًدرة للمجل .1
(3.) 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
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أف تيشػػػئؿ ىػػػذه الجيػػػة ىيئػػػة تقريػػػر مئكنػػػة مػػػف سػػػتة أعضػػػاء علػػػى األقػػػؿ، كمػػػف  .2
( 6ضػمنيـ رئػيس للييئػة علػى أف تتػك ر  ػييـ الشػركط المقػددة  ػي المػادة رقػـ )

 (.7كالمادة رقـ )
ددة  ػػي مػػادة رقػػـ أف تيشػػئؿ ىػػذه الجيػػة ىيئػػة استشػػارية تتػػكا ر  ييػػا الشػػركط المقػػ .3

(10.) 
أف تقػػػدد ىيئػػػة التقريػػػر لجػػػاف للتقئػػػيـ بالدكريػػػة، علػػػى أف تتػػػكا ر  ييػػػا الشػػػركط  .4

 (.13المنصكص علييا  ي مادة رقـ )
 أف تئكف المجلة  متخصصة  ي أقد مجاالت المعر ة أك عدة مجاالت مت اربة. .5
علػػى أف تتسػػـ المجلػػة  بصػػفة الدكريػػة  ػػي إصػػدارىا بكاقػػ  عػػدد كاقػػد  ػػي السػػنة  .6

 األقؿ.
أف تتك ر  ي المجلػة الشػركط المتعل ػة بػاإلخراج كالتصػميـ الػكاردة  ػي المػادة رقػـ  .7

(16.) 
 .(ISSNأف تعتمد المجلة نظاـ الترقيـ الدكلي لليكنسئك )  .8
دارة المؤسسة التي تصدر المجلة خطة كاضقة للمجلة، أف ت دـ   .9 ىيئة التقرير كا 

ف خػالؿ اسػتيفاء المعػايير كالشػركط كذلؾ للكصكؿ بالمجلة إلى قيػز العالميػة مػ
 المطلكبة.

أف تت ػػػػدـ الجيػػػػة الميصػػػػًدرة  للمجلػػػػة  بطلػػػػب إلػػػػى كزارة التربيػػػػة كالتعلػػػػيـ العػػػػالي  .10
 للقصكؿ على ترخيص لمجلة علمية مقئمة.

 (5مادة )
 هيئة التحرير

لجنػػة  نيػػة مػػف الخبػػراء ذكل الخبػػرة البقثيػػة تكئػػؿ ليػػـ مسػػؤكلية اإلشػػراؼ كالمتابعػػة 
لعلمية مف قيث جكدة المقتكل المنشكر كعمؿ لجاف التقئيـ كالسعي الدائـ للمجلة ا

 لتق يؽ أىداؼ المجلة كتطكيرىا.
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 (6مادة )
 رئيس هيئة التحرير

 يشترط  ي رئيس ىيئة التقرير ما يلي: .1
أف يقمػؿ درجػة أسػتاذ دئتػكر  ػي مجػاؿ تخصػص المجلػة إذا ئانػت المجلػػة   .أ 

نػػػػت تخصصػػػػات المجلػػػػة متخصصػػػػة أك إقػػػػدل تخصصػػػػات المجلػػػػة إذا ئا
 مت اربة.

 أف يمتاز بالخبرة البقثية الكاسعة كالنشاط البقثي المتنكع.  .ب 
ً يمػػػيف  ػػػي إقػػػدل مؤسسػػػات    .ج  أف يئػػػكف مػػػف أعضػػػاء الييئػػػة األئاديميػػػة المي

 التعليـ العالي أك مؤسسات البقث العلمي الفلسطينية.
 رة كاقدة .تقدد مدة رئاسة ىيئة التقرير بعاميف ئامليف قابليف للتجديد لم .2
 ييمنح رئيس التقرير صفة إدارية داخؿ المؤسسة.  .3

 (7مادة )
 أعضاا هيئة التحرير

يػػتـ اختيػػار عضػػك ىيئػػة التقريػػر بالتنسػػيؽ كالتشػػاكر بػػيف إدارة المؤسسػػة كرئػػيس  .1
 ىيئة التقرير.

 أف ال ي ؿ عدد أعضاء ىيئة التقرير عف )ستة أعضاء(. .2
اذ مشػػارؾ(  ػػي مجػػاؿ تخصػػص أف ال ت ػػؿ درجػػة عضػػك ىيئػػة التقريػػر عػػف )أسػػت .3

 المجلة.
أف يئػػكف تخصػػص أعضػػاء ىيئػػة التقريػػر مػػف نفػػس تخصػػص المجلػػة إذا ئانػػت  .4

 متخصصة، أك إقدل تخصصات المجلة إذا ئانت تخصصات المجلة مت اربة.
أف تأطػػي تخصصػػات أعضػػاء ىيئػػة التقريػػر ئػػؿ تخصصػػات المجلػػة إذا ئانػػت  .5

 المجلة متنكعة التخصصات.
 بالخبرة البقثية الكاسعة كالنشاط البقثي المتنكع.لتقرير ز عضك ىيئة اأف يمتا .6
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 أف يئكف أعضاء ىيئة التقرير مف داخؿ المؤسسة أك خارجيا. .7
 تقدد مدة عضكية ىيئة  التقرير بنربعة أعكاـ قابلة للتجديد لمرة كاقدة. .8
لػػدل عضػػك ىيئػػة التقريػػر اإلمئانيػػة كالرغبػػة  ػػي المشػػارئة  ػػي أعمػػاؿ أف يئػػكف  .9

 ة.تقرير المجل
 (8مادة )

 مهام أعضاا هيئة التحرير
 السعي الدائـ لتق يؽ رسالة المجلة كأىدا يا. .1
 .المساىمة  ي تطكير المجلة  كاالرت اء بيا نقك العالمية .2
 المشارئة بشئؿ منتظـ  ي االجتماعات الدكرية ألعضاء ىيئة التقرير. .3
 يا.المشارئة  ي تئكيف قاعدة بيانات لمقئميف مف داخؿ المؤسسة كخارج .4
 المشارئة  ي ترشيح المقئميف لحبقاث العلمية التي سيتـ نشرىا  ي المجلة.  .5
 االطالع على نتائج التقئيـ كمناقشة ىذه النتائج. .6
 المشارئة  ي اتخاذ ال رارات الخاصة ب بكؿ نشر األبقاث  ي المجلة. .7
 ضماف جكدة المخرجات البقثية المنشكرة كاتساقيا م  قكاعد كشركط النشر. .8
 الًجدة كاألصالة للمقتكل البقثي المنشكر  ي المجلة. ضماف .9

 (9مادة )
 الهيئة االستشارية

لجنػػة  نيػػة مػػف الخبػػراء المختصػػيف  ػػي مجػػاؿ المقتػػكل الػػذم تنشػػره الدكريػػة، تسػػعى 
 لالرت اء بمستكل الدكرية مف خالؿ ت ديـ االستشارات الفنية لييئة التقرير.

 (10مادة )
 أعضاا الهيئة االستشارية

ـ اختيػػػار عضػػػك الييئػػػة االستشػػػارية بالتنسػػػيؽ كالتشػػػاكر بػػػيف إدارة المؤسسػػػة يػػػت .1
 كالجيات ذات الصلة  ي المؤسسة كرئيس ىيئة التقرير.
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يػػتـ اختيػػار أعضػػاء الييئػػة االستشػػارية مػػف داخػػؿ الػػكطف كخارجػػو كمػػف بلػػداف  .2
مختلفػػػػػة، كمػػػػػف تخصصػػػػػات مختلفػػػػػة كث ا ػػػػػات بقثيػػػػػة متنكعػػػػػة تتناسػػػػػب مػػػػػ  

 تخصصات المجلة.
درجػة )أسػتاذ دئتػكر(  ػي مجػاؿ تخصػص  عضػك الييئػة االستشػاريةيقمؿ  أف .3

المجلػػة إذا ئانػػت المجلػػة متخصصػػة أك إقػػدل تخصصػػات المجلػػة إذا ئانػػػت 
 المجلة ذات تخصصات مت اربة.

 أف ال ي ؿ عدد أعضاء الييئة االستشارية عف )ثمانية أعضاء(. .4
 أف يئكف رئيس الييئة االستشارية مف داخؿ الكطف. .5
بػػالخبرة البقثيػػة الكاسػػعة كالنشػػاط البقثػػي  تػػاز عضػػك الييئػػة االستشػػاريةأف يم .6

 المتنكع.
 (11مادة )

 مهام أعضاا الهيئة االستشارية
 المساىمة  ي تطكير المجلة كاالرت اء بيا نقك العالمية. .1
 ت ديـ المشكرة لرئيس كىيئة تقرير المجلة. .2
 المساىمة  ي ت ييـ مستكل المجلة. .3
 .صدارات كمقتكيات المجلةالمتابعة الدائمة إل .4

 (12مادة )
 لجنة التحكيم

 ريػػػؽ مػػػف البػػػاقثيف المختصػػػيف مػػػف داخػػػؿ الػػػكطف كخارجػػػو كالمعتمػػػديف لػػػدل ىيئػػػة 
التقريػػػر، كالمثبتػػػيف علػػػى قاعػػػدة بياناتيػػػا تكئػػػؿ ليػػػـ ميمػػػة مراجعػػػة األكراؽ البقثيػػػة 

  مخرجاتيػا الم َّدمة للنشر، كالتنئد مف صقة المقتكل كدقتو كأصالتو كجدتو،  كتر 
 لييئة التقرير بالمجلة.
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 (13مادة )
 لجان تحكيم المجمة

يجػػػب أف تتػػػك ر قاعػػػدة بيانػػػات متنكعػػػة لمقئمػػػيف مػػػف داخػػػؿ الػػػكطف كخارجػػػو  .1
 .قسب تخصصات المجلة

 أف ال ي ؿ عدد المقئميف ألم إنتاج بقثي عف اثنيف. .2
 أف يقمؿ المقئـ درجػة )أسػتاذ مشػارؾ( علػى األقػؿ  ػي مجػاؿ البقػث العلمػي .3

 المراد تقئيمو.
أف يتـ تقئيـ أبقاث الباقثيف مف داخؿ المؤسسة مف قبؿ مقئمػيف اثنػيف مػف  .4

 أقدىما مف خارج الكطف. خارج المؤسسة، على أف يئكف
أف يتـ تقئيـ أبقاث الباقثيف مف خارج المؤسسة كمػف داخػؿ الػكطف مػف قبػؿ  .5

 أقدىما مف خارج الكطف. مقئميف اثنيف، على أف يئكف
ئَّـ األبقاث مف خارج الكطف مف مقئمػيف داخػؿ الػكطف علػى أف يمئف أف تيق .6

 يئكف أقدىما مف داخؿ المؤسسة. 
يتـ التنكع  ي المقئميف كالتدكير بينيـ باستمرار، كذلؾ مف قيػث جيػة العمػؿ  .7

 كمئاف القصكؿ على درجة التخصص.
 (14مادة )

 مياـ لجنة التقئيـ
اتسػػاقيا بمعػػايير كقكاعػػد النشػػر  ػػي قػػراءة األكراؽ البقثيػػة الم دَّمػػة كالتنئػػد مػػف  .1

 المجلة.
 التنئد مف: .2

 صقة المقتكل المعر ي الم دَّـ  ي األكراؽ الم دَّمة. .أ
 الجكدة كاألصالة للمادة البقثية. .ب

ج. قداثػػػػة المقتػػػػكل المنشػػػػكر كتكثيػػػػؽ االقتباسػػػػات كالمصػػػػادر البقثيػػػػة قسػػػػب 
 المنيجية المعتمدة.
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 للنتائج كاالستنتاجات. د. عمليات جم  البيانات كتقليليا كالتكصؿ
تقئيـ األكراؽ البقثية مػف خػالؿ نمػكذج معتمػد مػف مؤسسػة التعلػيـ العػالي أك  .3

مرائػػػػز البقػػػػث العلمػػػػي علػػػػى أف يتضػػػػمف ىػػػػذا النمػػػػكذج قائمػػػػة بمبػػػػادئ جػػػػكدة 
 البقث العلمي.

 (15مادة )
 قواعد وشروط النشر في المجمة

العلمػػي  ػػي المجلػػة مػػ  تضػػ  ئػػؿ ىيئػػة تقريػػر للمجلػػة قائمػػة بشػػركط كقكاعػػد النشػػر 
 مراعاة ما يلي:

خراج األبقاث  ي المجلة. .1  المنيجية العلمية المتبعة  ي ئتابة كا 
 اللأة المعتمدة  ي المجلة. .2
 نكع الخط كاليكامش داخؿ المجلة. .3
الطري ة العلمية  ػي التكثيػؽ المعتمػدة علػى مػدارس بقثيػة مرمكقػة، كمؤسسػات  .4

 بقثية متعارؼ علييا.
 لجكدة  ي المقتكل البقثي المنشكر.ضكابط األصالة كا .5
 تعليمات للباقثيف قكؿ طري ة الت دـ للنشر  ي المجلة. .6
 خطكات تقئيـ البقث قبؿ نشره  ي المجلة كتكضيقيا للباقث. .7
امتالؾ المؤسسة الميصًدرة للمجلة لنظاـ خاص أك مستنجر لت يػيـ نسػبة النسػخ  .8

 .Turn it en)ضمف المقتكل البقثي الم َّدـ للنشر )
امػػػتالؾ الدكريػػػة لمكقػػػ  علػػػى شػػػبئة الكيػػػب كتتػػػاح خاللػػػو ملخصػػػات األبقػػػاث  .9

   المنشػػػػػػػكرة بػػػػػػػاللأتيف العربيػػػػػػػة كاإلنجليزيػػػػػػػة لتقسػػػػػػػيف مؤشػػػػػػػر معامػػػػػػػؿ التػػػػػػػنثير
(Impact Factor). 
إتاقػػة تل ػػي طلبػػات النشػػر إلئتركنيػػان للبػػاقثيف قػػكؿ العػػالـ مػػف خػػالؿ المكقػػ   .10

 اإللئتركني للدكرية.
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 (16مادة )
 لتصميم العام لممجمةاإلخراج وا

أف يػػػػتـ تكقيػػػػد مكاصػػػػفات المجػػػػالت علػػػػى مسػػػػتكل المؤسسػػػػة أك المؤسسػػػػات  .1
 المت اربة مف قيث:

 مقتكيات صفقة الأالؼ. .أ 
 الشركط العامة للنشر. .ب 
 ملخص البقث باللأة العربية كاللأة اإلنجليزية. .ج 
 الئلمات المفتاقية للبقث باللأة العربية كاللأة اإلنجليزية. .د 
طػاقـ  نػػي مػتمئف قػادر علػى اإلخػػراج  كالتصػميـ بمػا يتكا ػػؽ  أف يئػكف للمجلػة .2

 م  اإلخراج الدكلي للمجالت ك النشر اإللئتركني.

 (17مادة )
تيمػػػنح المجػػػالت العلميػػػة ال ائمػػػة قالينػػػا مػػػدة سػػػنة مػػػف تػػػاريخ صػػػدكر ال ػػػرار لتسػػػكية 

 أكضاعيا  ي ضكء ىذه الشركط كالمعايير.
 (18مادة )

                                      .  ا ال رار.                ييلأى ئؿ ما يتعارض م  ىذ 
 (19مادة )

ييعمػػؿ بيػػذا ال ػػرار اعتبػػارنا مػػف تػػاريخ صػػدكره، كعلػػى جميػػ  الجيػػات ئا ػػة تنفيػػذ ىػػذا 
 كينشر  ي الجريدة الرسمية.ال رار ئؿه  يما يخصو، 

 ـ.20/02/2017صدر  ي مدينة غزة بتاريخ: 
 ىػ./1438/23المكا ؽ:                    

  د. زياد مقمد ثابتد. زياد مقمد ثابت
 كئيؿ كزارة التربية كالتعليـ العاليكئيؿ كزارة التربية كالتعليـ العالي
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 (1نمكذج رقـ )
 قائمة  قص لشركط كمعايير الترخيص

 خاص بمكظفي الترخيص كاإلجازة بكزارة التربية كالتعليـ العالي()
 التاريخ: ......................................... -1
........................................  لميصػػػػػػًدرة للدكريػػػػػػة:اسػػػػػػـ المؤسسػػػػػػة ا -2

 جامعة         ئلية جامعية           ئلية متكسطة      مرئز بقث علمي
 ............................................................   اسـ الدكرية:  -3

       

 ـ
 بنكد التك ر

 

 مدم التك ر
 مالقظات

غير  متك ر
 متك ر

الجيػػػػة المصػػػػدرة للدكريػػػػة جامعػػػػة أك ئليػػػػة أك مرئػػػػز بقػػػػث  1
 علمي.

   

 تك ر الجية المصدرة للدكرية ىيئة تقرير مئكنة مف ستة 2
أعضاء علػى األقػؿ،كمف ضػمنيـ رئػيس للييئػة،كتتك ر  ػييـ 

 (.7( كرقـ )6الشركط المقددة  ي المكاد رقـ )

   

استشػػػارية تتػػػك ر  ييػػػا تشػػػئؿ الجيػػػة المصػػػدرة للدكريػػػة ىيئػػػة  3
 (.10الشركط المقددة  ي المادة رقـ )

   

تقػػػدد جيػػػة إصػػػدار الدكريػػػة لجػػػاف للتقئػػػيـ بالدكريػػػة قسػػػب  4
 (13المادة رقـ )

   

تكجد قائمػة ل كاعػد كشػركط النشػر العلمػي قسػب المػادة رقػـ  5
(15 .) 

   

تأطػػػي الدكريػػػة العلميػػػة تخصصػػػان بعينػػػو،  ػػػي أقػػػد مجػػػاالت  6
 عدة مجاالت مت اربة. المعر ة أك
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    تتسـ الدكرية العلمية المقئمة بصفة الدكرية  ي إصدارىا. 7
تتػػػػك ر  ػػػػي المجلػػػػة الشػػػػركط المتعل ػػػػة بػػػػاإلخراج كالتصػػػػميـ  8

 (.16الكاردة  ي مادة رقـ )
   

تعتمػػػػػػد الدكريػػػػػػة العلميػػػػػػة نظػػػػػػاـ التػػػػػػرقيـ الػػػػػػدكلي لليكنسػػػػػػئك  9
(ISSN.) 

   

د 10 ارة المؤسسػػة خطػػة كاضػػقة للمؤسسػػة ت ػػدـ ىيئػػة التقريػػر كا 
التػػػػي تصػػػػدر الدكريػػػػة كذلػػػػؾ للكصػػػػكؿ بالدكريػػػػة إلػػػػى قيػػػػز 

 العالمية مف خالؿ استيفاء المعايير كالشركط المطلكبة.

   

   
 التكصيات:

................................................................................
................................................................................

................................................................................ 
................................................................................

................................................................................
................................................................................

...................... 
 .................  ......... التكقي : .................................. .1االسـ: 

 ........................... التكقي : ..............................                         ... .2      
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 نموذج تعهد
 

 .........................................................   المرسؿ: أتعيد أنا الباقث  
 ػ :بنف مادة ىذه الكرقة المعنكنة بػػػػ

....................................................................................................

....................................................................................................
....................................................................................................

....................................................................................................
.................................................................................................... 

 دَّمة للنشر لدل الدكرية:كالم   
....................................................................................................
....................................................................................................

.................................................................................................... 
تتسػػـ باألصػػالة، أم أف مقتكاىػػا ينتسػػب للباقػػث أك للفريػػؽ البقثػػي، كأف المنيجيػػة 
المدكنػػة بالكرقػػة تػػـ أتباعيػػا بدقػػة، كأف المصػػادر التػػي رجػػ  ليػػا  ريػػؽ البقػػث مدكنػػة 

لنتػائج كاالسػتنباطات التػي تػـ التكصػؿ إلييػا ئليا، كتـ تكثيؽ االقتباسات بدقة، كأف ا
 تمت صياغتيا بشئؿ منط ي كمنيجي.

 
 تكقي  الباقث الميرسؿ
............................ 

 (2نموذج رقم )
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 (3نموذج رقم )
 خاص بالمحكمين(معايير تحكيم مبدئي لورقة بحثية )

المعيار 
 العاـ

 المؤشر
 مدل التك ر

1 2 3 4 

 اإلطار
 المفاىيمي

     ييعبر عنكاف الدراسة عف مقتكاىا بدقة. 1
     يتسـ ملخص الدراسة بالدقة كالتأطية الئاملة لئامؿ المقتكم. 2
     تأطي الدراسة مجاؿ البقث كنطاؽ االست صاء بدقة. 3
     طاران مفاىيمينا منط ينا كمترابطنا.الدراسة إ تعئس 4
     تطرح الدراسة سؤاالن بقثيان أك تتضمف  رضية قابلة لل ياس. 5
     تكصلت الدراسة  إلى استنتاجات مكضكعية كمبنية على النتائج. 6

 الشفا ية

     تئشؼ  الدراسة عف مصادر  البيانات الخاـ المقللة.  1
     لمئاني ك الزماني الذم أجريت خاللو.تكضح الدراسة القد ا 2
     تعلف الدراسة عف مصادر دعميا كتمكيليا. 3
تنخػػػذ الدراسػػػة بالقسػػػباف أيػػػة خصكصػػػية ث ا يػػػة قػػػد تقػػػد مػػػف صػػػقة عمليػػػة  4

 التقليؿ أك النتائج.
    

تعػػػػرض الدراسػػػػة النتػػػػائج بنمػػػػاف دكف تلفيػػػػؽ أك تزكيػػػػر أك معالجػػػػة البيانػػػػات  5
 سبة.بطرائؽ غير منا

    

السػػػػالمة ك 
 المكثكقية

ا. 1      ت دـ الدراسة تصميمنا بقثينا منتجن
     ت دـ الدراسة طري ة بقثية معتمدة. 2
ت ػػػػدـ الدراسػػػػة تبريػػػػران م نعنػػػػا الختيارىػػػػا التصػػػػميـ البقثػػػػي كالطري ػػػػة البقثيػػػػة   3

 كمدل اتساقيا م  السؤاؿ البقثي.
    

     دقة.تتسـ لأة الدراسة بالطالقة كال 4
تعػػٌرؼ الدراسػػة اسػػتخداـ الصػػي  الرياضػػية كالرمػػكز كاالختصػػارات كالكقػػدات  5

 بدقة.
    

مئانيػػة إعػػادة التكظيػػؼ  6 يتسػػـ الكصػػؼ الم ػػدـ للتجريػػب كالقسػػابات بالدقػػة كا 
 مف قبؿ باقثيف مخريف.

    

    يقتاج أم جزء مف الدراسة )النص، الصي ، األشئاؿ كالجداكؿ( إلى مزيػد   7
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 التكضيح أك الدمج أك الت ليص أك القذؼ. مف
     المراج  كالمصادر المستخدمة مناسبة مف قيث العدد كالجكدة كالقداثة. 8

 األصالة

     ت دـ الدراسة مفاىيـ كأ ئار كمعلكمات كبيانات تتسـ بالقداثة. 1
     ت دـ الدراسة عمالن أصيالن لـ ينشر  ي أم مكضكع أك بنم لأة. 2
     يصؼ الباقثكف إسياماتيـ البقثية الجديدة بكضكح. 3
     ينتمي الجديد الم دَـّ  ي الدراسة للباقث أك لفريؽ البقث. 4
     االقتباسات مف المصادر مقددة كمكث ة. 5
     تـ إظيار مستكل اإلسياـ لئؿ باقث  ي الدراسة. 6

 
 س بدرجة ممتازة.         (: تك ر المؤشر الم ا4* العالمة ) :مالحظة

 (: تك ر المؤشر الم اس بدرجة جيدة.3العالمة ) *          
 (: تك ر المؤشر الم اس بدرجة متكسطة. 2العالمة ) *         

 (: تك ر المؤشر الم اس بدرجة ضعيفة.1العالمة ) *         
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 م2017( لسنة 4قرار إداري رقم )
 لتربية والتعميم العاليوكيل وزارة اصادر عن 

لمطمبة الراغبين بالدراسة في  بشأن تعميمات ترخيص مكاتب الخدمات الجامعية
 الخارج

 كئيؿ كزارة التربية كالتعليـ العالي
 كتعديالتو، 2003بعد االطالع على ال انكف األساسي المعٌدؿ لسنة 

( 5ا المػػادة )ـ كالسػػيم1998لسػػنة  (11كاالطػػالع علػػى قػػانكف التعلػػيـ العػػالي رقػػـ )
 منو،

 كك  ان لم تضيات المصلقة العامة،
 كبناءن على الصالقيات المخكلة لنا،

 قررنا ما يلي:
 (1المادة )

تسػػػمى ىػػػذا ال ػػػرار "تعليمػػػات تػػػرخيص مئاتػػػب الخػػػدمات الجامعيػػػة للطلبػػػة الػػػراغبيف 
 بالدراسة  ي الخارج".

 (2المادة )
 تعريفات

ا النظػاـ المعػاني المخصصػة ليػا أدنػاه مػا يئكف للئلمات التالية قيثما كردت  ػي ىػذ
 لـ تدؿ ال رينة على غير ذلؾ:

 كزارة التربية كالتعليـ العالي. الوزارة:
 كزير التربية كالتعليـ العالي. الوزير:

مئتػػػػب مػػػػرخص مػػػػف الػػػػكزارة لت ػػػػديـ الخػػػػدمات الجامعيػػػػة للطلبػػػػة  مكتــــب الخــــدمات:
 صادرة بيذا الخصكص.الفلسطينييف ك  ان ألقئاـ ال انكف كالتعليمات ال

 الشرئة المالئة لمئتب الخدمات الجامعية. المؤسس:
 الشخص الذم يتكلى إدارة مئتب الخدمات مباشرة. مدير المكتب:
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 الشيادة الممنكقة مف الكزارة لمزاكلة مياـ الخدمات الجامعية. الترخيص:
 اإلدارة العامة للتعليـ الجامعي. اإلدارة المعنية:

اللجنة المشئلة مػف الػكزارة لدراسػة طلػب التػرخيص كالتنئػد مػف  ىي لجنة الترخيص:
 تكا ر كتطابؽ ئا ة الشركط المطلكبة قانكنان.

ىػػػك شػػػخص مؤىػػػؿ يتػػػاب  أعمػػػاؿ المئتػػػب  ػػػي إقػػػدل  ممثـــل المكتـــب فـــي الخـــارج:
 الساقات الخارجية بأض النظر عف جنسيتو.

ـــة التحقيـــق: يؽ  ػػػي المخالفػػػات ىػػػي اللجنػػػة المشػػػئلة مػػػف الػػػكزارة لل يػػػاـ بػػػالتق  لجن
 كالشئاكل الم امة على المئاتب ك  ان ألقئاـ النظاـ كالتعليمات.

 

 (3المادة )
 شروط خاصة

  يشػػػػػترط  ػػػػػي المؤسػػػػػس أف يئػػػػػكف شػػػػػرئة  لسػػػػػطينية  مػػػػػف الشػػػػػرئات العامػػػػػة أك
الخاصة مسجلة ك  ان ألقئاـ التشػريعات ذات العالقػة، بقيػث ال ي ػؿ رأس ماليػا 

دعػػة  ػػي قسػػابو  ػػي أقػػد المصػػارؼ المعتػػرؼ ( دينػػار أردنػػي مك 10,000عػػف )
 بيا  ي قطاع غزة.

  ي كـ مئتب الخدمات بت ديـ أية خدمة منصػكص علييػا  ػي ىػذه التعليمػات بعػد
 القصكؿ على ترخيص بذلؾ مف الكزارة قسب األصكؿ ال انكنية.

 

 (4المادة )
 عمل مكتب الخدمات الجامعية

لطلبػػػػة الفلسػػػػطينييف  ػػػػي ي تصػػػػر عمػػػػؿ مئتػػػػب الخػػػػدمات الجامعيػػػػة علػػػػى تسػػػػجيؿ ا
مؤسسػات التعلػػيـ العػػالي غيػػر الفلسػػطينية المعتػػرؼ بيػػا مػػف الػػكزارة، كتسػػجيؿ الطلبػػة 

 مف غير الفلسطينييف  ي مؤسسات التعليـ العالي الفلسطينية.
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 (5المادة )
 شروط الترخيص

 تجييز كتنثيث مئتب الخدمات بما يلـز للعمؿ. .أ 
 للترخيص قسب ىذه التعليمات. ت ديـ طلب مر  ان بو األكراؽ المطلكبة .ب 
( ألؼ دينار أردني سارية المفعكؿ لمػدة ال ت ػؿ 1000ت ديـ ئفالة بنئية ب يمة ) .ج 

عف سػنة يػتـ تجديػدىا سػنكيان، كيجػب أف تػنص الئفالػة البنئيػة علػى قػؽ الػكزير 
بمصادرتيا ئليان أك جزئيان إذا خالؼ المرخص لو أيا مف شركط الترخيص أك أيػا 

 المترتبة عليو بم تضى أقئاـ ىذه التعليمات.مف االلتزامات 
( عشػػريف ألػػؼ 20,000ت ػػديـ ئفالػػة عدليػػة منظمػػة لػػدل ئاتػػب العػػدؿ بمبلػػ  ) .د 

 دينار أردني ضمانان لق كؽ الطالب.
 

 (6المادة )
 إجرااات ترخيص مكتب الخدمات الجامعية

و ت ػديـ طلػػب تػػرخيص للػػكزارة علػػى نسػػختيف للنمػػكذج المعػػد ليػػذه الأايػػة مر  ػػان بػػ .أ 
 جمي  الكثائؽ المطلكبة  ي النمكذج.

ت كـ لجنة الترخيص بدراسة الطلبات الم دمػة للتنئػد مػف تػكا ر الشػركط كالػكاردة  .ب 
 ػػي التعليمػػات علػػى أف تر ػػ  ت ريرىػػا للػػكزير متضػػمنان تكصػػياتيا خػػالؿ أسػػبكعيف 

 مف تاريخ ت ديـ الطلب.
المئتػػػػب يصػػػدر الػػػػكزير بنػػػاء علػػػػى تكصػػػػيات لجنػػػة التػػػػرخيص قػػػراران بتػػػػرخيص  .ج 

 المستك ي للشركط.
يتكجػػػب علػػػى المئتػػػب اسػػػتئماؿ إجػػػراءات التػػػرخيص مػػػف قيػػػث البيئػػػة المئانيػػػة  .د 

 المجيزة خالؿ مدة ال تتجاكز ثالثة أشير مف تبليأو بالمكا  ة المبدئية.
بعػػػػػد اسػػػػػتئماؿ المئتػػػػػب إجػػػػػراءات التػػػػػرخيص ت ػػػػػـك الػػػػػكزارة  بحصػػػػػدار شػػػػػيادة  .ق 

 لعمؿ بالمئتب.الترخيص كالتي تفكض م دـ الطلب مزاكلة ا
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علػػى المؤسػػس الت ػػدـ بطلػػب تجديػػد رخصػػة المئتػػب أك أقػػد  ركعػػو سػػنكيا قبػػؿ  .ك 
 انتياء الترخيص بشير على األقؿ.

 ي قاؿ لـ ي ػـ المؤسػس بتجديػد التػرخيص السػنكم للمئتػب أك أقػد  ركعػو  ػي  .ز 
المكعػػد المبػػيف  ػػي التعليمػػات،  حنػػو يعتبػػر مخالفػػان للتعليمػػات، ك ػػي قػػاؿ رغبتػػو 

 خيص المئتب يعامؿ معاملة المئتب الجديد مف ناقية الترخيص. بتجديد تر 
 

 (7المادة )
 رسـك الترخيص

تستك ي الكزارة لقساب التعليـ العالي بدؿ مصاريؼ إدارية مف مؤسػس المئتػب  .أ 
عند ترخيصو ألكؿ مرة أك تسكية أكضاعو  ي ضكء ىػذه التعليمػات مبلػ  كقػدره 

 صة.( ألؼ دينار أردني عند إصدار الرخ1000)
( دينػػػار أردنػػػي 200تسػػػتك ي الػػػكزارة سػػػنكيان عنػػػد تجديػػػد الرخصػػػة مبلػػػ  كقػػػدره ) .ب 

 ( ديناران أردنيان سنكيان عف تجديد ترخيص أم  رع للمئتب.70سنكيان كمبل  )
 

 (8المادة )
رخصة مئتب الخدمات تظؿ باسـ الشرئة المؤسسة، كال يجكز التنازؿ عنيػا أك  . أ

متنازؿ لو الشركط المنصكص علييػا  ػي ىػذه تقكيليا للأير إال إذا تك رت  ي ال
التعليمػػػات بمػػػا ال يتعػػػارض مػػػ  نصػػػكص قػػػانكف الشػػػرئات الفلسػػػطينية كبمكا  ػػػة 

 الكزير أك مف يفكضو على ذلؾ.
لمؤسس المئتب بعد القصػكؿ علػى مكا  ػة الػكزير الخطيػة أك مػف يفكضػو  ػتح  . ب

تػب الرئيسػي  رع أك أئثر للمئتب على أف تتك ر  يػو الشػركط المطلكبػة  ػي المئ
 بم تضى أقئاـ ىذه التعليمات.
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 (9المادة )
 مهام مكتب الخدمات

القصػػػكؿ علػػػى قبػػػكؿ الطلبػػػة النيػػػائي  ػػػي الجامعػػػات المعتػػػرؼ بيػػػا  ػػػي خػػػارج  . أ
  لسطيف ضمف البرامج التالية )بئالكريكس، دبلكـ عاؿو ، ماجستير، دئتكراة(.

ي يمئػػػف بمكجبيػػػا القصػػكؿ علػػػى قبػػػكؿ الطلبػػػة  ػػػي بػػػرامج اللأػػػات األجنبيػػػة التػػػ . ب
 تقصيؿ  يزا طالب.

القصػػكؿ ضػػمف شػػركط خاصػػة علػػى  يػػزا طالػػب لصػػالح الطلبػػة الم بػػكليف  ػػي  . ت
 الجامعات خارج الكطف أك أية خدمات أخرل متفؽ علييا.

 

 (10المادة )
 الشروط الواجب توافرها في مدير المكتب

 يشترط  ي مدير المئتب ما يلي:
 أف يئكف  لسطيني الجنسية. .أ 
 سف السير كالسلكؾ.أف يئكف ق .ب 
 أف يئكف غير مقئكـ عليو بجناية أك بجنقة مخلة بالشرؼ أك األمانة. .ج 
 أف يئكف المدير قاصالن على شيادة البئالكريكس على األقؿ. .د 

 

 (11المادة )
ذا ما رغب  يتكلى مدير المئتب ميامو مف تاريخ القصكؿ على الرخصة النيائية، كا 

إبػػالغ الػػكزارة بػذلؾ خػػالؿ أسػػبكع مػػف تػػاريخ المؤسػس  ػػي تأييػػر مػػدير المئتػب  عليػػو 
 شأكر المكق  الكظيفي للمدير.

 (12المادة )
 يلتـز مئتب الخدمات المرخص بما يلي:

 اعتماد ممثؿ لو خارج  لسطيف لمتابعة خدماتو  ي الدكلة التي يتعامؿ معيا. .أ 
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تكظيػػػؼ نمػػػكذج الع ػػػد الرسػػػمي المعتمػػػد مػػػف كزارة التربيػػػة كالتعلػػػيـ العػػػالي  ػػػي  .ب 
عاقد م  الطلبة بخصكص ت ديـ الخػدمات الجامعيػة ليػـ علػى أف يئػكف الع ػد الت

 مف ثالث نسخ أصلية تسلـ إقداىما إلى كزارة التربية ك التعليـ العالي.
تسػػليـ الطلػػب النيػػائي  ػػي البرنػػامج المتفػػؽ عليػػو  ػػي أم مػػف مؤسسػػات التعلػػيـ  .ج 

ة ئتابيػػػة إذا لػػػـ العػػػالي الكطنيػػػة أك األجنبيػػػة مػػػ  تبليػػػ  الطالػػػب مباشػػػرة كبصػػػكر 
 يتمئف مف تسجيلو خالؿ المدة المقددة بالع د.

يجػػب علػػى المئتػػب أف ي ػػدـ إلػػى الػػكزارة مػػا يثبػػت قيامػػو بػػد   أيػػة رسػػـك دراسػػية  .د 
 نيابة عف الطالب خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ الد  .

يلتػػـز المئتػػب بت ػػديـ قائمػػة بنسػػماء الطلبػػة الػػذيف قػػاـ بتسػػجيليـ  ػػي مؤسسػػات  .ق 
العالي للكزارة  ي مكعد ال يتجاكز نياية ئؿ  صؿ دراسي أك عند الطلب التعليـ 

ًن قسب النمكذج المر ؽ. لئتركنيان  م  ضركرة ت ديـ بيانات الطلبة كرقيان كا 
تزكيػػػػد الػػػػكزارة بنسػػػػخة مػػػػف الع ػػػػكد التػػػػي يبرميػػػػا مػػػػ  مؤسسػػػػات التعلػػػػيـ العػػػػالي  .ك 

 األجنبية التي يتعامؿ معيا باللأة العربية.
بنسػػخة أصػػلية مصػػدقة مػػف الع ػػكد المكقعػػة مػػ  الطلبػػة أك أكليػػاء  تزكيػػد الػػكزارة .ز 

 أمكرىـ.
تزكيػػػػد الػػػػكزارة بنكقػػػػات دكامػػػػو المقػػػػددة مػػػػف قبلػػػػو كتقديػػػػد يػػػػـك أك أيػػػػاـ العطػػػػؿ  .ح 

 األسبكعية.
علػػى المئاتػػب أف تضػػ  شػػيادة التػػرخيص  ػػي مئػػاف بػػارز  ػػي م ػػر المئتػػب أك  .ط 

 الفرع.
 لسػػػطيف كتنػػػكير الطلبػػػة اإلعػػػالف عػػػف مليػػػات التسػػػجيؿ للجامعػػػات  ػػػي خػػػارج  .م 

كذكييػـ قػكؿ مكقػ  الجامعػة كمسػتكل تصػػنيفيا  ػي بلػدىا كقػكؿ العػالـ إف تػػك ر 
 ذلؾ.
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أف يتضػػمف أم إعػػالف صػػارد عػػف المئتػػب اسػػـ كشػػعار كعنػػكاف المئتػػب ك  ػػان  .ؾ 
للبيانػػػػات المقفكظػػػػة  ػػػػي سػػػػجالت الػػػػكزارة كاإلشػػػػارة إلػػػػى رقػػػػـ الرخصػػػػة كتػػػػاريخ 

 الترخيص.
يػػة  ػػي قػػاؿ إغػػالؽ المئتػػب أك أم مػػف  ركعػػو نشػػر إعػػالف  ػػي الصػػقؼ المقل .ؿ 

ألم سػػػبب مػػػػف األسػػػباب، يػػػػتـ مػػػف خاللػػػػو التعبيػػػر عػػػػف االلتػػػزاـ بتنديػػػػة ق ػػػػكؽ 
 المتعامليف معو.

 (13المادة )
للكزارة القؽ  ػي االطػالع علػى ئا ػة المعلكمػات كالمسػتندات كالملفػات الخاصػة  .أ 

ـ ئا ػة التسػييالت بالخدمات الجامعية التي يمارسيا المئتب، كعلى المئتب ت دي
 الالزمة لذلؾ.

الت يػػد بتعليمػػات الػػكزارة بعػػدـ اإلعػػالف عػػف إمئانيػػة تقصػػيؿ قبػػكؿ جػػامعي  ػػي  .ب 
 مؤسسات التعليـ العالي غير المعترؼ بيا مف الكزارة.

 

 (14المادة )
 ي ـك المئتب بتزكيد الطلبة أك أكلياء أمكرىـ بما يلي:

ة التػي يرغػػب الطالػب االلتقػػاؽ نشػرات قديثػة لمؤسسػػات التعلػيـ العػػالي األجنبيػ .أ 
بيػػػا كالتػػػي تتضػػػمف البػػػرامج األئاديميػػػة المعتػػػرؼ بيػػػا كأنظمػػػة الدراسػػػة كم ػػػدار 
الرسكـ كالشيادات التػي تمنقيػا كت ػدير ت ريبػي لتئػاليؼ المعيشػة  ػي البلػد الػذم 

 تكجد  يو تلؾ المؤسسة.
المعتمػد نسخة مف الع د المبـر بيف المئتب كالطالب أك كلي أمره ك ؽ النمػكذج  .ب 

ع مف الطر يف. ًٌ  مف الكزارة ك المكٌؽ
إيصاالت مالية مستك ية للشركط المقاسبية  ػي قػاؿ قػاـ المئتػب ك  ػان ألنظمػة  .ج 

المؤسسة التعليمية باسػتيفاء رسػـك ال بػكؿ كالتسػجيؿ للدراسػة  ػي السػنة الجامعيػة 
 األكلى.
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 (15المادة )
 يقظر على المئتب ال ياـ بنم مف األعماؿ التالية:

عامػؿ مػ  مؤسسػات التعلػيـ العػػالي األجنبيػة أك معاىػد اللأػات غيػر المعتػػرؼ الت .أ 
بيػػا مػػف الػػكزارة أك التعاقػػد معيػػا أك اإلعػػالف عنيػػا  ػػي الصػػقؼ بػػنم شػػئؿ مػػف 

 األشئاؿ أك تسجيؿ الطلبة  ي أم منيا.
تسػػجيؿ الطلبػػة  ػػي بػػرامج غيػػر مرخصػػة أك غيػػر مجػػازة مػػف التعلػػيـ العػػالي  ػػي  .ب 

ف ئاف ىناؾ ا  عتراؼ بالمؤسسة.بلدىا كا 
جراءات ال بكؿ أك الترائمي أك التجسير الصادر عف الكزارة. .ج   مخالفة شركط كا 
 التعامؿ م  التخصصات األئاديمية غير المعتمدة مف الكزارة. .د 
شػػػراء أك التعامػػػؿ مػػػ  المػػػنح أك الم اعػػػد التػػػي تخصػػػص لفلسػػػطيف مػػػف خػػػالؿ  .ق 

ؿ المؤسسػات المانقػة السفارات الفلسطينية  ي الخارج أك المنح الم دمة مف خال
 للسلطة الكطنية الفلسطينية.

ن ػػػػػؿ م ػػػػػر المئتػػػػػب أك أم مػػػػػف  ركعػػػػػو إلػػػػػى أم مئػػػػػاف أك تأييػػػػػر اسػػػػػمو دكف  .ك 
 القصكؿ على المكا  ة الخطية المسب ة مف الكزارة.

ت اضػي أيػة أجػكر أك بػدالت غيػػر منصػكص علييػا  ػي ىػذه التعليمػػات، أك أم  .ز 
 تعليمات تصدرىا الكزارة.

أك بػػػدالت مػػػف الطالػػب أك كلػػػي أمػػػره خػػػالؼ المبلػػػ  المتفػػػؽ  ت اضػػي أيػػػة أجػػػكر .ح 
 عليو مف قبؿ ممثؿ المئتب  ي الخارج.

. .ط  ًن ًن أك جزئيان  تنجير المئتب أك تضمينو للأير مف الباطف ئليان
اسػػػت طاع أيػػػة نسػػػبة مػػػف الرسػػػكـ الجامعيػػػة لصػػػالح المئتػػػب بػػػدكف علػػػـ الطالػػػب  .م 

 المسجؿ بأض النظر عف مكا  ة الجامعة على ذلؾ.
 عالف أك التركيج ألية برامج ليست مجازة مف التعليـ العالي  ي بلدىا.اإل .ؾ 
نشػػػر أك تػػػداكؿ أم بيانػػػات أك معلكمػػػات خاصػػػة بالطلبػػػة المسػػػجليف مػػػف خػػػالؿ  .ؿ 

 المئتب ألية جية غير الجيات الرسمية.
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ال يػػاـ بميػػاـ تعليميػػة ئتػػدريس مسػػاقات أك مػػكاد اسػػتدرائية أك إجػػراء امتقانػػات  .ـ 
 اديمي مرخص داخؿ البالد أك خارجيا.ئمتطلبات لبرنامج أئ

 

 (16المادة )
 يجب على المئتب أف يقتفظ بالكثائؽ كالمستندات التالية:

 -ملؼ لئؿ طالب سجؿ لديو يقتكل على الكثائؽ التالية: .1
صػػػػكرة شػػػػيادة دراسػػػػة الثانكيػػػػة العامػػػػة )التػػػػكجييي( للطلبػػػػة مصػػػػدقة قسػػػػب  .أ 

 األصكؿ.
 طالب.صكرة عف جكاز السفر كاليكية الشخصية لل .ب 
نسػػػخة مػػػف الع ػػػد المبػػػـر بػػػيف المئتػػػب كالطالػػػب أك كلػػػي أمػػػره ك ػػػؽ النمػػػكذج  .ج 

 المعتمد مف الكزارة كالمكٌق  مف الطر يف.
نسػػخة مػػف االتفاقيػػات المبرمػػة مػػ  المؤسسػػات التعليميػػة األجنبيػػة المعتػػرؼ بيػػا  .2

لدل الكزارة التي يتعامػؿ معيػا المئتػب، ك أف تئػكف مترجمػة ترجمػة قانكنيػة إلػى 
 ة العربية  ي قاؿ ئانت االتفاقيات مدكنة بأيرىا.اللأ

 ملؼ يتضمف ئا ة المراسالت المتبادلة م  الكزارة. .3
 ملؼ باألنظمة كالتعليمات الصادرة مف الكزارة بشنف الخدمات الجامعية. .4
إيصػػاالت الم بكضػػات التػػي يصػػدرىا المئتػػب أك أم  ػػرع لػػو علػػى أف تتضػػمف  .5

 المالية.جمي  البيانات الالزمة قسب األصكؿ 
كثي ػػة تؤئػػد االعتػػراؼ بيػػذه المؤسسػػة مػػف التعلػػيـ العػػالي  ػػي بلػػدىا إضػػا ة إلػػى  .6

 تصنيؼ ىذه الجامعة  ي ضكء المؤشرات العالمية.
 

 (17المادة )
 اإلشراؼ كالمتابعة

 يتـ ال ياـ بحجراء المتابعة الدكرية على مئاتب الخدمات الجامعية ك  ان للتالي:
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نػػة مػػف التعلػػيـ العػػالي علػػى أف ال ي ػػؿ عػػددىـ يشػػئؿ الػػكزير أك مػػف يفكضػػو لج .1
عف ثالثة أعضاء لل ياـ بحجراء المتابعػة الدكريػة علػى المئاتػب ك ركعيػا، للتنئػد 

 مف مدل التزاميا بنقئاـ ال انكف كالتعليمات الخاصة بيذا الخصكص.
يجػػب علػػى اللجنػػة ال يػػاـ بػػحجراء المتابعػػة علػػى المئاتػػب ك ركعيػػا مػػرتيف علػػى  .2

سػػػنة للتق ػػػؽ مػػػف مػػػدل التزاميػػػا بال ػػػانكف كالتعليمػػػات الصػػػادرة مػػػف األقػػػؿ  ػػػي ال
 الكزارة.

إف  -تر ػػػ  لجنػػػة المتابعػػػة ت ريرىػػػا للػػػكزير أك مػػػف يفكضػػػو متضػػػمنان المخالفػػػات  .3
( يكمان 15كالتكصيات المتعل ة بحزالة المخالفات خالؿ مدة ال تتجاكز ) -كجدت 

لػػى العنػػكاف الػػذم يقػػدده مػػف تػػاريخ تسػػليـ مؤسػػس المئتػػب إنػػذاران خطيػػان بػػذلؾ ع
 المئتب.

 (18المادة )
 البدالت واألجور

يشػػػػئؿ الػػػػكزير أك مػػػػف يفكضػػػػو لجنػػػػة لتقديػػػػد قائمػػػػة بنسػػػػعار ت ػػػػديـ الخػػػػدمات  .أ 
 الجامعية.

يلتـز مئتب الخدمات ب ائمة األسعار الرسمية المقددة مف الكزارة م ابػؿ ت ديمػو  .ب 
بػكؿ كالتسػجيؿ الخدمة، كتشمؿ جمي  المصاريؼ قتػى قصػكؿ الطالػب علػى ال 

  ي المؤسسة التعليمية.
 (19المادة )

 إجرااات التحقيق في الشكاوي
تنظػر اللجنػة المشػػئلة مػف الػكزير أك مػػف يفكضػو  ػي الشػػئاكل الخطيػة الم دمػػة  .أ 

بقػػػػؽ المئاتػػػػب مػػػػف الطلبػػػػة أك أكليػػػػاء أمػػػػكرىـ أك الجيػػػػات ذات العالقػػػػة بعمػػػػؿ 
 المئاتب.
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المزيػد مػف اإليضػاقات بخصػكص ت كـ لجنة التق يؽ بمخاطبة المئتػب بطلػب  .ب 
الشػػئاكل الم دمػػة بق ػػو، كيجػػب علػػى المؤسسػػة الػػرد علػػى الطلػػب خػػالؿ عشػػرة 

 أياـ عمؿ مف تاريخو.
تنظػػػر اللجنػػػة المعنيػػػة بػػػالكزارة بػػػالرد الم ػػػدـ مػػػف المئتػػػب قػػػكؿ الشػػػئكل خػػػالؿ  .ج 

أسػػبكعيف مػػف تػػاريخ اسػػتالمو، كليػػا إنيػػاء المكضػػكع إذا تبػػيف أف الشػػئكل ئيديػػة 
ية للػػػكزير  ػػػي قػػػاؿ ثبػػػت ارتئػػػاب المئتػػػب مخالفػػػة لل ػػػانكف كتعليمػػػات أك التكصػػػ

 الكزارة.
 ػػي قالػػة عػػدـ م ػػدرة اللجنػػة علػػى البػػت  ػػي الشػػئكل الم دمػػة أك إثباتيػػا تنسػػب  .د 

 للكزير إقالة ىذه الشئكل إلى الجيات المختصة للبت  ييا.
مػػػؿ مخاطبػػػة المئاتػػػب المخالفػػػة للع -بنػػػاء علػػػى تنسػػػيب اللجنػػػة المعنيػػػة-للػػػكزارة .ق 

زالة المخالفات خالؿ أسبكعيف علػى األئثػر أك إي ػاع  على تصكيب أكضاعيا كا 
 الع كبات المنصكص علييا  ي التعليمات.

ت كـ لجنة التق يؽ بالتثبت مف قياـ المئتػب بحزالػة المخالفػات كتصػقيح كضػعو  .ك 
ال ػػانكني علػػى اف ت ػػدـ اللجنػػة ت ريرىػػا خػػالؿ شػػير مػػف تشػػئيليا بػػذلؾ متضػػمنان 

اليا كالمخالفات إف كجدت كالتكصػيات المتعل ػة بحزالػة المخالفػات ك  ػان نتائج أعم
 ألقئاـ ىذه التعليمات.

 (20المادة )
 العقوبات

إذا ثبػػػت ارتئػػػػاب المئتػػػػب أليػػػػة مخالفػػػػة تتعلػػػػؽ بالخػػػػدمات الطالبيػػػػة أك ال ػػػػانكف أك  
 ؽ التالي:تعليمات الكزارة، للكزارة تكقي  الع كبة التي تراىا مناسبة لقجـ المخالفة ك 

إذا خالؼ المئتب أيان مف شركط الترخيص أك أم مادة مف مكاد ىذه التعليمػات  .أ 
 للكزارة القؽ  ي تكجيو إنذار بكجكب إزالة المخالفة خالؿ أسبكعيف مف تػاريخ 

 تبليأو.
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قاؿ انتياء  ترة اإلنذار بكجكب إزالة المخالفػة،  للػكزارة القػؽ بتجميػد تػرخيص  .ب 
زالة المخالفات.المئتب قتى البت  ي الشئ  اكل كا 

إذا ثبت أثناء  ترة التق ؽ مف الشئكل أك المخالفة بنف المئتب قد ارتئب كاقدة  .ج 
 أك أئثر مف المخالفات المذئكرة أدناه يتـ إلأاء ترخيص المئتب.

 .تسجيؿ الطلبة  ي جامعات غير معترؼ بيا مف التعليـ العالي الفلسطيني 
 الصػػػػػػادرة عػػػػػػف التعلػػػػػػيـ العػػػػػػالي  عػػػػػػدـ االلتػػػػػػزاـ بشػػػػػػركط كتعليمػػػػػػات ال بػػػػػػكؿ

 الفلسطيني.
  ا ت ػػػػاد الشػػػػفا ية  ػػػػي الجكانػػػػب الماليػػػػة سػػػػكاء مػػػػ  الطالػػػػب أك أيػػػػة مؤسسػػػػة

 تعليمية.
  عدـ مزاكلة المينة الخاصة بعمؿ المئاتب بعد مركر سنة مف التػرخيص أك

 تكقفو عف ممارسة العمؿ مثؿ ىذه المدة.
حعػػادة جميػػ  المبػػال  التػػي  ػػي قػػاؿ إلأػػاء تػػرخيص المئتػػب يلػػـز مالػػؾ المئتػػب ب .د 

ت اضاىا مف الطالب د عة كاقدة، كيتقمؿ ئا ة األضرار المالية كاألدبيػة التػي 
 تلقؽ بالطالب.

 ػػي قػػاؿ إلأػػاء تػػرخيص المئتػػب ألم سػػبب  يعتبػػر تػػرخيص أم  ػػرع لػػو ملأػػين  .ق 
 قئمان.

 (21المادة )
 أحكام عامة

اختياريػة أك جبريػة  إذا تـ إغالؽ المئتب أك إلأاء الرخصة الممنكقة لو بصػكرة .أ 
يب ػػى مالئػػو ملتزمػػان باسػػتئماؿ إجػػراءات الطلبػػة المسػػجليف مػػف خػػالؿ التعاقػػد مػػ  
مئتب مخر مرخص قسب األصكؿ كك  ان للتعليمات بمتابعة كتسكية ئا ػة أمػكر 
الطلبة المسػجليف عػف طريػؽ مئتػب مػ  األخػذ بالقسػباف رغبػات الطالػب قسػب 

 شركط الع د.
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فالػػة البنئيػػة لصػػالح الػػكزارة إلػػى قػػيف تسػػكية معػػامالت ت ػػـك الػػكزارة بتجميػػد الئ .ب 
 الطلبة.

 (22المادة )
للػػكزارة القػػؽ  ػػي إقالػػة المئاتػػب المخالفػػة ألقئػػاـ ال ػػانكف كالتعليمػػات الصػػادرة بيػػذا 
الخصػػػكص كالتػػػي تػػػـ إلأػػػاء ترخيصػػػيا إلػػػى الجيػػػات ال انكنيػػػة كالرسػػػمية المختصػػػة 

 .إلغالقيا كاتخاذ اإلجراءات ال انكنية بق يا
 

 (23المادة )
للكزير أف يفكض أيا مف صالقياتو المنصكص علييا  ي ىذه التعليمات إلػى كئيػؿ 
الػػكزارة أك غيػػره مػػف مػػكظفي الفئػػة العليػػا  ػػي الػػكزارة علػػى أف يئػػكف التفػػكيض خطيػػان 

 كمقددان.
 (24المادة )

ؿ تلتـز المئاتػب المرخصػة قاليػان بتسػكية أكضػاعيا ك  ػان ألقئػاـ ىػذه التعليمػات خػال
 مدة ال تزيد عف شيريف مف تاريخ صدكرىا.
 (25المادة )

يلأى ئؿ ما يتعػارض مػ  أقئػاـ ىػذا ال ػرار كيعمػؿ بيػا مػف تػاريخ صػدكرىا، كينشػر 
  ي الجريدة الرسمية.

 

 ـ.02/2017/ 15صدر  ي مدينة غزة بتاريخ: 
 ىػ./1438/18المكا ؽ:                    

  د. زياد مقمد ثابتد. زياد مقمد ثابت
 ربية كالتعليـ العاليربية كالتعليـ العاليكئيؿ كزارة التكئيؿ كزارة الت

 
 

 



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 86 - 

 م2017( لسنة 6قرار إداري رقم )
 وكيل وزارة التربية والتعميم العاليصادر عن 

 بشأن تعيين أعضاا مجمس هيئة االعتماد والجودة لمؤسسات التعميم العالي
 بوزارة التربيـة والتعميـم العـالـي

 كئيؿ كزارة التربية كالتعليـ العالي
 كتعديالتو، 2003 كف األساسي لسنةبعد االطالع على ال ان

 ـ،1998( لسنة 11على قانكف التعليـ العالي )ك 
بشػػػػاف  ـ2012/ـ.ك/إ.ىػػػػػ( لسػػػػنة 13/240/11كعلػػػػى قػػػػرار مجلػػػػس الػػػػكزراء رقػػػػـ )

 تشئيؿ مجلس االعتماد كالجكدة بكزارة التربية كالتعليـ العالي،
بشػػنف نظػػاـ ىيئػػة  ـ2012لسػػنة  (8كعلػػى قػػرار كزيػػر التربيػػة كالتعلػػيـ العػػالي رقػػـ )

 االعتماد كالجكدة لمؤسسات التعليـ العالي،
بشػنف تعػديؿ نظػاـ  ـ2013لسػنة  (27كعلى قرار كزير التربية كالتعلػيـ العػالي رقػـ )

 ىيئة االعتماد كالجكدة لمؤسسات التعليـ العالي بكزارة التربيػة كالتعليػـ العػالػي،
 ـ،21/2/2017بتاريخ  كبناءن على تنسيب رئيس ىيئة االعتماد كالجكدة

 كك  ان لم تضيات المصلقة العامة،
 كبناءن على الصالقيات المخكلة لنا،

 قررنا ما يلي:
 (1مادة )

ييسػػمى ىػػذا ال ػػرار "بشػػنف تعيػػيف أعضػػاء مجلػػس ىيئػػة االعتمػػاد كالجػػكدة لمؤسسػػات 
     بكزارة التربيػة كالتعليػـ العػالػي".                          التعليـ العالي

 (2مادة )
ييشػػػئؿ مجلػػػس ىيئػػػة االعتمػػػاد كالجػػػكدة بػػػكزارة التربيػػػة كالتعلػػػيـ العػػػالي مػػػف التاليػػػة 

 أسماؤىـ:
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 عضػػػكان  أ. د.  عبد الرؤكؼ المناعمة  .1
 عضػػكان  أ. د.  سػػػامػي أبػػك ناصػػػػػػػػػػر  .2
 عضػػكان  أ. د.  علػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػػػػػػطؿ  .3
 عضػػكان  يػػكمػػػػػػػػػػػيأ. د.  سعيػػػػػػد الف  .4
 عضػػكان  د. عػػالء السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد  .5
 عضػػكان  د. جمػػػػػػػػػاؿ نعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  .6
 عضػػكان  د. صػػػػػػػػا ي الدقػػػػػػػػػػػػػدكدح  .7
 عضػػكان  د. أقمػػػػػػد عبػػػػػػػػد العػػػػػػػػػاؿ  .8

 (3مادة )
ًن  يخػػتص مجلػػس االعتمػػاد كالجػػكدة بػػنداء الميػػاـ كاالختصاصػػات المئلػػؼ بيػػا ك  ػػان

 لحنظمة كالتعليمات الصادرة عف كزير التربية كالتعليـ العالي أك مف ينكب عنو.

 (4مادة )
ير ػػ  مجلػػس االعتمػػاد كالجػػكدة تكصػػياتو لػػكزير التربيػػة كالتعلػػيـ العػػالي أك مػػف ينػػكب 

 عنو للمصادقة علييا.
 (5مادة )

 ئكف مدة العضكية  ي مجلس ىيئة االعتماد كالجكدة عاميف   ط.ت

 (6مادة )
تنتيي العضكية  ي مجلس ىيئػة االعتمػاد كالجػكدة بالك ػاة أك االسػت الة الم بكلػة  .1

 ب رار مف كزير التربية كالتعليـ العالي أك مف ينكب عنو.
ذر م بكؿ يعتبر  ي قئـ االست الة التأيب عف اجتماعيف متتالييف  نئثر دكف ع .2

 ي در لرئيس مجلس االعتماد كالجكدة.
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 ي قاؿ شأكر عضكية أم مف األعضاء ألم سبب مف األسباب،  على رئػيس  .3
مجلس االعتماد كالجكدة ر   األمر مباشػرة لػكزير التربيػة كالتعلػيـ العػالي أك مػف 

 ينكب عنو التخاذ ما يراه مناسبان.
 (7مادة )

 كييعمؿ بو مف تاريخ صدكره.                                                                                    ييلأى ئؿ ما يتعارض م  ىذا ال رار،

 (8مادة )
ييعمػؿ بيػذا ال ػرار اعتبػاران مػف تػاريخ صػػدكره، كعلػى جميػ  المعنيػيف تنفيػذ ىػذا ال ػػرار 

 ئؿه  يما يخصو، كينشر  ي الجريدة الرسمية.

 ـ.26/02/2017بتاريخ:  صدر  ي مدينة غزة
 ىػ. /1438/29المكا ؽ:                    

  د. زياد مقمد ثابتد. زياد مقمد ثابت
 كئيؿ كزارة التربية كالتعليـ العاليكئيؿ كزارة التربية كالتعليـ العالي
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 م2017( لسنة 7قرار إداري رقم )
 صادر عن وكيل وزارة التربية والتعميم العالي

 ة غير الحكوميةبشأن البرامج المعتمدة في بعض المؤسسات األكاديمية المبناني

 كئيؿ كزارة التربية كالتعليـ العالي
 كتعديالتو، 2003 بعد االطالع على ال انكف األساسي المعٌدؿ لسنة

 ـ،1998لسنة  (11على قانكف التعليـ العالي رقـ )ك 
كبناءن على تكصيات لجنة ت ييـ المخرجات لبرامج الدراسات العليا  ي مجػالي العلػكـ 

ديسػػمبر  /26ف مؤسسػػات التعلػػيـ العػػالي اإلقليميػػة بتػػاريخ اإلنسػػانية كالشػػرعية ضػػم
 ـ،2016

كبناء على مراسلة اإلدارة العامة للتعلػيـ العػالي اللبنػاني بخصػكص البػرامج المعتمػدة 
  ي بعض المؤسسات األئاديمية اللبنانية غير القئكمية،

 كك  ػػان لم تضيػػػػات المصلقػػة العػػامػة،
 كلة لنا،كبناء على الصالقيات المخ

 قررنا ما يلي: 

 (1ة )ماد
 يسمى ىذا ال رار: "بشنف البرامج المعتمدة  ػي بعػض المؤسسػات األئاديميػة اللبنانيػة

 غير القئكمية".

 (2مادة )
علػػى الطلبػػػة الػػػراغبيف  ػػػي التسػػػجيؿ  ػػػي جامعػػػة الجنػػػاف، كجامعػػػة طػػػرابلس ، كئليػػػة 

بؿ التعليـ العالي اللبناني كالتي االلتقاؽ  ي البرامج المعتمدة مف قً  اإلماـ األكزاعي،
 جاءت على النقك التالي:
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 التخصص الدرجة الجامعة

 
 جامعة الجناف

 الماجستير

 اإلعالـ
 إدارة األعماؿ

 الدراسات اإلسالمية
 الترجمة كالتعريب

 شريعة –دراسات إسالمية  الدئتكراة
 اللأة العربية كمدابيا

 جامعة طرابلس
 الماجستير

 ميةالشريعة اإلسال
 الدراسات اإلسالمية

 شريعة/ دراسات إسالمية الدئتكراة

 ئلية اإلماـ األكزاعي
 الماجستير

 الدراسات اإلسالمية
 إدارة األعماؿ اإلسالمية

 الدراسات اإلسالمية الدئتكراة
 

 (3المادة )
لف يتـ تصديؽ أك معادلة أم شيادة ألم برنامج مخالؼ للبرامج المذئكرة  ي المػادة 

 ( مف ىذا ال رار، كذلؾ للطلبة الملتق يف بعد صدكر ىذا ال رار.2) رقـ

 (4المادة  )
على الطلبػة الػراغبيف  ػي التسػجيؿ  ػي أم مؤسسػات أئاديميػة لبنانيػة غيػر المػذئكرة 

( مػػػػف ىػػػػذا ال ػػػػرار، مراجعػػػػة مكقػػػػ  كزارة التربيػػػػة كالتعلػػػػيـ العػػػػالي 2 ػػػػي المػػػػادة رقػػػػـ )
التربيػػػػػة كالتعلػػػػػيـ العػػػػػالي اللبنػػػػػاني االلئتركنػػػػػي  الفلسػػػػػطيني االلئتركنػػػػػي كمكقػػػػػ  كزارة

 بخصكص البرامج المعتمدة  ي تلؾ المؤسسات قبؿ البدء بالتسجيؿ.
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 (5المادة  )
علػػػػى مئاتػػػػب الخػػػػدمات الجامعيػػػػة التػػػػي ت ػػػػـك بتسػػػػجيؿ الطػػػػالب ضػػػػمف الجامعػػػػات 

 (.2المذئكرة عدـ التسجيؿ ألية برامج خارج نطاؽ المعلف عنيا  ي المادة رقـ )

 (6مادة  )ال
 ييلأى ئؿ ما يتعارض م  ىذا ال رار، كييعمؿ بو مف تاريخ صدكره.

 (7المادة ) 
ييعمػؿ بيػذا ال ػرار اعتبػاران مػف تػاريخ صػػدكره، كعلػى جميػ  المعنيػيف تنفيػذ ىػذا ال ػػرار 

 ئؿ  يما يخصو، كينشر  ي الجريدة الرسمية.     

    ـ2017/مارس/05صدر  ي مدينة غزة بتاريخ: 
 ق1438/  /06المكا ؽ:                    

  د. زياد مقمد ثابتد. زياد مقمد ثابت
 كئيؿ كزارة التربية كالتعليـ العاليكئيؿ كزارة التربية كالتعليـ العالي
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 /و.و( 14/2017قرار رقم )
 صادر عن وكيل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات

 في قطاع االتصاالتالمستخدمة المصطمحات الفنية بشأن اعتماد 
 

 ،1996( لسنة 3االت رقـ )بعد اإلطالع على قانكف االتص
 كبناءن على م تضيات المصلقة العامة،

 ت رر ما يلي: 
 (1المادة )

 ك ؽ التالي: المصطلقات الفنية المستخدمة  ي قطاع االتصاالتاعتماد 
 التعريف المصطمح #

 االتصاالت  .1

ن ػػؿ أك بػػث أك اسػػت باؿ أك إرسػػاؿ الرمػػكز أك اإلشػػارات أك البيانػػات 
ئتابػػػػػػػة أك الصػػػػػػػكر المرئيػػػػػػػة كغيػػػػػػػر المرئيػػػػػػػة أك أك العالمػػػػػػػات أك ال

أك المعلكمػات ميمػػا ئانػت طبيعتيػػا، بكاسػػطة  البيانػػاتاألصػكات أك 
األنظمػػػة السػػػلئية أك الراديكيػػػة أك الضػػػكئية أك بػػػنم نظػػػاـ أخػػػر مػػػف 

 األنظمة اإللئتركنية أك الئيركمأناطيسية.

 شبئة االتصاالت  .2
ت بػػػيف طػػػرؼ نظػػػاـ أك مجمكعػػػة أنظمػػػة قػػػادرة علػػػى إجػػػراء اتصػػػاال

 كمخر.

3.  
شبئة االتصاالت 

 العامة

شػػػػػبئة اتصػػػػػاالت تسػػػػػتخدـ بشػػػػػئؿ ئلػػػػػي أك جزئػػػػػي لت ػػػػػديـ خػػػػػدمات 
االتصػػػاالت العامػػػة مػػػف قبػػػؿ مشػػػأؿ شػػػبئة اتصػػػاالت مػػػرخص لػػػو 

 لت ديـ خدمة االتصاالت العامة للمستفيديف.

4.  
مشأؿ شبئة 
االتصاالت 

 العامة

ػأيؿ شبػػئة مشأؿ مرخص لو بت ديـ خدمات اتصاالت عامة أك بتشػ
 اتصاالت عامة بمكجب ترخيص.

شبئة االتصاالت   .5
 الخاصة

شػػػػػػبئة اتصػػػػػػاالت تشػػػػػػٌأؿ لمصػػػػػػلقة شػػػػػػخص كاقػػػػػػد أك لعػػػػػػدد مػػػػػػف 
 األشخاص تجمعيـ ملئية مشترئة لخدمة أغراضيـ الخاصة.
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 أجيزة االتصاالت  .6
األجيػػػزة كاألدكات التػػػي يمئػػػف اسػػػتخداميا  ػػػي أغػػػراض االتصػػػاالت 

 كشبئات االتصاالت.

7.  
االتصاالت  أجيزة

 الطر ية
 أجيزة االتصاالت الخاصة بالمستفيد التي تمئنو مف إجراء اتصاؿ.

8.  
أجيزة االتصاالت 

 الراديكية
 أية أجيزة أك أدكات تستخدـ ألغراض االتصاالت الراديكية.

خدمات   .9
 االتصاالت

الخدمة التي تتئكف ئليا أك جػػزئيان مػف إرسػػاؿ المعلكمػػات كاسػت باليا 
ى شػػػػػػبئات اتصػػػػػػاالت باسػػػػػػتخداـ أم مػػػػػػف عمليػػػػػػات كتمريرىػػػػػػا علػػػػػػ
 االتصاالت.

10.  
خدمات 

االتصاالت 
 المضا ة

خدمػػػة اتصػػػاالت تسػػػتعمؿ شػػػبئات االتصػػػػاالت األسػػػػاسية كمػػػػعدات 
كبػػرامج معلكماتيػػة متطػػكرة خارجػػة عػػف شػػبئات االتصػػػاالت بطػػػري ة 
تمئف مف ت ديـ خدمات معينة إلى المستعمليف بفضؿ تييئة خاصػة 

 االتصاالت. لييائؿ شبئة

 خدمات النفاذ  .11

نفاذ المرخص لو إلػى شػبئات مػرخص لػو أخػر بأػػرض التمػػئف مػف 
ت ديػػػػـ خػػػدمات االتصػػػاالت، بمػػػا  ػػػي ذلػػػؾ ربػػػط أجيػػػزة االتصػػػاالت 
باستػػػخداـ كسػػائؿ سػػلئية أك راديكيػػة كالنفػػاذ أليػػة بنيػػة تقتيػػة كتشػػمؿ 

 المباني كاألبراج كاألنابيب الخاصة باألسالؾ كالئابالت.

 لربط البينيا  .12

الػػػػربط بػػػػيف شػػػػبئتيف عمػػػػػكميتيف لالتصػػػػػاالت أك أئثػػػػر ببعضػػػػيا البعػػػػػض 
بأػػرض تمئػػيف مسػػتخدمي شػػبئات االتصػػاالت لالتصػػاؿ  يمػػا بينيػػا، ممػػا 

انت الشبئات التػػي يسػمح للمستفيديف مف االتصاؿ بقرية  يما بينيـ أيا ئ
 أك ينتمكف إلييا أك الخدمات التي يستعملكنيا.يػرتبطكف بيا 

 خدمة البث  .13
بث االتصاالت الراديكية السػت باليا مػف الجيػكر مباشػرة أك بكاسػطة 
مقطػػػػات إعػػػػادة البػػػػث  ضػػػػائية ئانػػػػت أـ أرضػػػػية كتشػػػػمؿ اإلرسػػػػاؿ 

 الصكتي كالتلفزيكني أك غيرىما مف أنكاع اإلرساؿ.
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 إجراء اتصاؿ بكاسطة المكجات الراديكية. االتصاؿ الراديكم  .14

 الطيؼ الترددم  .15

الطيػػػؼ المتئػػػكف مػػػف مكجػػػات طيػػػؼ ئيركمأناطيسػػػية  التػػػرددات أك
بصػػكرة طبيعيػػة ذات مػػدل مػػف ثالثػػػة ئيػػػلك ىيرتػػز إلػػى ثالثػػػة مالؼ 
جيجػػػا ىيػػػػرتز كتنتشػػػػر  ػػػي الفضػػػػاء دكف مكجػػػو اصػػػطناعي كالتػػػػي 

 تستخدـ للبث كاست باؿ إشارات االتصاالت.

16.  
تخصيص الطيؼ 

 الترددم

ة أك جيػاز راديػكم مػػف ىػك اإلذف الػذم تمنقػػو الػكزارة لمقطػة راديكيػػ
اجػػؿ اسػػتخداـ تػػرددات راديكيػػة أك قنػػاة راديكيػػة مقػػددة لأػػرض ك  ػػا 

 لشركط كمعايير  نية تضعيا الكزارة ليذا الأرض.

 المقطة الراديكية  .17
أم مكق  أك مر ؽ اتصاالت يستخدـ لالتصاالت الراديكية، بمػا  ػي 

 تصاؿ.ذلؾ األجيزة كالمعدات كملق اتيا الالزمة لتنميف خدمة اال

الجدكؿ الكطني   .18
 لتكزي  الترددات

الجػػدكؿ الػػذم يتضػػمف تكزيػػ  طيػػؼ التػػرددات إلػػى قػػـز السػػتخداميا 
لالتصاالت الالسلئية بمػا يتفػؽ مػ  جػدكؿ تكزيػ  التػرددات الصػادر 

 عف االتقاد الدكلي لالتصاالت.
 

 (2المادة )
بػػو مػػف  تنفيػػذ ىػػذا ال ػػرار كيعمػػؿ -ئػػؿ  يمػػا يخصػػو-علػػى الجيػػات المختصػػة ئآ ػػة 

 تاريخ صدكره كينشر  ي الجريدة الرسمية.

 ـ 02/04/2017صدر بمدينة غزة بتاريخ: 
 ق1438/رجب/ 05المكا ؽ:                 

 م. سهيل محمد مدوخ
 وكيل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات
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 قرار إمهال
 90/2015في القضية رقم  صادر عن محكمة بداية غزة

مقابــل محطــة  –الشــير رضــوان-/ســكان: غــزةأمــين أحمــد سمارة م: أســامةإلــى المــته
 بهمول

ي تضػػي عليػػؾ تسػػليـ نفسػػؾ إلػػى السػػلطات ال ضػػائية خػػالؿ مػػدة عشػػرة أيػػاـ مػػف تػػاريخ 
 .لم امة عليؾ مف قبؿ النائب العاـتبليأؾ قرار اإلمياؿ بالطري ة المبينة أدناه، كا

 بالتهمة التالية:
، 300 حتيــال باالشــتراك خالفــا لممــادةاالالحصــول عمــى أمــوال بطريــق النصــب و  -

 . 36ع23، 301
كأمػػر بػػال بض عليػػؾ مػػف قبػػؿ مػػنمكرم الضػػابطة العدليػػة كتسػػليـ نفسػػؾ إلػػى ال ضػػاء، 

ذا لػـ ت ػـ  –المػذئكر أعػاله  –كعلى ئػؿ مػف يعلػـ مئػاف كجػكد المػتيـ  اإلخبػار عنػػو، كا 
ابيان ئمتيـ  ار مػف سيجرم مقائمتؾ غي –خالؿ المدة المذئكرة أعاله  –بتسػليـ نفسػؾ 

( 3( مف قانكف اإلجػراءات الجزائيػة رقػـ )291كجو العدالة، كذلؾ عمالن بنقئاـ المادة )
ئما أقػرر تبليأػؾ ىػذا ال ػرار كذلػؾ بحلصػاؽ قػرار اإلميػاؿ ىػذا علػى لكقػة  2001لسنة 

الفلسػطينية "  إعالنات مقئمة بداية غزة كعلى باب السػئف األخيػر للمػتيـ ك ػي الكقػائ 
 .يدة الرسمية "الجر 

ة أعػػاله سػػتجرم مقائمتػػؾ إذا لػػـ تسػػلـ نفسػػؾ للسػػلطات ال ضػػائية خػػالؿ المػػدة المػػذئكر 
ئمػػتيـ  ػػار مػػف كجػػو العدالػػة( علمػػان بػػنف ال ضػػية تعػػيف ليػػا جلسػػة يػػـك االثنػػيف غيابيػػان )

ـ أك  ي أم جلسػة أخػرل تقػدد مػف قبػؿ المقئمػة المختصػة علػى ذمػة 20/02/2017
 قسب األصكؿ.ال ضية المذئكرة أعاله 

 طالب التبميغ / النائب العام 
  المطموب تبميغه/ أسامة أمين أحمد سمارة

 تبميغه/ الئحة االتهام
 رئيس محكمة البداية غزة
 المستشار/ حسن الهسي
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 قرار إمهال
 90/2015في القضية رقم  صادر عن محكمة بداية غزة

 –بـرج اليونـان –الهـوى تـل -/سـكان: غـزةإياد جبر عبد القـادر الحوراني: إلى المتهم
 الطابق الثالث

ي تضي عليؾ تسليـ نفسؾ إلى السلطات ال ضائية خالؿ مدة عشرة أيػاـ مػف تػاريخ تبليأػؾ 
 .لم امة عليؾ مف قبؿ النائب العاـقرار اإلمياؿ بالطري ة المبينة أدناه، كا

 بالتهمة التالية:
، 301، 300لممــادة  الحصــول عمــى أمــوال بطريــق النصــب واالحتيــال باالشــتراك خالفــا -

 . 36ع23
كأمر بال بض عليػؾ مػف قبػؿ مػنمكرم الضػابطة العدليػة كتسػليـ نفسػؾ إلػى ال ضػاء، كعلػى 

ذا لػػـ ت ػػـ بتسػػػليـ  –المػػذئكر أعػػاله  –ئػػؿ مػػف يعلػػـ مئػػاف كجػػكد المػػتيـ  اإلخبػػار عنػػػو، كا 
 سػػػيجرم مقائمتػػػؾ غيابيػػػان ئمػػػتيـ  ػػػار مػػػف كجػػػو –خػػػالؿ المػػػدة المػػػذئكرة أعػػػاله  –نفسػػػػؾ 

( لسػػنة 3( مػػف قػػانكف اإلجػػراءات الجزائيػػة رقػػـ )291العدالػػة، كذلػػؾ عمػػالن بنقئػػاـ المػػادة )
ئما أقرر تبليأؾ ىذا ال ػرار كذلػؾ بحلصػاؽ قػرار اإلميػاؿ ىػذا علػى لكقػة إعالنػات  2001

الفلسػػػطينية " الجريػػػدة  مقئمػػػة بدايػػػة غػػػزة كعلػػػى بػػػاب السػػػئف األخيػػػر للمػػػتيـ ك ػػػي الكقػػػائ 
 .الرسمية "
ة أعاله ستجرم مقائمتػؾ غيابيػان تسلـ نفسؾ للسلطات ال ضائية خالؿ المدة المذئكر إذا لـ 

ئمػػػػػػتيـ  ػػػػػػار مػػػػػػف كجػػػػػػو العدالػػػػػػة( علمػػػػػػان بػػػػػػنف ال ضػػػػػػية تعػػػػػػيف ليػػػػػػا جلسػػػػػػة يػػػػػػـك االثنػػػػػػيف )
ـ أك  ػػػي أم جلسػػػة أخػػػرل تقػػػدد مػػػف قبػػػؿ المقئمػػػة المختصػػػة علػػػى ذمػػػة 20/02/2017

 ال ضية المذئكرة أعاله قسب األصكؿ.
 / النائب العام يغطالب التبم

  المطموب تبميغه/ إياد جبر عبد القادر الحوراني     
 تبميغه/ الئحة االتهام

 رئيس محكمة البداية غزة
 المستشار/ حسن الهسي
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 قرار إمهال
 صادر عن محكمة بداية خان يونس 

 682/2016في القضية الجزاية رقم 
ي تضػي عليػؾ  )البركـة(،إلى المتهم/ أحمد سمير عامر ابو سعد سكان دير الـبمح 

تسػػليـ نفسػػؾ إلػػى السػػلطات ال ضػػائية خػػالؿ مػػػدة عشػػرة أيػػاـ مػػف تػػاريخ تبليػػ  قػػػرار 
اإلميػػاؿ بالطري ػػة المبينػػة أدنػػاه، كالم امػػة عليػػؾ مػػف قبػػؿ النائػػب العػػاـ بتيمػػة قيػػازة 

( مػف قػانكف 35، 1  ػرة  28، 2، 1مكاد مخدرة ب صد االتجار خال ا لػنص المػكاد )
ـ، كأمػػر بػػال بض عليػػؾ مػػف قبػػؿ 2013( لسػػنة 7ثرات الع ليػػة رقػػـ )المخػػدرات كالمػػؤ 

منمكرم الضابطة العدلية كتسليـ نفسؾ إلى ال ضاء، كعلى ئؿ مف يعلـ مئاف كجكد 
ذا لـ ت ـ بتسليـ نفسػؾ خػالؿ المػدة المػذئكرة  -المتيـ المذئكر أعاله اإلخبار عنو  كا 

الػػة، كذلػػػؾ عمػػػال بنقئػػػاـ أعػػاله سػػػيجرم مقائمتػػػؾ غيابػػػا ئمػػتيـ  ػػػار مػػػف كجػػػو العد
ئمػػػػا أقػػػػػرر  2001( لسػػػػنة 3( مػػػػف قػػػػانكف اإلجػػػػراءات الجزائيػػػػة رقػػػػـ )291المػػػػادة )

تبليػػػأؾ ىػػذا ال ػػرار، كذلػػؾ بحلػػػصاؽ قػػرار اإلمػػػياؿ ىػػذا علػػى لكقػػة إعالنػػات مقئػػػمة 
بداية خاف يكنس كعلػى باب السئف األخير للمتػيـ ك ي الكقػائ  الفلسػػطينية "الجريػدة 

 الرسمية ".
إذا لـ تسلـ نفسؾ للسلطات ال ضائية خالؿ المػدة المػذئكرة أعػاله سػتجرم مقائمتػؾ 

 بتػػػاريخ  )ئمػػػتيـ  ػػػار مػػػف كجػػػو العدالػػػة( علمػػػان بػػػنف ال ضػػػية تعػػػيف ليػػػا جلسػػػة غيابيػػػان 
 ـ.05/04/2017

 طالب التبميغ / النائب العام 
 المطموب تبميغه/ احمد سمير عامر ابو سعد

 / الئحة االتهامنوع الوراق المطموب تبميغها
 رئيس محكمة بداية خان يونس

 االستاذ/ هشـام كمـر
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 قرار إمهال
 صادر عن محكمة بداية خان يونس

 490/2011في القضية رقم 

  901259762إلى المتهم/ جالل دياب احميدان الدباري هوية رقم 
ي تضي عليؾ تسليـ نفسؾ إلى السػلطات ال ضػائية خػالؿ مػدة عشػرة أيػاـ مػف تػاريخ 

لي  قرار اإلمياؿ بالطري ة المبينة أدناه، كالم امة عليؾ مف قبؿ النائب العاـ بالتيـ تب
دخػػػكؿ ملػػػؾ  36ع23/أ، 222التاليػػػة مقاكلػػػة ال تػػػؿ باإلشػػػتراؾ خال ػػػا لػػػنص المػػػكاد 

، قػػػػكؿ أداة 36ع23، 296الأيػػػر باإلشػػػػتراؾ الرتئػػػاب جنايػػػػة خال ػػػا لػػػػنص المػػػادة 
ال بض عليؾ مػف قبػؿ مػنمكرم الضػابطة ، كأمر ب36ع89مؤذية خال ا لنص المادة 

العدلية كتسليـ نفسؾ إلػى ال ضػاء، كعلػى ئػؿ مػف يعلػـ مئػاف كجػكد المػتيـ المػذئكر 
ذا لـ ت ػـ بتسػليـ نفسػؾ خػالؿ المػدة المػذئكرة أعػاله سػيجرم  -أعاله اإلخبار عنو  كا 

( مػف 291مقائمتؾ غيابا ئمتيـ  ار مف كجو العدالػة، كذلػؾ عمػال بنقئػاـ المػادة )
ئما أقػرر تبليػأؾ ىػذا ال ػرار، كذلػؾ  2001( لسنة 3انكف اإلجراءات الجزائية رقـ )ق

بحلػصاؽ قرار اإلمػياؿ ىذا على لكقة إعالنات مقئػمة بداية خاف يكنس كعلػى باب 
 .تػيـ ك ي الكقػائ  الفلسػطينية "الجريدة الرسمية"السئف األخير للم

ة أعػاله سػتجرم مقائمتػؾ المػدة المػذئكر إذا لـ تسلـ نفسؾ للسلطات ال ضائية خالؿ 
بتػػػاريخ ئمػػػتيـ  ػػػار مػػػف كجػػػو العدالػػػة( علمػػػان بػػػنف ال ضػػػية تعػػػيف ليػػػا جلسػػػة غيابيػػػان )

 .ـ24/02/2016

 طالب التبميغ/ النائب العام 
 المطموب تبميغه/ جالل دياب احميدان الدباري

 نوع الوراق المطموب تبميغها/ الئحة االتهام
 نسرئيس محكمة بداية خان يو 

  االستاذ/ هشـام كمـر
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 قرار إمهال
 إلى المتهم/ موسى يوسف عواد الرياطي

 بداية خانيونس 2013 – 560في القضية الجزائية/ رقم 

اتيػػاـ ضػػدؾ مػػف النائػػب العػػاـ قيػػث أنػػؾ أييػػا المػػتيـ المػػذئكر أعػػاله قػػد تػػـ تكجيػػو 
 :بتيمة

 .1936( ع كبات 98 ا لنص المادة )المشاجرة  ي مئاف عاـ خال
( ع كبػػػػات 89ؿ أداة مؤذيػػػػة  ػػػػي مناسػػػػبة غيػػػػر مشػػػػركعة خال ػػػػا لػػػػنص المػػػػادة )قػػػػك 

 ـ.1936
كانػػؾ لػػـ تسػػلـ نفسػػؾ للجيػػات المختصػػة كلػػـ يػػتـ ال ػػبض عليػػؾ لػػذلؾ كعمػػال بنقئػػاـ 

 .( مف قانكف اإلجراءات الجزائية288المادة )
 لذلك
 قرار

رة أيػاـ قررت المقئمػة اميالػؾ لتسػليـ نفسػؾ إلػى السػلطات ال ضػائية خػالؿ مػدة عشػ
مف تاريخ نشر ىذا ال رار التخاذ الم تضى ال ػانكني بق ػؾ عػف تلػؾ التيمػة كتئليػؼ 
الجيػػات المختصػػة بػػال بض عليػػؾ كعلػػى ئػػؿ مػػف يعلػػـ مئػػاف كجػػكدؾ اخبػػارؾ بػػذلؾ 
جراء  كبقاؿ عدـ تسليـ نفسؾ خالؿ تلؾ المدة سيتـ اعتبارؾ  ار مف كجو العدالة، كا 

رار  ي الجريدة الرسمية اك  ي اقدل الصقؼ مقائمتؾ غيابيا كيصير نشر ىذا ال 
 .لكقة إعالنات المقئمة قسب األصكؿالمقلية كيعلؽ على باب سئف المتيـ ك 

 2017:    /    / بتاريخ

قائو ت ػػديـ عػػػذره / بقػػػاؿ تعػػذر قضػػكر المػػػتيـ يجػػكز ألقػػػد أقاربػػو أك أصػػػدمالحظــة
 .كاثبات مشركعيتو

 رئيس محكمة بداية خان يونس
 كمـر االستاذ/ هشـام
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 قرار إمهال
 إلى المتهم/ عبد الرحمن سامي رزق أبوقرشين

 بداية خانيونس 2016 – 800في القضية الجزائية/ رقم 

اتيػػاـ ضػػدؾ مػػف النائػػب العػػاـ قيػػث أنػػؾ أييػػا المػػتيـ المػػذئكر أعػػاله قػػد تػػـ تكجيػػو 
 :بتيمة

( مػػػف قػػػانكف 35، 28/1، 2، 1االتجػػػار  ػػػي المػػػكاد المخػػػدرة خال ػػػا لػػػنص المػػػكاد )
 .2013( لسنة 7لمخدرات كالمؤثرات الع لية رقـ )ا

كانػػؾ لػػـ تسػػلـ نفسػػؾ للجيػػات المختصػػة كلػػـ يػػتـ ال ػػبض عليػػؾ لػػذلؾ كعمػػال بنقئػػاـ 
 .( مف قانكف اإلجراءات الجزائية288المادة )

 لذلك
 قرار

لسػػلطات ال ضػائية خػػالؿ مػدة عشػػرة أيػاـ مػػف لقػررت المقئمػػة اميالػؾ لتسػػليـ نفسػؾ 
ار التخػػاذ الم تضػػػى ال ػػػانكني بق ػػؾ عػػػف تلػػؾ التيمػػػة كتئليػػػؼ تػػاريخ نشػػػر ىػػذا ال ػػػر 

الجيػػات المختصػػة بػػال بض عليػػؾ كعلػػى ئػػؿ مػػف يعلػػـ مئػػاف كجػػكدؾ اخبػػارؾ بػػذلؾ 
جراء  كبقاؿ عدـ تسليـ نفسؾ خالؿ تلؾ المدة سيتـ اعتبارؾ  ار مف كجو العدالة، كا 

اقدل الصقؼ مقائمتؾ غيابيا كيصير نشر ىذا ال رار  ي الجريدة الرسمية اك  ي 
 .لكقة إعالنات المقئمة قسب األصكؿالمقلية كيعلؽ على باب سئف المتيـ ك 

 2017:    /    / بتاريخ

قائو ت ػػديـ عػػػذره / بقػػػاؿ تعػػذر قضػػكر المػػػتيـ يجػػكز ألقػػػد أقاربػػو أك أصػػػدمالحظــة
 .كاثبات مشركعيتو

 رئيس محكمة بداية خان يونس
 االستاذ/ هشـام كمـر
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 قرار إمهال
 عماد إسماعيل سميمان أبو سنيمةإلى المتهم/ 

 بداية خانيونس 2016 – 774في القضية الجزائية/ رقم 

اتيػػاـ ضػػدؾ مػػف النائػػب العػػاـ قيػػث أنػػؾ أييػػا المػػتيـ المػػذئكر أعػػاله قػػد تػػـ تكجيػػو 
 :بتيمة
( مػػػف قػػػانكف المخػػػدرات 35، 28/1، 2، 1مخػػػدرة خال ػػػا لػػػنص المػػػكاد )مػػػكاد  قيػػػازة

 .2013ة ( لسن7كالمؤثرات الع لية رقـ )
كانػػؾ لػػـ تسػػلـ نفسػػؾ للجيػػات المختصػػة كلػػـ يػػتـ ال ػػبض عليػػؾ لػػذلؾ كعمػػال بنقئػػاـ 

 .( مف قانكف اإلجراءات الجزائية288المادة )
 لذلك
 قرار

لسػػلطات ال ضػائية خػػالؿ مػدة عشػػرة أيػاـ مػػف لقػررت المقئمػػة اميالػؾ لتسػػليـ نفسػؾ 
ؾ التيمػػػة كتئليػػػؼ تػػاريخ نشػػػر ىػػذا ال ػػػرار التخػػاذ الم تضػػػى ال ػػػانكني بق ػػؾ عػػػف تلػػ

الجيػػات المختصػػة بػػال بض عليػػؾ كعلػػى ئػػؿ مػػف يعلػػـ مئػػاف كجػػكدؾ اخبػػارؾ بػػذلؾ 
جراء  كبقاؿ عدـ تسليـ نفسؾ خالؿ تلؾ المدة سيتـ اعتبارؾ  ار مف كجو العدالة، كا 
مقائمتؾ غيابيا كيصير نشر ىذا ال رار  ي الجريدة الرسمية اك  ي اقدل الصقؼ 

 .لكقة إعالنات المقئمة قسب األصكؿالمتيـ ك المقلية كيعلؽ على باب سئف 

 2017:    /    / بتاريخ

قائو ت ػػديـ عػػػذره / بقػػػاؿ تعػػذر قضػػكر المػػػتيـ يجػػكز ألقػػػد أقاربػػو أك أصػػػدمالحظــة
 .كاثبات مشركعيتو

 رئيس محكمة بداية خان يونس
 االستاذ/ هشـام كمـر
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 قرار إمهال
 صادر عن محكمة بداية غزة

 15/2017في القضية رقم 
 مسجد اإليماف –الصبرة  –سئاف غزة  –المتيـ/ عبد القي مقمد صالح الديرم إلى

ي تضػي عليػػؾ تسػػليـ نفسػػؾ إلػػى السػػلطات ال ضػػائية خػػالؿ مػػدة عشػػرة أيػػاـ مػػف تػػاريخ تبليػػ  
 قرار اإلمياؿ بالطري ة المبينة أدناه، كالم امة عليؾ مف قبؿ النائب العاـ.

   -بالتيمة التالية:
   36ع23 /أ،235باالشتراؾ خال ا للمكاد  صدان قإي اع أذل بلي. 
  36ع23، 249االعتداء باالشتراؾ خال ا للمادة. 
  36ع89قمؿ أسلقة نارية كأدكات مؤذية  ي مناسبة غير مشركعة خال ا للمادة. 

كأمر بال بض عليػؾ مػف قبػػؿ مػنمكرم الضابػػطة العدليػػة كتسػليـ نفسػؾ إلػى ال ضػاء، كعلػى 
ذا لػػػـ ت ػػػـ بتسػػػليـ  -المػػذئكر أعػػػاله  -تيـ ئػػؿ مػػػف يعلػػػـ مئػػػاف كجػػػكد المػػػ اإلخبػػػار عنػػػو، كا 

سػػػيجرم مقائمتػػػؾ غيابػػػا ئمػػػتيـ  ػػػار مػػػف كجػػػو  -خػػػالؿ المػػػدة المػػػذئكرة أعػػػاله -نفسػػػؾ 
( لسػػنة 3( مػػف قػػانكف اإلجػػراءات الجزائيػػة رقػػـ )291العدالػػة، كذلػػؾ عمػػال بنقئػػاـ المػػادة )

ر اإلمػياؿ ىذا علػى لكقػة إعالنػات ئما أقػرر تبليػأؾ ىذا ال رار، كذلؾ بحلػصاؽ قرا 2001
مقئػػػػمة بدايػػػة غػػػزة كعلػػػػى بػػػاب السػػػئف األخيػػػر للمتػػػػيـ ك ػػػي الكقػػػػائ  الفلسػػػػطينية "الجريػػػدة 

 الرسمية".
إذا لـ تسلـ نفسؾ للسلطات ال ضائية خالؿ المػدة المػذئكرة أعػاله سػتجرم مقائمتػؾ غيابيػان 

 يػػػػػػـك االثنػػػػػػيف يػػػػػػا جلسػػػػػػة)ئمػػػػػػتيـ  ػػػػػػار مػػػػػػف كجػػػػػػو العدالػػػػػػة( علمػػػػػػان بػػػػػػنف ال ضػػػػػػية تعػػػػػػيف ل
ـ، أك  ػػي أم جلسػػػة أخػػرل تقػػػدد مػػػف قبػػؿ المقئمػػػة المختصػػة علػػػى ذمػػػة 17/04/2017

 ال ضية المذئكرة أعاله قسب األصكؿ.
 طالب التبميغ/ النائب العام 

 المطموب تبميغه/ عبد الحي محمد صالح الديري
 تبميغه/ الئحة االتهام

 رئيس محكمة البداية غزة
 المستشار/ حسن الهسي
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 قرار إمهال
 محمد خميل فضل فياضإلى المتهم/ 

 بداية خانيونس 2013 – 207في القضية الجزائية/ رقم 

اتيػػاـ ضػػدؾ مػػف النائػػب العػػاـ قيػػث أنػػؾ أييػػا المػػتيـ المػػذئكر أعػػاله قػػد تػػـ تكجيػػو 
 :بتيمة
   خال ػػػػا لػػػػنص المػػػػكاد ب صػػػػد التعػػػػاطي كاالسػػػتعماؿ الشخصػػػػي مخػػػػدرة  جػػػػكاىر قيػػػازة

 .1962( لسنة 19ف قانكف المخدرات رقـ )م (42، 37، 2، 1)
كانػػؾ لػػـ تسػػلـ نفسػػؾ للجيػػات المختصػػة كلػػـ يػػتـ ال ػػبض عليػػؾ لػػذلؾ كعمػػال بنقئػػاـ 

 .( مف قانكف اإلجراءات الجزائية288المادة )
 لذلك
 قرار

لسػػلطات ال ضػائية خػػالؿ مػدة عشػػرة أيػاـ مػػف لقػررت المقئمػػة اميالػؾ لتسػػليـ نفسػؾ 
ذ الم تضػػػى ال ػػػانكني بق ػػؾ عػػػف تلػػؾ التيمػػػة كتئليػػػؼ تػػاريخ نشػػػر ىػػذا ال ػػػرار التخػػا

الجيػػات المختصػػة بػػال بض عليػػؾ كعلػػى ئػػؿ مػػف يعلػػـ مئػػاف كجػػكدؾ اخبػػارؾ بػػذلؾ 
جراء  كبقاؿ عدـ تسليـ نفسؾ خالؿ تلؾ المدة سيتـ اعتبارؾ  ار مف كجو العدالة، كا 

قؼ ك  ي اقدل الصأمقائمتؾ غيابيا كيصير نشر ىذا ال رار  ي الجريدة الرسمية 
 .لكقة إعالنات المقئمة قسب األصكؿالمقلية كيعلؽ على باب سئف المتيـ ك 

 2017:    /    / بتاريخ

قائو ت ػػديـ عػػػذره / بقػػػاؿ تعػػذر قضػػكر المػػػتيـ يجػػكز ألقػػػد أقاربػػو أك أصػػػدمالحظــة
 .كاثبات مشركعيتو

 رئيس محكمة بداية خان يونس
 االستاذ/ هشـام كمـر
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 قرار إمهال
 غزةصادر عن محكمة بداية 

 446/2005في القضية رقم 
بػػال رب  –ال ريػػة البدكيػػة –غػػزة شػػماؿ سػػئاف  –مقمػػد شػػقدة سػػليماف أبػػك جػػرادإلػػى المػػتيـ/ 

 مف مضخة المجارم
ي تضػي عليػػؾ تسػػليـ نفسػػؾ إلػػى السػػلطات ال ضػػائية خػػالؿ مػػدة عشػػرة أيػػاـ مػػف تػػاريخ تبليػػ  

 النائب العاـ.قرار اإلمياؿ بالطري ة المبينة أدناه، كالم امة عليؾ مف قبؿ 
   -بالتيمة التالية:

 .36ع297 ،23 ،294خال ا للمادة السطك على عيادة قئكمية كالسرقة منيا باإلشتراؾ 
كأمر بال بض عليػؾ مػف قبػػؿ مػنمكرم الضابػػطة العدليػػة كتسػليـ نفسػؾ إلػى ال ضػاء، كعلػى 

ذا لػػػـ ت -المػػذئكر أعػػػاله  -ئػػؿ مػػػف يعلػػػـ مئػػػاف كجػػػكد المػػػتيـ   ػػػـ بتسػػػليـ اإلخبػػػار عنػػػو، كا 
ئمػػػتيـ  ػػػار مػػػف كجػػػو  ان يػػػسػػػيجرم مقائمتػػػؾ غياب -خػػػالؿ المػػػدة المػػػذئكرة أعػػػاله -نفسػػػؾ 

( لسػػنة 3( مػػف قػػانكف اإلجػػراءات الجزائيػػة رقػػـ )291العدالػػة، كذلػػؾ عمػػال بنقئػػاـ المػػادة )
ئما أقػرر تبليػأؾ ىذا ال رار، كذلؾ بحلػصاؽ قرار اإلمػياؿ ىذا علػى لكقػة إعالنػات  2001

يػػػة غػػػزة كعلػػػػى بػػػاب السػػػئف األخيػػػر للمتػػػػيـ ك ػػػي الكقػػػػائ  الفلسػػػػطينية "الجريػػػدة مقئػػػػمة بدا
 الرسمية".

إذا لـ تسلـ نفسؾ للسلطات ال ضائية خالؿ المػدة المػذئكرة أعػاله سػتجرم مقائمتػؾ غيابيػان 
 الخمػػػػػيسيػػػػػـك  )ئمػػػػػتيـ  ػػػػػار مػػػػػف كجػػػػػو العدالػػػػػة( علمػػػػػان بػػػػػنف ال ضػػػػػية تعػػػػػيف ليػػػػػا جلسػػػػػة

لسػػػة أخػػرل تقػػػدد مػػػف قبػػؿ المقئمػػػة المختصػػة علػػػى ذمػػػة ـ، أك  ػػي أم ج08/06/2017
 ال ضية المذئكرة أعاله قسب األصكؿ.

 طالب التبميغ/ النائب العام 
 محمد شحدة سميمان أبو جرادالمطموب تبميغه/ 

 تبميغه/ الئحة االتهام
 رئيس محكمة البداية غزة
 المستشار/ حسن الهسي
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 قرار إمهال
 صادر عن محكمة بداية غزة

 109/2008ية رقم في القض
 –ال بػػػة – الشػػػجاعية - سػػػئاف غػػػزة –مقمػػػد سػػػليـ سػػػليماف أبػػػك عمػػػركإلػػػى المػػػتيـ/ 

 مسجد  تقي الش اقي
ي تضي عليؾ تسليـ نفسؾ إلى السػلطات ال ضػائية خػالؿ مػدة عشػرة أيػاـ مػف تػاريخ 

 تبلي  قرار اإلمياؿ بالطري ة المبينة أدناه، كالم امة عليؾ مف قبؿ النائب العاـ.
  -مة التالية:بالتي

 .36ع216، 215، 214ال تؿ قصدان خال ان للمكادر  .1
( لسػػػنة 431( مػػػف األمػػػر رقػػػـ )3، 1قيػػػازة مػػػكاد مفرقعػػػة خال ػػػا للمػػػادتيف ) .2

 ـ.1956
( مػػف قػػػانكف 25/2، 2قيػػازة سػػالح نػػارم بػػدكف تػػػرخيص خال ػػا للمػػادتيف ) .3

 ـ.1998( لسنة 2األسلقة كالذخائر رقـ )
 .36(ع 89مشركعة خال ا للمادة )قمؿ سالح نارم  ي مناسبة غير  .4

كأمر بال بض عليؾ مف قبػػؿ مػنمكرم الضابػػطة العدليػػة كتسػليـ نفسػؾ إلػى ال ضػاء، 
ذا لـ ت ـ  -المذئكر أعاله  -كعلى ئؿ مف يعلـ مئاف كجكد المتيـ  اإلخبار عنو، كا 

ئمػػتيـ  ػػار  ان يػػسػػيجرم مقائمتػػؾ غياب -خػػالؿ المػػدة المػػذئكرة أعػػاله -بتسػػليـ نفسػػؾ 
( مػػف قػػانكف اإلجػػراءات الجزائيػػة 291كجػػو العدالػػة، كذلػػؾ عمػػال بنقئػاـ المػػادة )مػف 
ئمػػا أقػػػرر تبليػػػأؾ ىػػذا ال ػػرار، كذلػػؾ بحلػػػصاؽ قػػرار اإلمػػػياؿ  2001( لسػػنة 3رقػػـ )

ىػذا علػى لكقػػة إعالنػات مقئػػمة بدايػػة غػزة كعلػػػى بػاب السػئف األخيػػر للمتػػيـ ك ػػي 
 ".الكقػائ  الفلسػطينية "الجريدة الرسمية

إذا لـ تسلـ نفسؾ للسلطات ال ضائية خالؿ المػدة المػذئكرة أعػاله سػتجرم مقائمتػؾ 
            غيابيػػػػػػان )ئمػػػػػػتيـ  ػػػػػػار مػػػػػػف كجػػػػػػو العدالػػػػػػة( علمػػػػػػان بػػػػػػنف ال ضػػػػػػية تعػػػػػػيف ليػػػػػػا جلسػػػػػػة
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ـ، أك  ػػػػي أم جلسػػػػة أخػػػػرل تقػػػػدد مػػػػف قبػػػػؿ المقئمػػػػة 15/05/2017 االثنػػػػيفيػػػػـك 
 قسب األصكؿ.المختصة على ذمة ال ضية المذئكرة أعاله 

 طالب التبميغ/ النائب العام 
 محمد سميم سميمان أبو عمروالمطموب تبميغه/ 

 تبميغه/ الئحة االتهام
 رئيس محكمة البداية غزة
 المستشار/ حسن الهسي
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة 

 4742مف ال طعة رقـ  1ـ جزء مف أرض ال سيمة رقـ إيداع تأيير ىدؼ استخدا
مف  4732مف ال طعة رقـ  2كال سيمة رقـ  4744مف ال طعة رقـ  7كال سيمة رقـ 

 منط ة زراعية مقمية طبيعية إلى منط ة صناعية كقر ية 
 ضمف المنط ة االقليمية 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

كتنظػػيـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للجميػػكر الئػػريـ أنيػػا قػػد  تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػة لحبنيػػة
إيػداع تأييػر ىػدؼ اسػتخداـ  4/7/4113المنع دة بتػاريخ  2/4113قررت بجلستيا رقـ 

مػف ال طعػة رقػـ  7كال سػيمة رقػـ  4742مف ال طعػة رقػـ  1جزء مف أرض ال سيمة رقـ 
طبيعيػة إلػى  مػف منط ػة زراعيػة مقميػة 4732مف ال طعة رقػـ  2كال سيمة رقـ  4744

كذلػؾ طب ػان للمخطػط المػكدع بم ػر  –منط ة صناعية كقر يػة ضػمف المنط ػة االقليميػة 
لجنة التنظيـ لبلدية ر ح تطبي ان لنص المادة السادسة عشر مف قانكف تنظػيـ المػدف رقػـ 

 كتعديالتو. 1673( لسنة 45)
لجميػػ  ذكم  كعليػػو كاسػػتنادان لػػنص المػػادة السػػابعة عشػػر مػػف ذات ال ػػانكف  انػػو يجػػكز 

الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألمػػالؾ كاألبنيػػة المشػػمكلة بيػػذا المشػػركع أك بػػنم مشػػركع مخػػر 
أكدع بم تضي المادة السادسة عشر سكاء بصفتيـ مف أصقاب األمالؾ أك بنية صػفة 
أخػػػرل االطػػػالع علػػػى المخطػػػط المػػػكدع كت ػػػديـ اعتراضػػػاتيـ عليػػػو إلػػػى مئتػػػب السػػػيد/ 

 ػي كزارة القئػـ المقلػي بأػزة كالػى اللجنػة المقليػة لبلديػة  سئرتير اللجنة المرئزية بم ػره
 ر ح خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة ستيف يكمان  مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف.

 ))كسػكؼ لػف يلتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المقدد((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 ادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةص

ـ ارتداد كالمقصكرة بيف 7ـ+14بعرض  4بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (13-1شارعي )

 منط ة تنظيـ: الشكئة االقليمية
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/4113غػزة بجلسػتيا رقػـ  تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات
بعػػرض  4عػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ  4/7/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

( كالمػػػار بال سػػػائـ رقػػػـ )أراضػػػي 13-1ـ ارتػػػداد كالمقصػػػكرة بػػػيف شػػػارعي )7ـ+14
 سب ( مف ال طعة رقـ )أراضي سب (.

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعالف.
جميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز ل

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب السػػيد/ سػػئرتير اللجنػػة المرئزيػػة  ػػي 

ء كالتنظػػػيـ ببلديػػػػة م ػػػره  ػػػي كزارة القئػػػـ المقلػػػي كالػػػى مئتػػػػب اللجنػػػة المقليػػػة للبنػػػا
 الشكئة.

 ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ بدكف ارتداد )شارع 72بعرض  4للشارع رقـ المخطط التفصيلي بالمصادقة على 
 صك ا(

 الشكئة االقليمية –الفخارم  –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
لمخطط االتصديؽ النيائي على  4/7/4113المنع دة بتاريخ  2/4113بجلستيا رقـ 
 ـ بدكف ارتداد )شارع صك ا(72بعرض  4للشارع رقـ التفصيلي 

 كالمار بال سائـ )أراضي سب ( مف ال طعة )أراضي سب (.
كالػذم تػػـ السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة 

 .41/11/4112نشره  ي جريدتي  لسطيف كالرسالة بتاريخ 
يػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئز 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػــالنإرـــــ
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد 5بعرض  4115بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ( 71-31كالمقصكر بيف شارعي )

 خانيكنس –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ 
التصديؽ النيائي على المخطط  4/7/4113المنع دة بتاريخ  2/4113بجلستيا رقـ 

-31ـ بدكف ارتداد كالمقصكر بيف شارعي )5بعرض  4115التفصيلي للشارع رقـ 
-6-4-3-2-2-4( كال سػػػائـ )31( مػػػف ال طعػػػة )6-5-4( كالمػػػار بال سػػػائـ )71
 (.26( مف ال طعة )12-14-11-11-6( كال سائـ )31 طعة )( مف ال11-45

كالػذم تػػـ السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة 
 .44/2/4112نشره  ي جريدتي االست الؿ كالرسالة بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف مف  عشر يكمان 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات 

ـ بدكف ارتداد كالمقصكر 41بعرض  5للشارع رقـ لمخطط التفصيلي بحيداع مجدد ل
 (6- 2بيف شارعي )

  ي قي جكرت اللكت كقي المنارة
 منط ة تنظيـ: خانيكنس

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػػػػػف اللجنػػػػػػة المرئزيػػػػػػة لحبنيػػػػػػة كتنظػػػػػػيـ المػػػػػػدف بمقا ظػػػػػػات غػػػػػػزة بجلسػػػػػػتيا رقػػػػػػـ 
لمخطػػػػػػط التفصػػػػػػيلي عػػػػػػف إيػػػػػػداع مجػػػػػػدد ل 4/7/4113نع ػػػػػػدة بتػػػػػػاريخ الم 2/4113

( 6- 2ـ بػػػػػػػدكف ارتػػػػػػػداد كالمقصػػػػػػػكر بػػػػػػػيف شػػػػػػػارعي )41بعػػػػػػػرض  5للشػػػػػػػارع رقػػػػػػػـ 
( مػػػػػف 45-42-42كالمػػػػار بال سػػػػػائـ رقػػػػػـ )  ػػػػي قػػػػػي جػػػػػكرت اللػػػػكت كقػػػػػي المنػػػػػارة

( مػػػػػػػػػػػػػػف 24-21-76-72-72-77-71-71( كال سػػػػػػػػػػػػػػائـ )24ال طعػػػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػػػـ )
( 45( مػػػػػػػػػػػػػػػػػف ال طعػػػػػػػػػػػػػػػػػة )46-11-6-5-4-3-1( كال سػػػػػػػػػػػػػػػػػائـ )25ال طعػػػػػػػػػػػػػػػػػة )
 (.27( مف ال طعة )71كال سيمة )

 لالعتراض خالؿ مدة خمسة عشر يكمان مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػػػػو  انػػػػػو يجػػػػػكز لجميػػػػػ  أصػػػػػقاب الق ػػػػػكؽ  ػػػػػي األراضػػػػػي كاألبنيػػػػػة كاألمػػػػػػالؾ 
األخػػػػرل المشػػػػمكلة بيػػػػذا المشػػػػركع اإلطػػػػالع علػػػػى خارطػػػػة المشػػػػركع مجانػػػػان خػػػػالؿ 

الرسػػػػػمي كت ػػػػػديـ االعتراضػػػػػات عليػػػػػو إلػػػػػى مئتػػػػػب السػػػػػيد/ سػػػػػئرتير سػػػػاعات الػػػػػدكاـ 
اللجنػػػػة المرئزيػػػػة  ػػػػي م ػػػػره  ػػػػي كزارة القئػػػػـ المقلػػػػي كالػػػػى مئتػػػػب اللجنػػػػة المقليػػػػة 

 للبناء كالتنظيـ ببلدية خانيكنس.
 ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 طحاسظاتػزـزةب
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد كالمقصكر بيف 7ـ+5البداريف بعرض المخطط التفصيلي لشارع بحيداع 
 (3-5شارعي )

 منط ة تنظيـ: النصيرات
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ظػػػػػػيـ المػػػػػػدف بمقا ظػػػػػػات غػػػػػػزة بجلسػػػػػػتيا رقػػػػػػـ تعلػػػػػػف اللجنػػػػػػة المرئزيػػػػػػة لحبنيػػػػػػة كتن
المخطػػػػػػط التفصػػػػػػيلي لشػػػػػػارع عػػػػػػف إيػػػػػػداع  4/7/4113المنع ػػػػػػدة بتػػػػػػاريخ  2/4113

(               3-5ـ ارتػػػػػػػػػػػػػػػػداد كالمقصػػػػػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػػػػػػارعي )7ـ+5البػػػػػػػػػػػػػػػػداريف بعػػػػػػػػػػػػػػػػرض 
( كال سػػػػػػائـ 4722( مػػػػػػف ال طعػػػػػػة رقػػػػػػـ )13-12-14-11كالمػػػػػػار بال سػػػػػػائـ رقػػػػػػـ )

 (.4747( مف ال طعة )1-4-11-11-14)
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػػػػو  انػػػػػو يجػػػػػكز لجميػػػػػ  أصػػػػػقاب الق ػػػػػكؽ  ػػػػػي األراضػػػػػي كاألبنيػػػػػة كاألمػػػػػػالؾ 
األخػػػػرل المشػػػػمكلة بيػػػػذا المشػػػػركع اإلطػػػػالع علػػػػى خارطػػػػة المشػػػػركع مجانػػػػان خػػػػالؿ 

/ سػػػػػئرتير االعتراضػػػػػات عليػػػػػو إلػػػػػى مئتػػػػػب السػػػػػيد سػػػػاعات الػػػػػدكاـ الرسػػػػػمي كت ػػػػػديـ
لمرئزيػػػػة  ػػػػي م ػػػػره  ػػػػي كزارة القئػػػػـ المقلػػػػي كالػػػػى مئتػػػػب اللجنػػػػة المقليػػػػة اللجنػػػػة ا

 للبناء كالتنظيـ ببلدية النصيرات.
 ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 113 - 

ػإرـــــــالن
 ة كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبني

ـ بدكف ارتداد  ي 15بعرض  1للشارع رقـ المخطط التفصيلي بالمصادقة على 
 ( 72-16( كالجزء المقصكر بيف شارعي )22-4الجزء المقصكر بيف شارعي )

 ال رارة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت  تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ
المخطط التصديؽ النيائي على  4/7/4113المنع دة بتاريخ  2/4113بجلستيا رقـ 
ـ بدكف ارتداد  ػي الجػزء المقصػكر بػيف شػارعي 15بعرض  1للشارع رقـ التفصيلي 

( كالمػػار بال سػػائـ )أراضػػي سػػب ( 72-16( كالجػػزء المقصػػكر بػػيف شػػارعي )4-22)
 طعة )أراضي سب (.مف ال 

كالػذم تػػـ السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة 
 .41/2/4117نشره  ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
قيفتيف يكميتيف مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي ص عشر يكمان 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد 14بعرض  24رقـ المخطط التفصيلي للشارع بالمصادقة على 
 (  ي قي قيزاف النجار 22-6كالمقصكر بيف شارعي )

 خانيكنس –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
المخطط ؽ النيائي على التصدي 4/7/4113المنع دة بتاريخ  2/4113بجلستيا رقـ 

-6ـ بػػدكف ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي )14بعػػرض  24رقػػـ التفصػػيلي للشػػارع 
 (.54( مف ال طعة )6(  ي قي قيزاف النجار كالمار بال سيمة )22

كالػذم تػػـ السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة 
 .14/5/4112يخ نشره  ي جريدتي االست الؿ كالرسالة بتار 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة 

  56مف ال طعة  14-13-12رض ال سائـ أجزء مف إيداع تأيير ىدؼ استخداـ 
 خانيكنس - صقيالصرؼ الالى مقطة معالجة 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

مرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ أنيػا قػد تعلف اللجنة ال
إيػػػػداع مشػػػػركع تأييػػػػر  4/7/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  2/4113قػػػػررت بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

الػػػى مقطػػػة  56مػػػف ال طعػػػة  14-13-12رض ال سػػػائـ أجػػػزء مػػػف  ىػػػدؼ اسػػػتخداـ
ديػػػة كذلػػػؾ طب ػػػان للمخطػػػط المػػػكدع بم ػػػر لجنػػػة التنظػػػيـ لبل – معالجػػة صػػػرؼ صػػػقي

( لسػنة 45خانيكنس تطبي ان لنص المادة السادسة عشر مف قانكف تنظيـ المدف رقػـ )
 كتعديالتو. 1673

كعليػو كاسػتنادان لػنص المػادة السػابعة عشػر مػف ذات ال ػانكف  انػو يجػكز لجميػػ  ذكم 
الق كؽ  ي األراضي كاألمالؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخػر 

لمػػادة السادسػػة عشػػر سػػكاء بصػػفتيـ مػػف أصػػقاب األمػػالؾ أك بنيػػة أكدع بم تضػػي ا
صػػفة أخػػرل االطػػالع علػػى المخطػػط المػػكدع كت ػػديـ اعتراضػػاتيـ عليػػو إلػػى مئتػػب 

مػف   اللجنة المقلية لبلديػة خػانيكنس خػالؿ سػاعات الػدكاـ الرسػمي كلمػدة سػتيف يكمػان 
 تاريػخ نشر ىذا اإلعالف.

 بعػػد التاريػػخ المقدد((. ))كسػكؼ لػف يلتفت ألم اعتػراض يػرد

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد 15بعرض  15615بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 لمكاصي( ضمف قي ا31-41كالمقصكر بيف شارعي )

 خانيكنس –منط ة تنظيـ 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصديؽ النيائي على المخطط  4/7/4113المنع دة بتاريخ  2/4113بجلستيا رقـ 

ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي ـ بػػدكف 15بعػػرض  15615التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ 
( 67( مػػػػف ال طعػػػػة )5-2-1( ضػػػػمف قػػػػي المكاصػػػػي كالمػػػػار بال سػػػػائـ )41-31)

 .56( مف ال طعة 17-14كال سائـ )
كالػذم تػػـ السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة 

 .13/2/4112نشره  ي جريدتي االست الؿ كالرسالة بتاريخ 
نػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت اللج

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ بدكف ارتداد 5بعرض  4146بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 خانيكنس –(  منط ة تنظيـ31-11كالمقصكر بيف شارعي )

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة ك 
التصديؽ النيائي على المخطط  4/7/4113المنع دة بتاريخ  2/4113بجلستيا رقـ 

-11ـ بدكف ارتداد كالمقصكر بيف شارعي )5بعرض  4146التفصيلي للشارع رقـ 
 (.23( مف ال طعة )31( كالمار بال سيمة )31

كالػذم تػػـ اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب 
 .44/2/4112نشره  ي جريدتي االست الؿ كالرسالة بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 ب. مقليتيف أييما أقػر 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد 7ـ+5بعرض  562بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 خانيكنس –(  منط ة تنظيـ511-75ف شارعي )كالمقصكر بي

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصديؽ النيائي على المخطط  4/7/4113المنع دة بتاريخ  2/4113بجلستيا رقـ 

-75ـ ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي )7ـ+5بعػػرض  562التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ 
 (.57( مف ال طعة )4( كالمار بال سيمة )511

كالػذم تػػـ السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة 
 .14/5/4112نشره  ي جريدتي االست الؿ كالرسالة بتاريخ 

د مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػ
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 بنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة صادر عف اللجنة المرئزية لح

إيداع تأيير ىدؼ استخداـ األرض الكاقعة غرب أرض أبك سميدانو كعلى الشارع 
 الشكئة -مف مر ؽ عاـ الى منط ة زراعية  45رقـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

يػا قػد تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ أن
إيػػػػداع مشػػػػركع تأييػػػػر  4/7/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  2/4113قػػػػررت بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

مػف  45أرض أبػك سػميدانو كعلػى الشػارع رقػـ  األرض الكاقعػة غػرب ىػدؼ اسػتخداـ
كذلػػؾ طب ػػان للمخطػػط المػػكدع بم ػػر لجنػػة التنظػػيـ  –مر ػػؽ عػػاـ الػػى منط ػػة زراعيػػة 

( 45مػف قػانكف تنظػيـ المػدف رقػـ ) لبلدية الشكئة تطبي ان لنص المادة السادسػة عشػر
 كتعديالتو. 1673لسنة 

كعليػو كاسػتنادان لػنص المػادة السػابعة عشػر مػف ذات ال ػانكف  انػو يجػكز لجميػػ  ذكم 
الق كؽ  ي األراضي كاألمالؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخػر 

مػػالؾ أك بنيػػة أكدع بم تضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكاء بصػػفتيـ مػػف أصػػقاب األ
صػػفة أخػػرل االطػػالع علػػى المخطػػط المػػكدع كت ػػديـ اعتراضػػاتيـ عليػػو إلػػى مئتػػب 

مػػف   اللجنػػة المقليػػة لبلديػػة الشػػكئة خػػالؿ سػػاعات الػػدكاـ الرسػػمي كلمػػدة سػػتيف يكمػػان 
 تاريػخ نشر ىذا اإلعالف.

 ))كسػكؼ لػف يلتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المقدد((.

ػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية للتنظيـ كبناء المدف بمقا ظات غزة

ػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػطحطظػوشودػسئظػجػبادمػ/ػرغدػطحطدػحطادةبذأنػ

تعلػػػػػف اللجنػػػػػة المرئزيػػػػػة للتنظػػػػػيـ كبنػػػػػاء المػػػػػدف بمقا ظػػػػػات غػػػػػزة للجميػػػػػكر الئػػػػػريـ 
 .   4/7/4113المنع دة بتاريخ  2/4113جلستيا رقـ بننيا قد قررت ب

مػػػػػػف  427علػػػػػػى ارض ال سػػػػػػيمة رقػػػػػػـ طحطــــــظػوشــــــودػسئــــــظػجػإيػػػػػػداع تػػػػػػرخيص 
رغـــدػطحطـــدػػاضدـــغد/ػبادـــممػػػف أراضػػػي غػػػزة الم دمػػػة للجنػػػة  442ال طعػػػة رقػػػـ 

 .حطادة
كعليػػػػػػػو يقػػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػ  ذكم الشػػػػػػػػنف  ػػػػػػػي األراضػػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػػالؾ األخػػػػػػػػرل 

يـ مػػػػػػف أصػػػػػػقاب األمػػػػػػالؾ أك بػػػػػػنم صػػػػػػفة أخػػػػػػرل أف المشػػػػػػمكلة بالمنط ػػػػػػة بصػػػػػػفت
مػػػػػػف تػػػػػػاريخ  (يػػػػػػكـ 71)يت ػػػػػدمكا باعتراضػػػػػػاتيـ علػػػػػػى المشػػػػػػركع كذلػػػػػػؾ خػػػػػالؿ مػػػػػػدة 

 نشر ىذا اإلعالف.
ت ػػػػػػػدـ االعتراضػػػػػػػات لػػػػػػػدل مئتػػػػػػػب اللجنػػػػػػػة المقليػػػػػػػة للبنػػػػػػػاء كالتنظػػػػػػػيـ بم رىػػػػػػػا  ػػػػػػػي 

كللسػػػػػػيد/ سػػػػػػئرتير اللجنػػػػػػة المرئزيػػػػػػة بمئتبػػػػػػو بػػػػػػكزارة القئػػػػػػـ المقلػػػػػػي  غػػػػػػزة بلديػػػػػػة 
 الؿ ساعات الدكاـ الرسمي.خ

ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية للتنظيـ كبناء المدف بمقا ظات غزة

ػأبوػجططظػطحطدػإغاد/ػػبادمػندواجػطزررظػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصبذأنػ
ػططضق

تعلػػػػػف اللجنػػػػػة المرئزيػػػػػة للتنظػػػػػيـ كبنػػػػػاء المػػػػػدف بمقا ظػػػػػات غػػػػػزة للجميػػػػػكر الئػػػػػريـ 
 .   4/7/4113المنع دة بتاريخ  2/4113بننيا قد قررت بجلستيا رقـ 

ــظإيػػػػداع تػػػػرخيص  ــنػطزررــ مػػػػف ال طعػػػػة رقػػػػـ  11علػػػػى ارض ال سػػػػيمة رقػػػػـ ػدواجــ
ــمليميػػػػػة الم دمػػػػػة للجنػػػػػة مػػػػػف أراضػػػػػي عبسػػػػػاف الئبيػػػػػرة االق 421 ــغد/ػبادـــ ػاضدـــ
 .ططضقػأبوػجططظػطحطدػإغاد

كعليػػػػػػػو يقػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػ  ذكم الشػػػػػػػنف  ػػػػػػػي األراضػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػالؾ األخػػػػػػػرل  
المشػػػػػػمكلة بالمنط ػػػػػػة بصػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أصػػػػػػقاب األمػػػػػػالؾ أك بػػػػػػنم صػػػػػػفة أخػػػػػػرل أف 

مػػػػػػف تػػػػػػاريخ  (يػػػػػػكـ 71)يت ػػػػػدمكا باعتراضػػػػػػاتيـ علػػػػػػى المشػػػػػػركع كذلػػػػػػؾ خػػػػػالؿ مػػػػػػدة 
 عالف.نشر ىذا اإل

ت ػػػػػدـ االعتراضػػػػػات لػػػػػدل مئتػػػػػب السػػػػػيد/ سػػػػػئرتير اللجنػػػػػة المرئزيػػػػػة بمئتبػػػػػو بػػػػػكزارة 
 القئـ المقلي خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي.

ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 

  

ػ
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ػإرـــــــالن
 ر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصاد

-ـ72( بعرض )المنظمة)شارع  15رقـ بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع 
 ( 47-14ـ ارتداد كالمقصكر بيف شارعي )7ـ(+41

 كادم غزة –منط ة تنظيـ 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ة كتنظيػـ المدف بمقا ظات غزة للعمػـك أنيػا قػد قػػررت بجلسػتيا تعلف اللجنة المرئزيػػة لحبني
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى المخطػػػػط التفصػػػػيلي  4/7/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  2/4113رقػػػػـ 

ـ ارتػػداد كالمقصػكر بػيف شػػارعي 7ـ(+41-ـ72( بعػرض )المنظمػة)شػػارع  15رقػـ للشػارع 
-17-15-5كال سػائـ ) (321( مػف ال طعػة رقػـ )72-72-71( كالمار بال سػائـ)14-47)

-12-14-42-42-43-11-11-6-5( كال سػػػػػػائـ )344( مػػػػػػف ال طعػػػػػػة )12-12-13
-2-7-4-1( كال سػػػائـ )341( مػػػف ال طعػػػة )12-13-14-15-16-41-41-44-47
2-3-4-5-6-11-11-14-17-12-12-13-14-15-16-41-41-44-42-

( 321( مػػػػػف ال طعػػػػػة)42-43-44-45-46-71-71-74-77-72-72-73-74-22
( مػػف ال طعػػة 16-15-14-13-12-12-17-11-11-6-5-4-3-2-2-7سػػائـ )كال 
-42-42-47-44-41-15-14-13-12-12-17-14-11-4( كال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػائـ )325)

 (.326( مف ال طعة ) 43-44-45-46-74-72
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم تـ نشػره  ػي 

 .4/14/4112جريدة  لسطيف بتاريخ 
ئما قررت اللجنة المرئزية كض  ىذا المشركع مكض  التنفيذ بعػد مػركر خمسػة عشػر يكمػان 
مػػف تاريػػػخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية ك ػػي صػػقيفتيف يػػكميتيف مقليتػػيف أييمػػا 

 أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطد
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد كالمقصكر بيف 7ـ+41بعرض  17بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (6-5شارعي )

 منط ة تنظيـ: كادم غزة
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

كتنظػػػػػػيـ المػػػػػػدف بمقا ظػػػػػػات غػػػػػػزة بجلسػػػػػػتيا رقػػػػػػـ تعلػػػػػػف اللجنػػػػػػة المرئزيػػػػػػة لحبنيػػػػػػة 
عػػػػػػف إيػػػػػداع المخطػػػػػػط التفصػػػػػػيلي للشػػػػػػارع  4/7/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػػاريخ  2/4113

( كالمػػػػػػػػار 6-5ـ ارتػػػػػػػػداد كالمقصػػػػػػػػكر بػػػػػػػػيف شػػػػػػػػارعي )7ـ+41بعػػػػػػػػرض  17رقػػػػػػػػـ 
( مػػػػػػػػف 43-42( كال سػػػػػػػػائـ )325( مػػػػػػػػف ال طعػػػػػػػػة رقػػػػػػػػـ )16-15بال سػػػػػػػػائـ رقػػػػػػػػـ )

 (.324ال طعة )
 يف مف تاريخ ىذا اإلعالف.لالعتراض خالؿ مدة شير 

كعليػػػػػو  انػػػػػو يجػػػػػكز لجميػػػػػ  أصػػػػػقاب الق ػػػػػكؽ  ػػػػػي األراضػػػػػي كاألبنيػػػػػة كاألمػػػػػػالؾ 
األخػػػػرل المشػػػػمكلة بيػػػػذا المشػػػػركع اإلطػػػػالع علػػػػى خارطػػػػة المشػػػػركع مجانػػػػان خػػػػالؿ 
سػػػػاعات الػػػػػدكاـ الرسػػػػػمي كت ػػػػػديـ االعتراضػػػػػات عليػػػػػو إلػػػػػى مئتػػػػػب السػػػػػيد/ سػػػػػئرتير 

لقئػػػػـ المقلػػػػي كالػػػػى مئتػػػػب اللجنػػػػة المقليػػػػة اللجنػػػػة المرئزيػػػػة  ػػػػي م ػػػػره  ػػػػي كزارة ا
 للبناء كالتنظيـ ببلدية كادم غزة.

 ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ  ي الجزء 14بعرض  5255بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
ـ  ي الجزء الكاق  غرب 5الرشيد( كبعرض  -المقصكر بيف شارعي )األقصي 

 شارع الرشيد
 غزة–منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصديؽ النيائي على المخطط  4/7/4113المنع دة بتاريخ  2/4113بجلستيا رقـ 

ـ  ػػػػػي الجػػػػػزء المقصػػػػػكر بػػػػػيف شػػػػػارعي 14بعػػػػػرض  5255 التفصػػػػػيلي للشػػػػػارع رقػػػػػـ
ـ  ػػػػي الجػػػػزء الكاقػػػػ  غػػػػرب شػػػػارع الرشػػػػيد كالمػػػػار 5الرشػػػػيد( كبعػػػػرض  -)األقصػػػػي 
( مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ 5( كال سػػػيمة رقػػػـ )343( مػػػف ال طعػػػة ) 45-14-11بال سػػػائـ )

(4712.) 
كالػذم تػػـ السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة 

 .46/11/4112نشره  ي جريدتي  لسطيف كالرسالة بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 المدف. ( مف قانكف تنظيـ15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 4-2بالمصادقة النيائية على مشركع تأيير ىدؼ استخداـ جزء مف أرض ال سائـ 
ة الى مرا ؽ عامة المعرك ة أرض الكقيدم مف منط ة سئني 411مف ال طعة رقـ 

 )برئة لتجمي  مياه األمطار(
 غزة   -منط ة تنظيـ 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػػتيا 
التصػػػديؽ النيػػػائي علػػػى مشػػػركع تأييػػػر  4/7/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  2/4113رقػػػـ 

المعرك ػػة أرض  411مػػف ال طعػػة رقػػـ  4-2اـ جػػزء مػػف أرض ال سػػائـ ىػػدؼ اسػػتخد
 الكقيدم مف منط ة سئنية الى مرا ؽ عامة )برئة لتجمي  مياه األمطار(.

السابؽ إيداعػو لالعتػراض بمكجػب اإلعػالف الصػادر عػف اللجنػة المرئزيػة كالمنشػكر 
ذ بعػػد مػػ  كضػػعو مكضػػ  التنفيػػ 2/3/4112 ػػي جريػػدتي الرسػػالة ك لسػػطيف بتػػاريخ 

مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك  ػػي 
( مػػف قػػانكف 15صقػػػيفتيف يكميتيػػػف مقليتػػيف أييمػػا أقػػرب، كذلػػؾ ك  ػػان لػػنص المػػادة )

 تنظيـ المدف.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 ة لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزي

ـ بدكف 44بعرض  1711بحيداع المخطط التفصيلي لشارع عبد ال ادر القسيني رقـ 
 ارتداد كالمقصكرة بيف شارع خليؿ الكزير غربان كشارع خالد القسف شرقان 

 منط ة تنظيـ: غزة
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/4113كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ  تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة
عػػػف إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيلي لشػػػارع عبػػػد ال ػػػادر  13/7/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ 

ـ بػػدكف ارتػػداد كالمقصػػكرة بػػيف شػػارع خليػػؿ الػػكزير 44بعػػرض  1711القسػػيني رقػػـ 
-321-375-327-321غربػػػان كشػػػارع خالػػػد القسػػػف شػػػرقان كالمػػػار بال سػػػائـ رقػػػـ )

433-432-432-432-422-427-424-421-443-442-442-447-
 (.442( مف ال طعة رقـ )412-412-411-411

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

سػاعات الػدكاـ  المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 غزة.
 ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ ارتداد7ـ+14بعرض  4/  1بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 صالح الديف( 2 – 4كالمقصكرة بيف شارعي )

 منط ة تنظيـ: كادم السل ا
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
 1/4عػػػػف إيػػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػػـ  13/7/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

صػػػالح الػػػديف( كالمػػػار  2 – 4ي )ـ ارتػػػداد كالمقصػػػكرة بػػػيف شػػػارع7ـ+14بعػػػرض 
 .(171( مف ال طعة رقـ )5مة رقـ )بال سي

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
 المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 كادم السل ا.
 ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 تنظيـ المدف بمقا ظات غزة صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية ك 

 ارتداد ـ7+ـ14 بعرض AR04 رقـ بحيداع مجدد للمخطط التفصيلي للشارع
  سييال منط ة تنظيـ: بني
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
 رقػػػػـ اع مجػػػػدد للمخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارععػػػػف إيػػػػد 13/7/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

AR04 ( 11-6-5-4-3-2-2-7ارتػػداد كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ ) ـ7+ـ14 بعػػرض
 ( ضمف أراضي ارميضة بني سييال .414مف ال طعة رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة خمسة عشر يكمان مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كاألمػػالؾ األخػػرل  كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 سييال. بني
 ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػ
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة 

 ـ ارتداد 7ـ+5بعرض  MA2لشارع رقـ لالمخطط التفصيلي بحيداع 
 ** ال دس( 1-مئة MA10كالمقصكر بيف شارعي رقـ )

  سييال منط ة تنظيـ: بني
 1673( لسنة 45ف رقـ )قانكف تنظيـ المد

 2/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
 MA2لشػػػارع رقػػػـ لالمخطػػػط التفصػػػيلي عػػػف إيػػػداع  13/7/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ 

ـ ارتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد كالمقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارعي رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ                           7ـ+5بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض 
(MA10 كالمػػػار 1-مئػػػة )( مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ  2-2-7بال سػػػائـ رقػػػـ ) ** ال ػػػدس
(447 .) 

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

ضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعترا
 سييال. بني

 ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ ارتداد 7ـ+41بعرض  1Bالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ ب
 (15-42كالمقصكر بيف شارعي )

 الفخارم –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  13/7/4113تػػػػػاريخ المنع ػػػػػدة ب 2/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ ارتداد كالمقصكر بيف شارعي 7ـ+41بعرض  1Bالمخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ( كالمار بال سائـ )أراضي مالية( مف ال طعة )أراضي مالية(.42-15)

كالػذم تػػـ السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة 
 .13/7/4112طيف بتاريخ نشره  ي جريدة  لس

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألب
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ 7ـ+41)الربابي ( بعرض  15بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (1B-4ارتداد كالمقصكر بيف شارعي )

 الفخارم –منط ة تنظيـ
 1673لسنة ( 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  13/7/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  2/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

 ـ ارتداد7ـ+41)الربابي ( بعرض  15المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
)أراضػػػػي ماليػػػػة( مػػػػف ال طعػػػػة ( كالمػػػػار بال سػػػػائـ 1B-4كالمقصػػػػكر بػػػػيف شػػػػارعي )

 )أراضي مالية(.
كالػذم تػػـ السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة 

 .13/7/4112نشره  ي جريدة  لسطيف بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف  مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي عشر يكمان 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد كالشارع 7ـ+12بعرض  6التفصيلي للشارع رقـ بالمصادقة على المخطط 
 ـ ارتداد 7ـ+13بعرض  5رقـ 

 الفخارم –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  13/7/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  2/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

بعػػرض  5ـ ارتػػداد كالشػػارع رقػػـ 7ـ+12بعػػرض  6المخطػػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ 
 ـ ارتداد كالمار بال سائـ )أراضي سب ( مف ال طعة )أراضي سب (.7ـ+13

كالػذم تػػـ السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة 
 .2/4/4112نشره  ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطد
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية للتنظيـ كبناء المدف بمقا ظات غزة

ػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػسقادظػبغضػبادمػ/ػطحطدػحاطدػحجاجبذأن

تعلػػػػػف اللجنػػػػػة المرئزيػػػػػة للتنظػػػػػيـ كبنػػػػػاء المػػػػػدف بمقا ظػػػػػات غػػػػػزة للجميػػػػػكر الئػػػػػريـ 
 .   13/7/4113 دة بتاريخ المنع 2/4113بننيا قد قررت بجلستيا رقـ 

مػػػػف ال طعػػػػة رقػػػػـ  14علػػػػى أرض ال سػػػػيمة رقػػػػـ  تــــرخغصػسقادــــظػبــــغضإيػػػػداع 
ــدػػاضدـــــغد/ػبادـــــممػػػػػف أراضػػػػػي كادم غػػػػػزة الم دمػػػػػة للجنػػػػػة  321 طحطـــــدػحاطـــ
 .حجاج

كعليػػػػػػػو يقػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػ  ذكم الشػػػػػػػنف  ػػػػػػػي األراضػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػالؾ األخػػػػػػػرل  
بػػػػػػنم صػػػػػػفة أخػػػػػػرل أف المشػػػػػػمكلة بالمنط ػػػػػػة بصػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أصػػػػػػقاب األمػػػػػػالؾ أك 
مػػػػػف تػػػػػاريخ  يػػػػػكـ ( 71) يت ػػػػػدمكا باعتراضػػػػػاتيـ علػػػػػى المشػػػػػركع كذلػػػػػؾ خػػػػػالؿ مػػػػػدة 

 نشر ىذا اإلعالف.
ت ػػػػػػػدـ االعتراضػػػػػػػات لػػػػػػػدل مئتػػػػػػػب اللجنػػػػػػػة المقليػػػػػػػة للبنػػػػػػػاء كالتنظػػػػػػػيـ بم رىػػػػػػػا  ػػػػػػػي 

كللسػػػػػػػػيد/ سػػػػػػػػئرتير اللجنػػػػػػػػة المرئزيػػػػػػػػة بمئتبػػػػػػػػو بػػػػػػػػكزارة القئػػػػػػػػـ  كادم غػػػػػػػػزة بلديػػػػػػػػة 
 الرسمي. المقلي خالؿ ساعات الدكاـ

ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

كادم القج عبد اهلل بحيداع مشركع تنظيمي عمراني تفصيلي للمنط ة المقيطة ب
 كمنط ة الس ا

 ال رارة -منط ة تنظيـ 
 ـ1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجلسػتيا 
إيػػػػداع المشػػػػركع التنظيمػػػػي العمرانػػػػي  13/7/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  2/4113رقػػػػـ 

نط ة المقيطة بكادم القج عبػد اهلل كمنط ػة السػ ا الػذم أعدتػو التفصيلي لمنط ة للم
 اللجنة المقلية للبناء كالتنظيـ  ي بلدية ال رارة كالذم يشمؿ ال ط  كال سائـ التالية:

 المساقة اإلجمالية رقـ ال سيمة رقـ ال طعة

 دكنـ 174.331 أراضي سب  أراضي سب 

 .1673( لسنة 45ـ المدف رقـ )( مف قانكف تنظي13كذلؾ ك  ان لنص المادة )
( مف ذات ال انكف  حنو يجكز لجمي  أصقاب الق كؽ 14كعليو كك  ان لنص المادة ) 

 ي األراضي كاألبنية كاألمالؾ األخرل المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخر 
سكاء بصفتيـ مػف أصػقاب ىػذه األمػالؾ أك بنيػة صػفة أخػرل االطػالع مجانػان علػى 

مكدع  لدل مئتب اللجنػة المقليػة للبنػاء كالتنظػيـ بم رىػا  ػي بلديػة ال ػرارة المشركع ال
خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كت ديـ االعتراضات عليو خالؿ مدة شيريف مف تاريػػخ 
نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك  ػػي صػػقيفتيف يػػكميتيف مقليتػػيف أييمػػا 

 أقرب.
 ػػد ىػذا التاريػػخ((.))كسػكؼ لف يلتفت ألم اعتػراض يػرد بع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ( ـ )أرض جعركر( 3-4بعرض )  5114بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 منط ة تنظيـ: غزة

 1673نة ( لس45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
 5114عػػػف إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػارع رقػػػـ  13/7/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ 

 (.411( مف ال طعة رقـ )2(ـ )أرض جعركر( كالمار بال سيمة رقـ )3-4بعرض )
 اإلعالف.لالعتراض خالؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا 

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 غزة.
 ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.))كسػػكؼ لف يلتفػػػت 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ ارتداد7ـ+5بعرض  1542بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (3444-3241كالمقصكر بيف شارعي )

 منط ة تنظيـ: غزة
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
 1542عػػػف إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػارع رقػػػـ  13/7/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ 

ل سػػػيمة ( كالمػػػار با3444-3241ـ ارتػػػداد كالمقصػػػكر بػػػيف شػػػارعي )7ـ+5بعػػػرض 
 (.342( مف ال طعة رقـ )4رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة  الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو
 غزة.

 ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
 

ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة 

 ـ11بعرض  4146فصيلي إللأاء خط تنظيـ الشارع رقـ بحيداع مخطط ت
 ـ بدكف ارتداد5بعرض  4127كاعتماد الشارع رقـ 

 منط ة تنظيـ: غزة
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 2/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
طط تفصػيلي إللأػاء خػط تنظػيـ الشػارع عف إيداع مخ 13/7/4113المنع دة بتاريخ 

ـ بػدكف ارتػداد كالمػار 5بعػرض  4127ـ كاعتماد الشارع رقػـ 11بعرض  4146رقـ 
 (.427( مف ال طعة رقـ )17-4بال سائـ رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعالف.
خػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األ

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 غزة.
 ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضط
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
 

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد كالمقصكر بيف 7ـ+13بعرض  2بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (7-4شارعي )

 منط ة تنظيـ: كادم السل ا
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/4113ة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ تعلف اللجنػة المرئزيػ
بعػػرض  2عػف إيػػداع المخطػط التفصػػيلي للشػارع رقػػـ  71/7/4113المنع ػدة بتػػاريخ 

( كالمار بال سػائـ رقػـ )أراضػي سػب ( 7-4ـ ارتداد كالمقصكر بيف شارعي )7ـ+13
 مف ال طعة رقـ )أراضي سب (.

 ىذا اإلعالف.لالعتراض خالؿ مدة شيريف  مف تاريخ 
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 كادم السل ا.
 لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.))كسػػكؼ 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد كالمقصكر بيف 7ـ+5بعرض  47/ 1بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (3-47) شارعي

 منط ة تنظيـ: كادم السل ا
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
 47/  1عػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ  71/7/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

 (3-47ـ ارتداد كالمقصكر بيف شارعي )7ـ+5بعرض 
 كالمار بال سائـ رقـ )أراضي سب ( مف ال طعة رقـ )أراضي سب (  . 

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

سػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الر 
 كادم السل ا.

 ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 المدف بمقا ظات غزة صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ

ـ 15)شارع ابف النفيس( بعرض  MA34 لشارع رقـبحيداع المخطط التفصيلي ل
 (MA10-MA14ي )شارعبدكف ارتداد كالمقصكر بيف 

 منط ة تنظيـ: بني سييال
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
 MA34 لشػػارع رقػػـعػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيلي ل 71/7/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

-MA10ي )شػػارعـ بػػدكف ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف 15)شػػارع ابػػف النفػػيس( بعػػرض 

MA14( كالمار بال سائـ رقـ )444( مف ال طعة رقـ )2-4-1.) 
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعالف.

لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 بني سييال.
 بعد ىذا التاريػػػخ((.))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة 

 بحيداع المخطط التفصيلي لشبئة الشكارع  ي قي العكدة
  منط ة تنظيـ: عبساف الئبيرة 

 1673لسنة ( 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
عف إيداع المخطط التفصيلي لشبئة الشكارع  ػي قػي  71/7/4113المنع دة بتاريخ 

-14-13-12-12-17-14-11-11-6-5-4-3العػػػكدة كالمػػػار بال سػػػائـ رقػػػـ )
( مف 15-16-41-41-44-47-42-42-43-44-45-46-71-71-74-76

 (.422ال طعة رقـ )
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

تػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئ
 عبساف الئبيرة.

 ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 94لشارع رقـ ـ كا5بعرض  97لشارع رقـ لى المخطط التفصيلي لبالمصادقة ع
 ـ11بعرض 
 ر ح –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
ئي علػػػػػى التصػػػػػديؽ النيػػػػػا 71/7/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  3/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ كالمار 11بعرض  94لشارع رقـ ـ كا5بعرض  97لشارع رقـ المخطط التفصيلي ل
 (.12( مف ال طعة )4-7بال سائـ )

كالػذم تػػـ السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة 
 .71/6/4112نشره  ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

كع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػر 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 لجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف ال

)شارع الشييد مقمد قسيف  34لشارع رقـ لالمخطط التفصيلي بالمصادقة على 
  (1-2ـ ارتداد كالمقصكر بيف شارعي )7ـ+14عاشكر( بعرض 

 النصر –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

نظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كت
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  71/7/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  3/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

 )شارع الشييد مقمد قسيف عاشكر(  34لشارع رقـ لالمخطط التفصيلي 
( كالمػػار بال سػػائـ )أراضػػي 1-2ـ ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي )7ـ+14بعػػرض 

 راضي سب (.سب ( مف ال طعة )أ
كالػذم تػػـ السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة 

 .1/14/4112نشره  ي جريدة  لسطيف بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

يكميتيف  مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف عشر يكمان 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 قليميةبحيداع مشركع تنظيمي عمراني ىيئلي لمنط ة الشكئة اال
 الشكئة االقليمية -منط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػة لحبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػررت 
إيػػػػداع المشػػػػركع التنظيمػػػػي  71/7/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  3/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

الذم أعدتو اللجنة المرئزية لحبنية االقليمية الشكئة العمراني الييئلي لمنط ة تنظيـ 
( مف قانكف تنظيـ 13كتنظيـ المدف بالمنط ة المذئكرة لالعتراض ك  ان لنص المادة )

 .1673( لسنة 45المدف رقـ )
( مف ذات ال انكف  انو يجكز لجمي  أصقاب الق كؽ 14كعليو كك  ان لنص المادة ) 

خػػرل المشػػمكلة بيػػذا المشػػركع أك بػػنم مشػػركع  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة أك األمػػالؾ األ
مخر سػكاء بصػفتيـ مػف أصػقاب ىػذه األمػالؾ أك بنيػة صػفة أخػرل االطػالع مجانػان 
علػػػى المشػػػركع المػػػكدع بمكجػػػب ىػػػذا اإلعػػػالف لػػػدل مئتػػػب السػػػيد / سػػػئرتير اللجنػػػة 
المرئزيػػة بم ػػره  ػػي كزارة القئػػـ المقلػػي بأػػزة كمئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ 

خػػالؿ سػػاعات الػػدكاـ الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو الشػػكئة م رىػػا  ػػي بلديػػة ب
خالؿ مدة شيريف  مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف 

 يكميتيف مقليتيف أييما أقرب.
 ))كسػكؼ لف يلتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ((.

ػظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظ
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة 

 ـ بدكف ارتداد13)شارع السيد( بعرض  11بحيداع مخطط تفصيلي للشارع رقـ 
  منط ة تنظيـ: بيت قانكف 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 3/4113كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة 
)شػػارع  11عػػف إيػػداع مخطػػط تفصػػيلي للشػػارع رقػػـ  71/7/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 
( مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ 12-4ـ بػػػدكف ارتػػػداد كالمػػػار بال سػػػائـ رقػػػـ )13السػػػيد( بعػػػرض 

 ( .261( مف ال طعة رقـ )4( كال سيمة رقـ )257)
 ريخ ىذا اإلعالف.لالعتراض خالؿ مدة شيريف  مف تا

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 بيت قانكف.
 ؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.))كسػػك 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية للتنظيـ كبناء المدف بمقا ظات غزة

ػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػصاضظػاسراحػبادمػ/ػدضغطانػأبوػحضغطظبذأنػ

المرئزيػػػػػة للتنظػػػػػيـ كبنػػػػػاء المػػػػػدف بمقا ظػػػػػات غػػػػػزة للجميػػػػػكر الئػػػػػريـ تعلػػػػػف اللجنػػػػػة 
 .   71/7/4113المنع دة بتاريخ  3/4113بننيا قد قررت بجلستيا رقـ 

مػػػػػف ال طعػػػػة رقػػػػػـ  12علػػػػػى أرض ال سػػػػيمة رقػػػػـ تـــــرخغصػصـــــاضظػاســــراحػػإيػػػػداع 
ــممػػػف أراضػػػي بيػػػت الىيػػػا الم دمػػػة للجنػػػة  1433 ــغد/ػبادـ ــضغطانػأبـــوػػػاضدـ دـ
 .حضغطظ

قػػػػػػػؽ لجميػػػػػػػ  ذكم الشػػػػػػػنف  ػػػػػػػي األراضػػػػػػػي كاألبنيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػالؾ األخػػػػػػػرل كعليػػػػػػػو ي 
المشػػػػػػمكلة بالمنط ػػػػػػة بصػػػػػػفتيـ مػػػػػػف أصػػػػػػقاب األمػػػػػػالؾ أك بػػػػػػنم صػػػػػػفة أخػػػػػػرل أف 

مػػػػػف تػػػػػاريخ  يػػػػػكـ ( 71) يت ػػػػػدمكا باعتراضػػػػػاتيـ علػػػػػى المشػػػػػركع كذلػػػػػؾ خػػػػػالؿ مػػػػػدة 
 نشر ىذا اإلعالف.

م رىػػػػػػػا  ػػػػػػػي ت ػػػػػػػدـ االعتراضػػػػػػػات لػػػػػػػدل مئتػػػػػػػب اللجنػػػػػػػة المقليػػػػػػػة للبنػػػػػػػاء كالتنظػػػػػػػيـ ب
كللسػػػػػػػيد/ سػػػػػػػئرتير اللجنػػػػػػػة المرئزيػػػػػػػة بمئتبػػػػػػػو بػػػػػػػكزارة القئػػػػػػػـ بيػػػػػػػت الىيػػػػػػػا بلديػػػػػػػة 

 المقلي خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي.
ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 للجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف ا

 لمنط ة ال رارة االقليمية  بالمصادقة على المشركع التنظيمي العمراني الييئلي
 ال رارة االقليمية -لمنط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

نيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػة لحبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أ
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  71/7/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  3/4113بجلسػػػػػػتيا رقػػػػػـ 

 المشركع التنظيمي العمراني الييئلي لمنط ة تنظيـ ال رارة االقليمية.
السػابؽ ايداعػو لالعتػػراض بمكجػب االعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 

 .71/11/4112نشره  ي جريدتي  لسطيف كالرسالة بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػة كضػػ  المشػػركع مكضػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػة عشػػر 
يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك  ػػي صقػػػيفتيف يكميتيػػػف 

 مقليتيف أييما أقرب.
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضط
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد 11بعرض  14142بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
  14161-14122كالمقصكر بيف شارعي 

 خانيكنس –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  71/7/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  3/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ بػػدكف ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف 11بعػػرض  14142المخطػػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ 
( مػػػف ال طعػػػة 32-34-31-31-25كالمػػػار بال سػػػائـ ) 14161-14122شػػػارعي 

(22.) 
كالػذم تػػـ السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة 

 .71/11/4112نشره  ي جريدتي االست الؿ كالرسالة بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

جريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي ال عشر يكمان 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

)شارع الشييد عبد الملؾ(  3لشارع رقـ لفصيلي المخطط التبالمصادقة على 
  (13-3ـ ارتداد كالمقصكر بيف شارعي )7ـ+12بعرض 

 النصر –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  71/7/4113يخ المنع ػػػػػدة بتػػػػػار  3/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ 7ـ+12)شػػػارع الشػػػييد عبػػػد الملػػػؾ( بعػػػرض  3لشػػػارع رقػػػـ لالمخطػػػط التفصػػػيلي 
( كالمػار بال سػائـ )أراضػي سػب ( مػف ال طعػة 13-3ارتداد كالمقصكر بيف شػارعي )

 )أراضي سب (.
كالػذم تػػـ السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة 

 .1/14/4112ره  ي جريدة  لسطيف بتاريخ نش
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد5األنصار بعرض المخطط التفصيلي لشارع بالمصادقة على 
مف ال طعة رقـ  12كنياية ال سيمة رقـ  6 ي الجزء المقصكر بيف شارع رقـ 

 2ـ قتى شارع رقـ 11كبعرض  1442
 بيت الىيا –منط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  71/7/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  3/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ بػػدكف ارتػػداد  ػػي الجػػزء المقصػػكر 5نصػػار بعػػرض األالمخطػػط التفصػػيلي لشػػارع 
ـ قتى 11كبعرض  1442مف ال طعة رقـ  12كنياية ال سيمة رقـ  6بيف شارع رقـ 

-14( كال سػػائـ رقػػـ )1434( مػػف ال طعػػة )4-3-2كالمػػار بال سػػائـ ) 2شػػارع رقػػـ 
( مػف ال طعػة 45-44-16-15-14-13-12( كال سائـ )1432( مف ال طعة )16
(1442.) 

كالػذم تػػـ ابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة السػ
 .71/11/4112نشره  ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 تيف أييما أقػرب. مقلي
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

قـ مف ال طعة ر  2بشنف / ن ؿ ملئية  مقطة غاز مرخصة على أرض ال سيمة رقـ 
 مف السيد/ ناىض أبك اسليـ الى/ السيد عبد الناصر األقرع  41

 ر ح –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
لئيػػػػة  إيػػػػداع مشػػػػركع ن ػػػػؿ م 71/7/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  3/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

مػػف السػػػيد/  41مػػف ال طعػػػة رقػػـ  2مقطػػة غػػاز مرخصػػة علػػػى أرض ال سػػيمة رقػػـ 
 ضمف أراضي ر ح. -ناىض أبك اسليـ الى/ السيد عبد الناصر األقرع 

 .4/7/4113كذلؾ استنادان الى ئتاب السيد/ رئيس بلدية ر ح المؤرخ  ي 
م شػػخص مػػف  حنػػو يجػػكز أل 1673لسػػنة  45كعليػػو ك  ػػان ل ػػانكف تنظػػيـ المػػدف رقػػـ 

ذكم الق كؽ  ي األراضي أك األمالؾ األخرم الكاقعة ضمف ارض ال سيمة المذئكرة 
اعػػػاله سػػػػكاء بصػػػػفتيـ مػػػػف اصػػػػقاب ىػػػػذه األمػػػػالؾ أك بػػػػنم صػػػػفة اخػػػػرم االطػػػػالع 
كاالعتراض على مشركع ن ؿ الملئية بم ر اللجنة المقليػة لمنط ػة تنظػيـ ر ػح خػالؿ 

مػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا االعػػالف  ػػي سػػاعات الػػدكاـ الرسػػمي كلمػػدة خمسػػة عشػػر يك 
الجريدة الرسمية أك صقيفة مقلية أييما أقػرب كلػف يلتفػت ألم اعتػراض بعػد انتيػاء 

 مدة االعتراض.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
 بطحاسظاتػزـزة

 

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ بدكف ارتداد 5بعرض  R3المخطط التفصيلي للشارع رقـ لى بالمصادقة ع
 ـ11بعرض  تنظيميكشارع  1Aكالمقصكر بيف شارع رقـ 

 المصدر –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة لل
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  17/2/4113لمنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ ا 4/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ بػػدكف ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػارع 5بعػػرض  R3المخطػػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ 
( مػػف اضػػي سػػب أر  44-1كالمػػار بال سػػائـ )ـ 11بعػػرض  تنظيمػػيكشػػارع  1Aرقػػـ 

 أراضي سب (. 15ال طعة )
لمرئزيػػة كالػذم تػػـ السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة ا

 .12/1/4113نشره  ي جريدة  لسطيف بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .تنظيـ المدف ( مف قانكف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 153 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ 13)شارع األبرار( بعرض  17بالمصادقة على المخطط  التفصيلي لشارع رقـ 
 1214-2كالمقصكر بيف شارعي  بدكف ارتداد

 ال رارة –ـمنط ة تنظي
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة لل
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  17/2/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  4/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

د ـ بػػػػدكف ارتػػػػدا13)شػػػػارع األبػػػػرار( بعػػػػرض  17المخطػػػػط  التفصػػػػيلي لشػػػػارع رقػػػػـ 
( مػف  17-14-46-64-51كالمػار بال سػائـ )  1214-2كالمقصكر بيف شارعي 

 (.74ال طعة )
السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 

 .1/4/4113نشره  ي جريدتي  لسطيف كالرسالة بتاريخ 
مػػركر خمسػػػة  ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد

عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية

سب  مف ال طعة  142ن ؿ ملئية  مصن  باطكف الكاقعة على ارض ال سيمة / بشنف
مف شرئة/ ر ح للباطكف الجاىز الى شرئة/ نسيـ الفجر للتجارة كالم اكالت  سب  1

 / ىادم ئامؿ المصرمعنيا
 ر ح –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت جنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للتعلػػف الل
إيػػػػداع مشػػػػركع ن ػػػػؿ ملئيػػػػة   17/2/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  4/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ة/ سب  مف شرئ 1سب  مف ال طعة  142مصن  باطكف الكاقعة على ارض ال سيمة 
الت                        كالم ػػػػػػػػػػاك / نسػػػػػػػػػػيـ  الفجػػػػػػػػػػر للتجػػػػػػػػػػارة ر ػػػػػػػػػػح للبػػػػػػػػػػاطكف الجػػػػػػػػػػاىز الػػػػػػػػػػى شػػػػػػػػػػرئة

 ضمف اراضي ر ح. -/ ىادم ئامؿ المصرم عنيا
 حنػػو يجػػكز ألم شػػخص مػػف  1673لسػػنة  45كعليػػو ك  ػػان ل ػػانكف تنظػػيـ المػػدف رقػػـ 

ذكم الق كؽ  ي األراضي أك األمالؾ األخرم الكاقعة ضمف ارض ال سيمة المذئكرة 
ك بػػػػنم صػػػػفة اخػػػػرم االطػػػػالع اعػػػاله سػػػػكاء بصػػػػفتيـ مػػػػف اصػػػػقاب ىػػػػذه األمػػػػالؾ أ

خػالؿ ر ػح كاالعتراض على مشركع ن ؿ الملئية بم ر اللجنة المقليػة لمنط ػة تنظػيـ 
سػػاعات الػػدكاـ الرسػػمي كلمػػدة خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا االعػػالف  ػػي 

 الجريدة الرسمية كلف يلتفت ألم اعتراض بعد انتياء مدة االعتراض.

ػغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظ
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 كرثة المرقـك مقمد نادم البلبيسي/ باسـ بحيداع مشركع ت سيـ ارض لأايات السئف
 جباليا -منط ة تنظيـ 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

نية كتنظيػـ المدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػتيا تعلف اللجنة المرئزيػػة لحب
إيداع مشػركع ت سيػـ أرض ال سيمة رقـ  17/2/4113المنع دة بتاريخ  4/4113رقـ 
 .دكنـ 5.427لمساقة بمكق  )جباليا(  645مف ال طعة رقـ  114

ابيا رقـ جباليا بئت كذلؾ بناء على طلب مف اللجنة المقلية للبنػاء كالتنظيـ  ي بلديػػة
 .14/7/4113المؤرخ  126

 انػو  1673( لسػنة 45( مف قانكف تنظػيـ المػدف رقػـ )41كعليو كك  ان لنص المادة )
يجكز ألم شخص مف ذكم الق كؽ  ي األراضي أك األمالؾ األخرل الكاقعة ضمف 
ارض المشػػػػركع سػػػػكاء بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػقاب ىػػػػذه األمػػػػالؾ أك بنيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل 

شركع المكدعة بمئتب اللجنة المقلية للبناء كالتنظيـ بم رىػا  االطالع على خرائط الم
 ي بلدية جباليا خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة ستة أسابي  مف تاريػػخ نشػر ىػذا 
اإلعالف  ي الجريػدة الرسػمية أك  ي صػقيفتيف يػكميتيف مقليتػيف أييمػا أقػػرب  كمػف 

تػػػب اللجنػػػة المقليػػػة بصػػػكرة ثػػػـ ت ػػػديـ االعتراضػػػات عليػػػو خػػػالؿ ىػػػذه المػػػدة إلػػػى مئ
 رسمية. 

 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخكسػكؼ لػف يلتفػػت ألم اع))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن    
ػبطحاسظاتػزـزة

                                                         
                                                              



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 156 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 عمر علي بشيركرثة / باسـ بحيداع مشركع ت سيـ ارض لأايات السئف
 دير البلح –منط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػتيا  تعلف اللجنة المرئزيػػة لحبنية كتنظيػـ المدف بمقا ظػات
إيػػػداع مشػػػركع ت سيػػػـ جػػزء مػػػف أرض  17/2/4113المنع ػػدة بتػػاريخ  4/4113رقػػـ 

              بمكقػػػػػػػػػػػػػػػػ  )ديػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػبلح(            146مػػػػػػػػػػػػػػػػف ال طعػػػػػػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػػػػػػـ  13ال سػػػػػػػػػػػػػػػيمة رقػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 .دكنـ 4.531لمساقة 

الػبلح بئتابيػا  دير كذلؾ بناء على طلب مف اللجنة المقلية للبنػاء كالتنظيـ  ي بلديػػة
 .46/4/4113المؤرخ  121رقـ ب د/

 انػو  1673( لسػنة 45( مف قانكف تنظػيـ المػدف رقػـ )41كعليو كك  ان لنص المادة )
يجكز ألم شخص مف ذكم الق كؽ  ي األراضي أك األمالؾ األخرل الكاقعة ضمف 
ارض المشػػػػركع سػػػػكاء بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػقاب ىػػػػذه األمػػػػالؾ أك بنيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل 

على خرائط المشركع المكدعة بمئتب اللجنة المقلية للبناء كالتنظيـ بم رىػا   االطالع
 ي بلدية دير البلح خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمػدة سػتة أسػابي  مػف تاريػػخ نشػر 
ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك  ػػي صػػقيفتيف يػػكميتيف مقليتػػيف أييمػػا أقػػػرب  

ىذه المػدة إلػى مئتػب اللجنػة المقليػة بصػكرة  كمف ثـ ت ديـ االعتراضات عليو خالؿ
 رسمية. 

 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخكسػكؼ لػف يلتفػػت ألم اع))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن 
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 ية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئز 

 56( مف ال طعة رقـ 12خداـ جزء مف أرض ال سيمة رقـ )إيداع تأيير ىدؼ است
 خانيكنس -الى برئة لتجمي  مياه األمطار شماؿ مقطة المعالجة المؤقتة 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ أنيػا قػد تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا 
إيػػػداع مشػػػركع تأييػػػر  17/2/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  4/4113قػػػررت بجلسػػػتيا رقػػػـ 

الػػػى برئػػػة  56( مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ 12خداـ جػػػزء مػػػف أرض ال سػػػيمة رقػػػـ )ىػػػدؼ اسػػػت
كذلؾ طب ػان للمخطػط المػكدع  –لتجمي  مياه األمطار شماؿ مقطة المعالجة المؤقتة 

ف قػػانكف تنظػػيـ تطبي ػػان لػػنص المػػادة السادسػػة عشػػر مػػ خػػانيكنس بم ػػر لجنػػة التنظػػيـ
 كتعديالتو. 1673( لسنة 45المدف رقـ )

كعليػو كاسػتنادان لػنص المػادة السػابعة عشػر مػف ذات ال ػانكف  انػو يجػكز لجميػػ  ذكم 
الق كؽ  ي األراضي كاألمالؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخػر 

دة السادسػػة عشػػر سػػكاء بصػػفتيـ مػػف أصػػقاب األمػػالؾ أك بنيػػة أكدع بم تضػػي المػػا
صػػفة أخػػرل االطػػالع علػػى المخطػػط المػػكدع كت ػػديـ اعتراضػػاتيـ عليػػو إلػػى مئتػػب 

كمػان  مػف خالؿ ساعات الػدكاـ الرسػمي كلمػدة سػتيف ي اللجنة المقلية لبلدية خانيكنس
 .تاريػخ نشر ىذا اإلعالف

 ((.ػػد التاريػػخ المقددراض يػرد بعكسػكؼ لػف يلتفت ألم اعتػ))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية للتنظيـ كبناء المدف بمقا ظات غزة

 قلسمقمد عبد اهلل / ركع ترخيص صالة ا راح  ئة ج باسـبشنف/ بحيداع مش

مقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ بننيػا قػد تعلف اللجنة المرئزية للتنظػيـ كبنػاء المػدف ب
 .   17/2/4113المنع دة بتاريخ  4/4113قررت بجلستيا رقـ 

 415مف ال طعة رقـ  66على أرض ال سيمة رقـ ترخيص صالة ا راح  ئة ج إيداع 
 .قلسمقمد عبد اهلل  السيد/ باسـمف أراضي غزة الم دمة للجنة 

كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة كعليػػو يقػػؽ لجميػػ  ذكم الشػػنف  ػػي األراضػػي  
بالمنط ة بصفتيـ مف أصقاب األمالؾ أك بنم صفة أخرل أف يت دمكا باعتراضاتيـ 

 مف تاريخ نشر ىذا اإلعالف. (يكـ 71)على المشركع كذلؾ خالؿ مدة 
 غػػزة ت ػػدـ االعتراضػػات لػػدل مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ بم رىػػا  ػػي بلديػػة

ر اللجنػػة المرئزيػػة بمئتبػػو بػػكزارة القئػػـ المقلػػي خػػالؿ سػػاعات الػػدكاـ / سػػئرتيكللسػػيد
 الرسمي.

 ((يػػرد بعد ان ضاء المدة المقددة ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 ا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية للتنظيـ كبناء المدف بمق

 بشنف / بحيداع مشركع ترخيص مقطة كقكد  ئة ج باسـ/ سراج الديف أبك سليـ

تعلف اللجنة المرئزية للتنظػيـ كبنػاء المػدف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ بننيػا قػد 
 .   17/2/4113المنع دة بتاريخ  4/4113قررت بجلستيا رقـ 

مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ  16ـ علػػػى أرض ال سػػػيمة رقػػػتػػػرخيص مقطػػػة كقػػػكد  ئػػػة ج إيػػػداع 
 .سراج الديف أبك سليـ السيد/ باسـمف أراضي دير البلح الم دمة للجنة  172

كعليػػو يقػػؽ لجميػػ  ذكم الشػػنف  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة  
بالمنط ة بصفتيـ مف أصقاب األمالؾ أك بنم صفة أخرل أف يت دمكا باعتراضاتيـ 

 مف تاريخ نشر ىذا اإلعالف. (يكـ 71)دة على المشركع كذلؾ خالؿ م
ديػػر ت ػػدـ االعتراضػػات لػػدل مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ بم رىػػا  ػػي بلديػػة 

/ سػػئرتير اللجنػػة المرئزيػػة بمئتبػػو بػػكزارة القئػػـ المقلػػي خػػالؿ سػػاعات كللسػػيدالػػبلح 
 الدكاـ الرسمي.

 ((لمدة المقددةيػػرد بعد ان ضاء ا ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية للتنظيـ كبناء المدف بمقا ظات غزة

 / على قسف  رج اهللاع مشركع ترخيص مزرعة دكاجف باسـ/ بحيدبشنف

للجميػكر الئػريـ بننيػا قػد  تعلف اللجنة المرئزية للتنظػيـ كبنػاء المػدف بمقا ظػات غػزة
 .   17/2/4113المنع دة بتاريخ  4/4113قررت بجلستيا رقـ 

مػف  44مػف ال طعػة رقػـ  41علػى أرض ال سػيمة رقػـ ترخيص مزرعػة دكاجػف إيداع 
 .على قسف  رج اهلل السيد/ باسـأراضي خانيكنس الم دمة للجنة 

الؾ األخػػرل المشػػمكلة كعليػػو يقػػؽ لجميػػ  ذكم الشػػنف  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػ 
بالمنط ة بصفتيـ مف أصقاب األمالؾ أك بنم صفة أخرل أف يت دمكا باعتراضاتيـ 

( 71)على المشركع كذلؾ خالؿ مدة   مف تاريخ نشر ىذا اإلعالف. يـك
ت ػػػػدـ االعتراضػػػػات لػػػػدل مئتػػػػب اللجنػػػػة المقليػػػػة للبنػػػػاء كالتنظػػػػيـ بم رىػػػػا  ػػػػي بلديػػػػة 

لمرئزيػػػػة بمئتبػػػػو بػػػػكزارة القئػػػػـ المقلػػػػي خػػػػالؿ / سػػػػئرتير اللجنػػػػة اكللسػػػػيدخػػػػانيكنس 
 ساعات الدكاـ الرسمي.

 ((يػػرد بعد ان ضاء المدة المقددة ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

  ي قي السطر 76بالمصادقة على المخطط التفصيلي لشكارع ال طعة رقـ 
 خانيكنس –منط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
لنيػػػػػائي علػػػػػى التصػػػػػديؽ ا 17/2/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  4/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ  

-4-1 ي قي السػطر كالمػار بال سػائـ ) 76المخطط التفصيلي لشكارع ال طعة رقـ 
( مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 7-2-2-3-4-5-6-11-11-14-41-41-43-71-71-24-27

 (.76ال طعة )
السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 

 .7/5/4112نشره  ي جريدتي االست الؿ كالرسالة بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاض
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 شكارع - ي قي المنارة  6بالمصادقة على المخطط التفصيلي لشكارع ال طعة رقـ 
 11724-11722-11721-11723-11461-11454-1176-45-67رقـ 

 خانيكنس –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45رقـ )قانكف تنظيـ المدف 

مػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للع
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  17/2/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  4/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

-45-67شػػكارع رقػػـ  - ػػي قػػي المنػػارة  6المخطػػط التفصػػيلي لشػػكارع ال طعػػة رقػػـ 
كالمػػػار بال سػػػائـ  1176-11454-11461-11723-11721-11722-11724

( كال سػػػيمة رقػػػـ )أراضػػػي سػػػب ( مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ 44( مػػػف ال طعػػػة )15-16-41)
 )أراضي سب (.

السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 
 .44/11/4112نشره  ي جريدتي االست الؿ كالرسالة بتاريخ 

زيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئ
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػالنإرـــــــ
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ بدكف ارتداد 5بعرض  NZ10بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع 
ـ بدكف ارتداد 11بعرض  NZ6( كالشارع رقـ NZ -*74كالمقصكر بيف شارعي )

 (NZ4-77كالمقصكر بيف شارعي )
 جباليا –منط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45رقـ )قانكف تنظيـ المدف 
تعلػػػف اللجنػػػة المرئزيػػػػػة لحبنيػػػة كتنظيػػػػـ المػػػدف بمقا ظػػػات غػػػزة للعمػػػـك أنيػػػا قػػػد قػػػػررت 

التصػديؽ النيػائي علػى المخطػط  17/2/4113المنع دة بتػاريخ  4/4113بجلستيا رقـ 
-*74ـ بػػدكف ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي )5بعػػرض NZ10 التفصػػيلي للشػػارع 

NZ6 كالشارع رقـ )NZ6  ـ بدكف ارتداد كالمقصكر بيف شػارعي )11بعرضNZ6-
( كال سػػػائـ رقػػػـ 1461( مػػػف ال طعػػػة )34-17-11-11-6-5( كالمػػػار بال سػػػائـ )77
-41-15-13-11-11-2-4( كال سػػػػائـ رقػػػػـ )1456( مػػػػف ال طعػػػػة رقػػػػـ )21-21)

( مػػػػػػػف 3-2-2-7-4-1( كال سػػػػػػػائـ )1464( مػػػػػػػف ال طعػػػػػػػة رقػػػػػػػـ )44-47-42-75
-2( كال سػػائـ )1514( مػػف ال طعػػة رقػػـ )2-2-7-4 سػػائـ )( كال1453ال طعػػة رقػػـ )

 (.1461( مف ال طعة رقـ )3-4-5-6-11-11-14-12-72-75
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم تـ نشػره 

 .44/2/4112 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 
لتنفيػذ بعػد مػركر خمسػة عشػر ئما قررت اللجنة المرئزية كض  ىػذا المشػركع مكضػ  ا

يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف مقليتيف 
 أييما أقػرب. 

 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 حبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية ل
 ـ ارتداد7ـ+14*)شارع السندباد( بعرض 77بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 

 : عبساف الئبيرةمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 4/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
*  77عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ  17/2/4113يخ المنع ػػػػدة بتػػػػار 

-16-71-43-44) ـ ارتداد كالمار بال سػائـ رقػـ 7ـ+14)شارع السندباد( بعرض 
 .(422( مف ال طعة رقـ )41-44-71

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة 

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 عبساف الئبيرة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصز
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ي  6-5-71-23-25بحيداع المخطط التفصيلي للشكارع المقصكرة بيف شكارع 
 قي قيزاف النجار

 : خانيكنسمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 4/4113علف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ ت
عف إيداع المخطط التفصيلي للشكارع المقصكرة بػيف  17/2/4113المنع دة بتاريخ 

 ػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػي قيػػػػػػػػػزاف النجػػػػػػػػػار كالمػػػػػػػػػار بال سػػػػػػػػػائـ رقػػػػػػػػػـ               6-5-71-23-25شػػػػػػػػػكارع 
 .(54( مف ال طعة رقـ )16-15-14-13-12-12)

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

نظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالت
 خانيكنس.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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 إرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ7ـ+11بعرض  6162بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 : خانيكنسمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45لمدف رقـ )قانكف تنظيـ ا

 4/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
 6162عػػػف إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػارع رقػػػـ  17/2/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ 

( 33رقػػػػػػـ ) ( مػػػػػػف ال طعػػػػػػة11-6-5-4ـ كالمػػػػػػار بال سػػػػػػائـ رقػػػػػػـ )7ـ+11بعػػػػػػرض 
 .32مف ال طعة  1كال سيمة رقـ 

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

ليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات ع
 خانيكنس.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

بعرض  11122 - 11163 - 11161ارع رقـ ك المخطط التفصيلي للش بحيداع
 ـ بدكف ارتداد ضمف قي قاع ال ريف14

 : خانيكنسمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 4/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
 - 11161ارع رقـ ك المخطط التفصيلي للش عف إيداع 17/2/4113المنع دة بتاريخ 

كالمػػػػػار  ـ بػػػػػدكف ارتػػػػػداد ضػػػػػمف قػػػػػي قػػػػػاع ال ػػػػػريف14بعػػػػػرض  11122 - 11163
 (.44( مف ال طعة رقـ )11-3-4-1بال سائـ رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعالف.
رل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػ

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 خانيكنس.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػا
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 1614شارع رقـ بحيداع الأاء اجزاء مف ال
 : غزةمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 4/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
كالمػار  1614شػارع رقػـ عف إيداع الأػاء اجػزاء مػف ال 17/2/4113المنع دة بتاريخ 
 (.414( مف ال طعة رقـ )11-115بال سائـ رقـ )

 مف تاريخ ىذا اإلعالف.لالعتراض خالؿ مدة شيريف 
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

ركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المش
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 غزة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد14بحيداع المخطط التفصيلي لشارع السعايدة بعرض 
 : الفخارممنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 4/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
عف إيداع المخطط التفصيلي لشارع السػعايدة بعػرض  17/2/4113المنع دة بتاريخ 

 ـ بدكف ارتداد كالمار بال سائـ رقـ )أراضي سب ( مف ال طعة رقـ )أراضي سب (.14
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعالف.

األمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة ك 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 الفخارم.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألب
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

    ـ بدكف ارتداد  (14-13بعرض ) 22لشارع رقـ لالمخطط التفصيلي بحيداع 
 (أبك عكدة)

 : بيت قانكفمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 4/4113جنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ تعلف الل
بعػرض  22لشارع رقػـ لالمخطط التفصيلي عف إيداع  17/2/4113المنع دة بتاريخ 

( مف 71-44-15-4-1( كالمار بال سائـ رقـ )أبك عكدةـ بدكف ارتداد ) (13-14)
 .251مف ال طعة رقـ  11( كال سيمة رقـ 241ال طعة رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف  مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

التنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء ك 
 بيت قانكف.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

-لتفصيلي لقي المكاصي الجنكبي ا بالمصادقة على المشركع التنظيمي العمراني
 خانيكنس
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػػتيا 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى المشػػػػػركع  44/2/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  5/4113رقػػػػػـ 

الجنػػػػػػػػػػػػػػكبي خػػػػػػػػػػػػػػانيكنس                التنظيمػػػػػػػػػػػػػػي العمرانػػػػػػػػػػػػػػي التفصػػػػػػػػػػػػػػيلي لقػػػػػػػػػػػػػػي المكاصػػػػػػػػػػػػػػي 
السابؽ إيداعػو لإلعتػراض بمكجػب اإلعػالف الصػادر عػف اللجنػة المرئزيػة كالمنشػكر 

مػػ  كضػػعو مكضػػ  التنفيػػذ  11/11/4112 ػػي جريػػدتي االسػػت الؿ كالرسػػالة بتػػاريخ 
بعػػد مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك 

( مػػف 15لمػػادة )ميتيػػػف مقليتػػيف أييمػػا أقػػرب ، كذلػػؾ ك  ػػان لػػنص ا ػػي صقػػػيفتيف يك 
 .قانكف تنظيـ المدف

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 جنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف الل

 بحيداع تعديؿ المخطط التفصيلي لشارع الرشيد )شماؿ دكار السكدانية(
 : بيت الىيامنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 5/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
عػػف إيػػداع تعػػديؿ المخطػػط التفصػػيلي لشػػارع الرشػػيد  44/2/4113اريخ المنع ػػدة بتػػ

( مف 1464 -1731 -1732-1732) )شماؿ دكار السكدانية( كالمار بال سائـ رقـ
 .( 645ال طعة رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
األخػػرل  كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 بيت الىيا.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػو
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ ارتداد4ـ +5بعرض  3423للشارع رقـ المخطط التفصيلي بالمصادقة على 
 ( ضمف قي السالـ.2232-15بالجزء المقصكر بيف شارعي )

 ر ح –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45) قانكف تنظيـ المدف رقـ

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة لل
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  44/2/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  5/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ ارتداد بالجزء المقصكر بيف 4ـ +5بعرض  3423للشارع رقـ المخطط التفصيلي 
( مػػػػف ال طعػػػػة                                 11سػػػػالـ كالمػػػػار بال سػػػػيمة )قػػػػي ال ضػػػػمف -(2232-15شػػػػارعي )

(42.) 
السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 

 .15/1/4113نشره  ي جريدة  لسطيف بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف  عشر
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 174 - 

ػإرـــــــالن
 بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف 

 ـ ارتداد7(ـ +2-5بعرض ) 22بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (23-5كالمقصكر بيف شارعي )

 : ر حمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 5/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
بعػرض  22إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقػـ عف  44/2/4113المنع دة بتاريخ 

( 42ة رقػػـ )( كالمػػار بال سػػيم23-5ـ ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي )7(ـ +5-2)
 .(4مف ال طعة رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

يذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة ب
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 ر ح.
 ((.يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػةبطحاسظاتػزـز
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 31للشارع رقـ المخطط التفصيلي بالمصادقة على 
 ـ 14صالح الديف( بعرض  2مدخؿ مقطة الضخ المرئزية شرؽ شارع رقـ )

 البريج االقليمية –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  44/2/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  5/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ  

مػػدخؿ مقطػػة الضػػخ المرئزيػػة شػػرؽ شػػارع رقػػـ  31للشػػارع رقػػـ المخطػػط التفصػػيلي 
 (.331ل طعة )( مف ا2ـ  كالمار بال سيمة )14( بعرض صالح الديف 2)

السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 
 .15/4/4113نشره  ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
يف يكميتيف عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفت

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .نظيـ المدف( مف قانكف ت15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

( مف 74-77-72-72-73بحيداع المخطط التفصيلي للشارع المار بال سائـ )
 ( 16 - 37داد كالمقصكر بيف شارعي )ـ بدكف ارت14بعرض  (143ال طعة رقـ )

 منط ة تنظيـ : دير البلح
 1673( لسنة 45كف تنظيـ المدف رقـ )قان

 5/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
المخطػػط التفصػيلي للشػارع المػار بال سػػائـ عػف إيػداع  44/2/4113المنع ػدة بتػاريخ 

ـ بػػػػػػػدكف ارتػػػػػػػداد 14( بعػػػػػػػرض 143( مػػػػػػػف ال طعػػػػػػػة رقػػػػػػػـ )73-72-72-77-74)
( 74-77-72-72-73( كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ )16-37كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي )

 .(143رقـ )مف ال طعة 
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

لق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب ا
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 دير البلح
 ((.ػػػختػػراض يػػرد بعد ىذا التاري))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ 7ـ+14)الرياف( بعرض  AR04للشارع رقـ المخطط التفصيلي بالمصادقة على 
 ارتداد.

 بني سييال –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 54قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  44/2/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  5/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ  

ـ ارتػػػداد كالمػػػار 7ـ+14)الريػػػاف( بعػػػرض  AR04للشػػػارع رقػػػـ المخطػػػط التفصػػػيلي 
ضمف أراضي ارميضة  –( 414ال طعة )( مف 11-6-5-4-3-2-2-4ال سائـ )ب
 بني سييال. –

السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 
 .4/2/4113نشره  ي جريدتي الرسالة ك لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف  عشر يكمان مف تاريػخ نشر

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ ارتداد4ـ+5بعرض  6086للشارع رقـ المخطط التفصيلي قة على بالمصاد
 ضمف القي االدارم. -( 4-3كالمقصكر بيف شارعي )

 ر ح –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  44/2/4113لمنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ ا 5/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ  

ـ ارتػػػػداد كالمقصػػػػكر بػػػػيف 4ـ+5بعػػػػرض  6086للشػػػػارع رقػػػػـ المخطػػػػط التفصػػػػيلي 
 (.6( مف ال طعة )47-41القي االدارم كالمار بال سائـ ) ضمف -( 4-3شارعي )

السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 
 .14/14/4112ي جريدة  لسطيف بتاريخ نشره  

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػا
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ كالكاصؿ بيف شارعي 3لشارع  رعي بعرض المخطط التفصيلي بالمصادقة على 
 السئة القديد( 3-مصر  71)

 ر ح –منط ة تنظيـ
 1673سنة ( ل45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  44/2/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  5/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ  

ـ كالكاصػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػارعي                  3لشػػػػػػػػػػػارع  رعػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػرض المخطػػػػػػػػػػػط التفصػػػػػػػػػػػيلي 
 (.4( مف ال طعة ) 45-3بال سائـ ) السئة القديد( كالمار  3-مصر  71)

السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 
 .11/4/4113نشره  ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
دة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجري

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 181 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد41** بعرض 1لي لشارع رقـ بالمصادقة على المخطط التفصي
 . (44-3كالمقصكر بيف شارعي )

 عبساف الجديدة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
لتصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى ا 44/2/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  5/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ  

 ـ بػػػػدكف ارتػػػػداد المقصػػػػكر بػػػػيف41** بعػػػػرض 1المخطػػػػط التفصػػػػيلي لشػػػػارع رقػػػػـ 
( مػػػػػػف 45-47-44-41-16-17-5-4-1( كالمػػػػػػار بال سػػػػػػائـ )44-3شػػػػػػارعي )
-2-1( كال سػػػائـ )472( مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ )5-4-2-2) ( كال سػػػائـ477ال طعػػػة )

( مػف ال طعػة 3-2-7-4-1( كال سػائـ )471( مػف ال طعػة رقػـ )12-12-15-16
 (.473( مف ال طعة رقـ )11( كال سيمة )474رقـ )

السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 
 .14/1/4113نشره  ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
خ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف عشر يكمان مف تاريػ

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد (42-15-12بعرض ) W19رقـ المخطط التفصيلي للشارع اع بحيد
 : بيت الىيامنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 5/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
 W19رقػػػـ المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػارع عػػػف إيػػػداع  44/2/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ 

(ـ بػػػػػػػػػػدكف ارتػػػػػػػػػػداد كالمػػػػػػػػػػار بعػػػػػػػػػػده قسػػػػػػػػػػائـ مػػػػػػػػػػف ال طعػػػػػػػػػػة                       42-15-12بعػػػػػػػػػػرض )
 .معسئر جباليا كمشركع بيت الىيا( ( )الفاصؿ بيف1511رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
رل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػ

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 بيت الىيا.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضطدنػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغم
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 (ـ( بدكف ارتداد )شارع البرئة5تنظيمي بعرض )المخطط التفصيلي لشارع بحيداع 
 كال رعة الخامسة 46Cكالمقصكر بيف شارع رقـ 
 : بيت الىيامنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45) قانكف تنظيـ المدف رقـ

 5/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
 تنظيمػي بعػرضالمخطط التفصػيلي لشػارع عف إيداع  44/2/4113المنع دة بتاريخ 

كال رعػة الخامسػة  46C( كالمقصػكر بػيف شػارع رقػـ ـ( بدكف ارتداد )شارع البرئة5)
                      ( مػػػػػػػػػػػػػػػػف ال طعػػػػػػػػػػػػػػػػة 45-14-13-14-11-3-2-2-4-1كالمػػػػػػػػػػػػػػػػار بال سػػػػػػػػػػػػػػػػائـ )

 .(635رقـ )
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

مي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػ
 بيت الىيا.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 183 - 

ػإرـــــــالن
 دف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ الم

كف ارتداد بيف شارعي ـ د5بعرض  4332للشارع رقـ المخطط التفصيلي بحيداع 
(1311-1264) 

 : غزةمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 5/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
 4332للشػػػارع رقػػػـ المخطػػػط التفصػػػيلي اع عػػػف إيػػػد 44/2/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ 

-75-21) ( كالمػػػار بال سػػػائـ1264-1311ـ دكف ارتػػػداد بػػػيف شػػػارعي )5بعػػػرض 
 .(343( مف ال طعة رقـ )74

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

لمشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا ا
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 غزة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد14بعرض  21لشارع لالمخطط التفصيلي بالمصادقة على 
 (31B-33Aكالمقصكر بيف شارعي )

 بيت الىيا –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

نظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كت
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  44/2/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  5/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ  

كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي  ـ بػػدكف ارتػػداد14بعػػرض  21لشػػارع لالمخطػػط التفصػػيلي 
(31B-33A( كالمار بال سائـ )1426( مف ال طعة )4-3-7-1.) 

مكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض ب
 .14/1/4113نشره  ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15ك  ان لنص المادة ) كذلؾ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

كالمقصكر  ـ ارتداد7ـ+14بعرض  22لشارع لالمخطط التفصيلي بالمصادقة على 
 (7E-12بيف شارعي )
 بيت الىيا –منط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة لل
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  44/2/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  5/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

صػػػكر بػػػيف شػػػارعي كالمق ـ ارتػػػداد7ـ+14بعػػػرض  22لشػػػارع لالمخطػػػط التفصػػػيلي 
(7E-12( كالمار بال سائـ )ك 1434( مف ال طعة )73-71-46-11-11 ) ال سػائـ
(41-42-44-3 /B( مف ال طعة رقـ )1435) 

السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 
 .71/11/4112نشره  ي جريدة  لسطيف بتاريخ 
ضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة ك 

عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة
مف  3بالمصادقة النيائية على مشركع تأيير ىدؼ استخداـ أرض ال سيمة رقـ 

 مف منط ة زراعية الى مقطة ترقيؿ النفايات الصلبة )مر ؽ عاـ( 627ال طعة رقـ 
 جباليا -منط ة تنظيـ 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػػتيا 
التصػػديؽ النيػػائي علػػى مشػػركع تأييػػر  44/2/4113المنع ػػدة بتػػاريخ  5/4113رقػػـ 

مػػف منط ػػة زراعيػػة الػػى  627مػػف ال طعػػة رقػػـ  3ىػػدؼ اسػػتخداـ أرض ال سػػيمة رقػػـ 
 قيؿ النفايات الصلبة )مر ؽ عاـ(.مقطة تر 

لسابؽ إيداعػو لالعتػراض بمكجػب اإلعػالف الصػادر عػف اللجنػة المرئزيػة كالمنشػكر ا
م  كضعو مكض  التنفيذ بعد مركر خمسة  14/4/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

تيف عشػػػر يكمػػػان مػػػف تػػػاريخ نشػػػر ىػػػذا اإلعػػػالف  ػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك  ػػػي صقػػػػيف
 .                                             ( مف قانكف تنظيـ المدف15دة )لما، كذلؾ ك  ان لنص ايكميتيػف مقليتيف أييما أقرب

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن  
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 ت غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظا

 بحيداع مشركع تنظيمي عمراني ىيئلي لمنط ة البريج االقليمية
 البريج االقليمية -منط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػة لحبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػررت 
المشػػػػركع التنظيمػػػػي  إيػػػػداع 44/2/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  5/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

العمرانػػي الييئلػػي لمنط ػػة تنظػػيـ البػػريج االقليميػػة الػػذم أعدتػػو اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء 
( مػػػف قػػػانكف تنظػػػيـ 13كرة لالعتػػػراض ك  ػػػان لػػػنص المػػػادة )كالتنظػػػيـ بالمنط ػػػة المػػػذئ

 .1673( لسنة 45المدف رقـ )
  أصقاب الق كؽ ( مف ذات ال انكف  انو يجكز لجمي14كعليو كك  ان لنص المادة ) 

 ػػي األراضػػي كاألبنيػػة أك األمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة بيػػذا المشػػركع أك بػػنم مشػػركع 
مخر سػكاء بصػفتيـ مػف أصػقاب ىػذه األمػالؾ أك بنيػة صػفة أخػرل االطػالع مجانػان 

/ سػػػئرتير اللجنػػػة مكجػػػب ىػػػذا اإلعػػػالف لػػػدل مئتػػػب السػػػيدعلػػػى المشػػػركع المػػػكدع ب
مقلي كمئتب اللجنة المقليػة للبنػاء كالتنظػيـ بم رىػا المرئزية بم ره  ي كزارة القئـ ال

االعتراضػات عليػو خػالؿ مػدة  ي بلدية البػريج خػالؿ سػاعات الػدكاـ الرسػمي كت ػديـ 
مػػف تاريػػػخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية ك ػػي صػػقيفتيف يػػكميتيف شػػيريف 

 مقليتيف أييما أقرب.
 ((.ا التاريػػختػراض يػرد بعػػد ىػذكسػكؼ لف يلتفت ألم اع))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 بحيداع مشركع تنظيمي عمراني تفصيلي لالعتراض لمنط ة تكسعو نفكذ مدينة غزة
 غزة -منط ة تنظيـ 
 ـ1673سنة ( ل45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجلسػتيا 
إيػػػػداع المشػػػػركع التنظيمػػػػي العمرانػػػػي  44/2/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  5/4113رقػػػػـ 

التفصيلي لمنط ة تكسعو نفكذ مدينة غزة الذم أعدتػو اللجنػة المقليػة للبنػاء كالتنظػيـ 
 ؿ ال ط  كال سائـ التالية: ي بلدية غزة كالذم يشم

 

 المساقة اإلجمالية رقـ ال سيمة رقـ ال طعة

345-351-344-343-342-
354-342-322-347-323-
324 

 ئامؿ ال سائـ

 دكنـ 11111.1

 (5-4-1أجزاء مف ) 4712

 (4-1جزء مف ال سائـ رقـ ) 4713

344 1-7-2-3-4-5-6-11-11-16-
41-41-44-47 

321 
( 12قتػػػػػى  6ف)( كمػػػػػ4قتػػػػػى  1)مػػػػػف 
-77-74-46( 43قتػػػػػػى  14كمػػػػػػف )

21-24-26-31 

326 4-7-3-4-5-11-17-12-13-
14-15-16-41-44-42-46-44 

 (5قتى  1ال سائـ مف ) 324

327 1-4-7-2-2-4-44-47-42-
42-24 
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 .1673( لسنة 45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )13كذلؾ ك  ان لنص المادة )
( مف ذات ال انكف  حنو يجكز لجمي  أصقاب الق كؽ 14) كعليو كك  ان لنص المادة 

 ي األراضي كاألبنية كاألمالؾ األخرل المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخر 
سكاء بصفتيـ مػف أصػقاب ىػذه األمػالؾ أك بنيػة صػفة أخػرل االطػالع مجانػان علػى 

 ػػي بلديػػة غػػزة  المشػػركع المػػكدع  لػػدل مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ بم رىػػا
خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كت ديـ االعتراضات عليو خالؿ مدة شيريف مف تاريػػخ 

فتيف يػػكميتيف مقليتػػيف أييمػػا نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك  ػػي صػػقي
 .أقرب

 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ))كسػكؼ لف يلتفت ألم اع

ػظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظ       
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ارتداد كالمقصكر بيف  ـ4+ـ5* بعرض 74بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ
 34-5شارعي 

 منط ة تنظيـ: ر ح
 1673( لسنة 45نكف تنظيـ المدف رقـ )قا

 6/4113ئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ تعلف اللجنػة المر 
* بعرض 74عف إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 11/2/4113المنع دة بتاريخ 

( 13-17-14كالمػار بال سػائـ رقػػـ ) 34-5ارتػداد كالمقصػكر بػيف شػارعي  ـ4+ـ5
 (.42مف ال طعة رقـ )

 عالف.لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإل
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 ر ح.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخاع ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ بدكف 11)شارع الصديؽ( بعرض  SM19للشارع رقـ المخطط التفصيلي بحيداع  
 Z1-17عي كالمقصكر بيف شار  ارتداد

 : بني سييالمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 6/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
 SM19للشػػارع رقػػـ المخطػػط التفصػػيلي عػػف إيػػداع  11/2/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

كالمػار  Z1-17ف شػارعي  ـ بدكف ارتداد كالمقصكر بي11)شارع الصديؽ( بعرض 
 .(412( مف ال طعة رقـ ) 44-16)  بال سائـ رقـ

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 بني سييال.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 ـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظي

ـ ارتداد كالمقصكر بيف 7ـ+14بعرض  3بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
  74-21شارعي 

 منط ة تنظيـ: دير البلح
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 6/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
بعػػرض  3عػف إيػػداع المخطػط التفصػػيلي للشػارع رقػػـ  11/2/4113المنع ػدة بتػػاريخ 

-27-21كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ ) 74-21رعي ـ ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػا7ـ+14
( مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ 3ال سػػػيمة )(  ك 171( مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ )22-22-23-25-26
(171). 

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
قاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػ

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 دير البلح.
 ((.التاريػػػختػػراض يػػرد بعد ىذا ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

كالشارع ـ بدكف ارتداد 2.2بعرض  (7131) لشارع رقـلالمخطط التفصيلي بحيداع 
 )ممرات مشاه( 12-57عي كر بيف شار ـ بدكف ارتداد كالمقص3بعرض  7134رقـ 

 : خانيكنسمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 6/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
 (7131) لشػػارع رقػػـلالمخطػػط التفصػػيلي عػػف إيػػداع  11/2/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

ـ بػػدكف ارتػػداد كالمقصػػكر 3بعػػرض  7134 كالشػػارع رقػػــ بػػدكف ارتػػداد 2.2بعػػرض 
( مػػػػػف 12-12-17)ممػػػػػرات مشػػػػاه( كالمػػػػار بال سػػػػػائـ رقػػػػـ ) 12-57بػػػػيف شػػػػارعي 
 .(37ال طعة رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

طالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإل
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 خانيكنس.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػـــــالنإرــ
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ بدكف ارتداد )ممر مشاه( 3بعرض  (1111) لشارع رقـلالمخطط التفصيلي بحيداع 
ـ بدكف 2بعرض  1117ـ بدكف ارتداد كالشارع رقـ 5بعرض  1114كالشارع رقـ 

 ارتداد )ممر مشاه(
 منط ة تنظيـ: خانيكنس

 1673( لسنة 45المدف رقـ ) قانكف تنظيـ

 6/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
 (1111) لشػػارع رقػػـلالمخطػػط التفصػػيلي عػػف إيػػداع  11/2/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

ـ بػػدكف ارتػػداد 5بعػػرض  1114ـ بػػدكف ارتػػداد )ممػػر مشػػاه( كالشػػارع رقػػـ 3بعػػرض 
-27ـ بدكف ارتداد )ممر مشاه( كالمار بال سائـ رقـ ) 2رض بع 1117كالشارع رقـ 

 .(26( مف ال طعة رقـ ) 23-24-25-21
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
نػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجا

الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 
 خانيكنس.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 ئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المر 

 ـ بدكف ارتداد11بعرض  (17162) لشارع رقـلالمخطط التفصيلي بحيداع 
 17124-142كالمقصكر بيف شارعي 

 : خانيكنسمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 6/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
 (17162) لشػارع رقػـلالمخطػط التفصػيلي عف إيػداع  11/2/4113المنع دة بتاريخ 

كالمػػار بال سػػائـ  17124-142ـ بػػدكف ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي 11بعػػرض 
( مػػف ال طعػػة 7-1( كال سػػائـ )27( مػػف ال طعػػة رقػػـ )44-41-16-15-14رقػػـ )
 (.23رقـ )

 إلعالف.لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا ا
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 خانيكنس.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخػت ألم اع))كسػػكؼ لف يلتفػػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ ارتداد7ـ+11بعرض  25شارع رقـ للالمخطط التفصيلي بحيداع 
   5-*15كالمقصكر بيف شارعي 

 : كادم غزة ة تنظيـمنط
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 
 6/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 

بعػرض  25شارع رقػـ للالمخطط التفصيلي عف إيداع  11/2/4113المنع دة بتاريخ 
( مػػػف 7رقػػػـ )كالمػػػار بال سػػػيمة  5-*15ـ ارتػػػداد كالمقصػػػكر بػػػيف شػػػارعي 7ـ+11

 .(321ال طعة رقـ )
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

ب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػ
 كادم غزة.

 ((.ػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض ي

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ ارتداد7ـ+13بعرض ( 6124لشارع رقـ )لصيلي المخطط التفبحيداع 
 15-12كالمقصكر بيف شارعي 

 : خانيكنسمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 6/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
( 6124رقػػـ ) لشػػارعلالمخطػػط التفصػػيلي عػػف إيػػداع  11/2/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

كالمػػػار بال سػػػيمة رقػػػـ   15-12ـ ارتػػػداد كالمقصػػػكر بػػػيف شػػػارعي 7ـ+13بعػػػرض 
-4-1ائـ )( كال سػ55( مف ال طعة رقـ )12( كال سيمة )33( مف ال طعة رقـ )41)

 .(32( مف ال طعة رقـ )74
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 خانيكنس.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناض
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 171مف ال طعة رقـ  3بحيداع مشركع تنظيمي عمراني تفصيلي لل سيمة رقـ 
 دير البلح -منط ة تنظيـ 

 ـ1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

اللجنة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجلسػتيا  تعلف
إيػػػػداع المشػػػػركع التنظيمػػػػي العمرانػػػػي  11/2/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  6/4113رقػػػػـ 

الػػذم أعدتػػو اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء  171مػػف ال طعػػة رقػػـ  3التفصػػيلي لل سػػيمة رقػػـ 
  ط  كال سائـ التالية:كالتنظيـ  ي بلدية دير البلح كالذم يشمؿ ال

 

 المساقة اإلجمالية رقـ ال سيمة رقـ ال طعة

 دكنـ 411.721 3 171
 

 .1673( لسنة 45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )13كذلؾ ك  ان لنص المادة )
( مف ذات ال انكف  حنو يجكز لجميػ  أصػقاب الق ػكؽ 14كعليو كك  ان لنص المادة )

األخرل المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخر  ي األراضي كاألبنية كاألمالؾ 
سكاء بصفتيـ مػف أصػقاب ىػذه األمػالؾ أك بنيػة صػفة أخػرل االطػالع مجانػان علػى 
المشػػركع المػػكدع  لػػدل مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ بم رىػػا  ػػي بلديػػة ديػػر 

ريف مػف البلح خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كت ديـ االعتراضات عليػو خػالؿ مػدة شػي
تػػيف تاريػػػخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك  ػػي صػػقيفتيف يػػكميتيف مقلي

 .أييما أقرب
 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ))كسػكؼ لف يلتفت ألم اع

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ   
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 لمدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ ا
 للمنط ة الصناعيةبحيداع مشركع تنظيمي عمراني تفصيلي 

 النصيرات -منط ة تنظيـ 
 ـ1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجلسػتيا 
التنظيمػػػػي العمرانػػػػي  إيػػػػداع المشػػػػركع 11/2/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  6/4113رقػػػػـ 

الػػذم أعدتػػو اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ  ػػي بلديػػة  للمنط ػػة الصػػناعيةالتفصػػيلي 
 النصيرات كالذم يشمؿ ال ط  كال سائـ التالية:

 المساقة اإلجمالية رقـ ال سيمة رقـ ال طعة

331 
-41-41-16-15جزء مف ال سائـ 

 21كال سيمة  44-47-42-42-43
 دكنـ 126.544

 .1673( لسنة 45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )13لؾ ك  ان لنص المادة )كذ
( مف ذات ال انكف  حنو يجكز لجمي  أصقاب الق كؽ 14كعليو كك  ان لنص المادة ) 

 ي األراضي كاألبنية كاألمالؾ األخرل المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخر 
صػفة أخػرل االطػالع مجانػان علػى سكاء بصفتيـ مػف أصػقاب ىػذه األمػالؾ أك بنيػة 

المشػػػػركع المػػػػكدع  لػػػػدل مئتػػػػب اللجنػػػػة المقليػػػػة للبنػػػػاء كالتنظػػػػيـ بم رىػػػػا  ػػػػي بلديػػػػة 
النصيرات خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كت ديـ االعتراضات عليو خالؿ مدة شػيريف 

فتيف يكميتيف مقليتيف مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية أك  ي صقي
 .بأييما أقر 

 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ))كسػكؼ لف يلتفت ألم اع
ػػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػ
ػ                                                                                                 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية

بالمصادقة على المشركع التنظيمي العمراني التفصيلي المخطط ال طاعي لمشركع 
ـ مف ئال 21مجرم كادم غزة كالمقمية المقاذية لو بعرض  تنىيؿ كادم غزة

 الزىراء( -النصيرات -الجانبيف ضمف أراضي )المأراقة
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

للجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػػتيا تعلف ا
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى المشػػػػػركع  44/2/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  5/4113رقػػػػػـ 

التنظيمػػي العمرانػػي التفصػػيلي المخطػػط ال طػػاعي لمشػػركع تنىيػػؿ كادم غػػزة مجػػرم 
نبيف ضػػػمف أراضػػػػي ـ مػػػف ئػػػػال الجػػػا21كادم غػػػزة كالمقميػػػة المقاذيػػػة لػػػػو بعػػػرض 

 الزىراء( -النصيرات -)المأراقة
السابؽ إيداعػو لإلعتػراض بمكجػب اإلعػالف الصػادر عػف اللجنػة المرئزيػة كالمنشػكر 

مػػ  كضػػعو مكضػػ  التنفيػػذ بعػػد  41/5/4112 ػػي جريػػدتي  لسػػطيف كالرسػػالة بتػػاريخ 
مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك  ػػي 

 ( مػػف قػػانكف15، كذلػػؾ ك  ػػان لػػنص المػػادة )تيف يكميتيػػػف مقليتػػيف أييمػػا أقػػربقػػػيفص
 .تنظيـ المدف

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ       
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ 

 بحيداع مشركع تنظيمي عمراني تفصيلي لقي الرباط )النفكذ المكس (
 بني سييال -منط ة تنظيـ 

 ـ1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )
تعلف اللجنة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجلسػتيا 

يػػػػداع المشػػػػركع التنظيمػػػػي العمرانػػػػي إ 11/2/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  6/4113رقػػػػـ 
قػػي الربػػاط )النفػػكذ المكسػػ ( الػػذم أعدتػػو اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء للمنط ػػة التفصػػيلي 

 كالتنظيـ  ي بلدية بني سييال كالذم يشمؿ ال ط  كال سائـ التالية:
 المساقة اإلجمالية رقـ ال سيمة رقـ ال طعة

442 1-4-7-2-2-3-4-5-6-11-11-14-17 
 دكنـ 1426

444 1-4 
 

 .1673( لسنة 45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )13كذلؾ ك  ان لنص المادة )
( مف ذات ال انكف  حنو يجكز لجمي  أصقاب الق كؽ 14كعليو كك  ان لنص المادة ) 

 ي األراضي كاألبنية كاألمالؾ األخرل المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخر 
مػالؾ أك بنيػة صػفة أخػرل االطػالع مجانػان علػى سكاء بصفتيـ مػف أصػقاب ىػذه األ

المشػػركع المػػكدع  لػػدل مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ بم رىػػا  ػػي بلديػػة بنػػي 
سييال خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كت ديـ االعتراضات عليو خالؿ مدة شيريف مف 

ليتػػيف فتيف يػػكميتيف مقتاريػػػخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك  ػػي صػػقي
 .أييما أقرب

 ))كسػكؼ لف يلتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ف ارتدادـ بدك 11بعرض  334بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ـ بدكف ارتداد ضمف قي معف.5بعرض  332كالشارع 

 خانيكنس –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة لل
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  11/2/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  6/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

بعرض  332ـ بدكف ارتداد كالشارع 11بعرض  334لمخطط التفصيلي للشارع رقـ ا
( مف 32-37-34-31-22-23ـ بدكف ارتداد ضمف قي معف كالمار بال سائـ )5

 (.27ال طعة رقـ )
السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 

 .43/11/4112بتاريخ نشره  ي جريدتي االست الؿ كالرسالة 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظ
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد11بعرض   35لشارع لالتفصيلي بالمصادقة على المخطط 
 .24-76 ي الجزء المقصكر بيف شارعي 

 خانيكنس –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  11/2/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  6/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ بدكف ارتػداد  ػي الجػزء المقصػكر بػيف 11بعرض   35لشارع لالتفصيلي المخطط 
( مػػػف 77-74-71-45-42-44-41-15-6كالمػػػار بال سػػػائـ ) 24-76شػػػارعي 

 (.26ال طعة رقـ )
السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 

 .5/4/4113نشره  ي جريدتي القياة ك لسطيف بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

 ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف  عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف
 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15ادة )كذلؾ ك  ان لنص الم

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ ارتداد7ـ+13بعرض  12ط التفصيلي لشارع الييئلي رقـ المخطبالمصادقة على 
 .2-47 كالمقصكر بيف شارعي

 المأراقة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة لل
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  11/2/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  6/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ ارتػداد كالمقصػكر بػيف 7ـ+13بعػرض  12المخطط التفصيلي لشارع الييئلي رقـ 
 (.326( مف ال طعة رقـ )75-74كالمار بال سائـ ) 2-47 شارعي

السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 
 .45/1/4113نشره  ي جريدة القياة بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15ادة )كذلؾ ك  ان لنص الم

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػحاسظاتػزـزةبط
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

/ ض لأايات زراعية على أرض المكاطف/ جياد بسيسك باسـبحيداع مشركع ت سيـ ار 
 بلدية كادم غزة

 كادم غزة -منط ة تنظيـ 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

لحبنية كتنظيػـ المدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػتيا  تعلف اللجنة المرئزيػػة
إيػػػداع مشػػػركع ت سيػػػـ جػػزء مػػػف أرض  11/2/4113المنع ػػدة بتػػاريخ  6/4113رقػػـ 

 دكنـ. 45.121بمكق  )كادم غزة( لمساقة  325مف ال طعة رقـ  12ال سيمة رقـ 
بئتابيػا  كادم غزة ػػةكذلؾ بناء على طلب مف اللجنة المقلية للبنػاء كالتنظيـ  ي بلدي

 .3/2/4113المؤرخ  116/4113/رقـ ب ك غ
 انػو  1673( لسنة 45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )41كعليو كك  ان لنص المادة ) 

يجكز ألم شخص مف ذكم الق كؽ  ي األراضي أك األمالؾ األخرل الكاقعة ضمف 
أخػػػػرل  ارض المشػػػػركع سػػػػكاء بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػقاب ىػػػػذه األمػػػػالؾ أك بنيػػػػة صػػػػفة

االطالع على خرائط المشركع المكدعة بمئتب اللجنة المقلية للبناء كالتنظيـ بم رىػا  
خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة سػتة أسػابي  مػف تاريػػخ نشػر   ي بلدية كادم غزة

ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك  ػػي صػػقيفتيف يػػكميتيف مقليتػػيف أييمػػا أقػػػرب  
ات عليو خالؿ ىذه المػدة إلػى مئتػب اللجنػة المقليػة بصػكرة كمف ثـ ت ديـ االعتراض

 رسمية. 
 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخكسػكؼ لػف يلتفػػت ألم اع))

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ 
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 للجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف ا

 بحيداع مشركع تنظيمي عمراني ىيئلي لمنط ة خانيكنس االقليمية كالنظاـ الملقؽ بو
 خانيكنس االقليمية -منط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

أنيػػا قػػد قػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػة لحبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك 
إيػػػػداع المشػػػػركع التنظيمػػػػي  11/2/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  6/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

العمرانػػػي الييئلػػػي لمنط ػػػة تنظػػػيـ خػػػانيكنس االقليميػػػة الػػػذم أعدتػػػو اللجنػػػة المرئزيػػػة 
( مػػػف 13لالعتػػػراض ك  ػػػان لػػػنص المػػػادة ) لحبنيػػػة كتنظػػػيـ المػػػدف بالمنط ػػػة المػػػذئكرة

 .1673لسنة ( 45نظيـ المدف رقـ )قانكف ت
( مف ذات ال انكف  انو يجكز لجمي  أصقاب الق كؽ 14كعليو كك  ان لنص المادة ) 

 ػػي األراضػػي كاألبنيػػة أك األمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة بيػػذا المشػػركع أك بػػنم مشػػركع 
مخر سػكاء بصػفتيـ مػف أصػقاب ىػذه األمػالؾ أك بنيػة صػفة أخػرل االطػالع مجانػان 

/ سػػػئرتير اللجنػػػة اإلعػػػالف لػػػدل مئتػػػب السػػػيدمكجػػػب ىػػػذا علػػػى المشػػػركع المػػػكدع ب
المرئزيػػػػػة بم ػػػػػره  ػػػػػي كزارة القئػػػػػـ المقلػػػػػي خػػػػػالؿ سػػػػػاعات الػػػػػدكاـ الرسػػػػػمي كت ػػػػػديـ 
االعتراضػػات عليػػو خػػالؿ مػػدة شػػيريف  مػػػف تاريػػػخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػػدة 

 الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف مقليتيف أييما أقرب.
 ((.د بعػػد ىػذا التاريػػختػراض يػر كسػكؼ لف يلتفت ألم اع))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ )ممر مشاه(5مدرسة الكئالة بعرض المخطط التفصيلي لشارع بحيداع 
 (.214)صالح الديف( كشارع رقـ  2كالمقصكر بيف شارع )

 : ال رارةمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 6/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
مدرسػػة الكئالػػة المخطػػط التفصػػيلي لشػػارع عػػف إيػػداع  11/2/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

( 214رقـ )لديف( كشارع صالح ا 2ـ )ممر مشاه( كالمقصكر بيف شارع )5بعرض 
 .(74( مف ال طعة رقـ )44-51-46-14-11كالمار بال سائـ رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 ال رارة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 بنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لح

 ـ ارتداد7ـ+41بعرض  (5) لشارع رقـلالمخطط التفصيلي بحيداع 
 منط ة تنظيـ: كادم غزة

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 6/4113تعلف اللجنػة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة بجلسػتيا رقػـ 
بعرض  (5) لشارع رقـلالمخطط التفصيلي  عف إيداع 11/2/4113المنع دة بتاريخ 

مػػػػف  (21-24( كال سػػػػائـ )73قتػػػػى  3ـ ارتػػػداد كالمػػػػار بال سػػػػائـ رقػػػػـ )مػػػػف 7ـ+41
( مػػػف 42قتػػػى  12( كال سػػػائـ )مػػػف 2قتػػػى  1( كال سػػػائـ )مػػػف 321ال طعػػػة رقػػػـ )
-42-41-41-14-13-17-14-6-5-2-2-1( كال سػػػائـ )324ال طعػػػة رقػػػـ )

-12-32-11-6( كال سػائـ )551مػف ال طعػة ) (27قتػى  44( كال سائـ )مف 42
ل سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائـ                        ( كا322( مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ال طعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )15-22-27-24-25-47-43-44

( مػػػػف ال طعػػػػة 74-26-23-22-77-74-71-71( كال سػػػػائـ )43قتػػػػى  1)مػػػػف 
 (.325( مف ال طعة رقـ )15قتى  7( كال سائـ )مف 321)

 اإلعالف. لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 كادم غزة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخفػػػت ألم اع))كسػػكؼ لف يلت

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد3بعرض  A24بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 : كادم غزةمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45) تنظيـ المدف رقـقانكف 

 11/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 A24عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ  42/2/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

 (.326( مف ال طعة رقـ )44ـ بدكف ارتداد كالمار بال سيمة رقـ )3بعرض 
 شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.لالعتراض خالؿ مدة 

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 ة.كادم غز 
 ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ال رعاف( 4)للشكارع الفرعية الرابطة بيف شارع رقـ المخطط التفصيلي بحيداع  
 زمك( 3كشارع رقـ )
 : بيت قانكفمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
للشكارع الفرعية الرابطة المخطط التفصيلي عف إيداع  42/2/4113المنع دة بتاريخ 
( 23-21-76)زمػك( كالمػار بال سػائـ رقػـ  3 رعاف( كشارع رقـ )ال4بيف شارع رقـ )
 .(251مف ال طعة رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

عات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػا
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 بيت قانكف.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 بنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لح
ـ( ارتداد كالشارع رقـ 7ـ+13( بعرض )M1بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ )

(M2( بعرض )ارتداد7ـ+14 )ـ ( كالشارع رقـM3( بعرض )ارتداد7ـ+11 )ـ 
 : البريج االقليميةمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/4113لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ تعلف اللجنة المرئزية 
( M1عػػػف إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػارع رقػػػـ ) 42/2/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ 

ـ( ارتػػػداد كالشػػػارع 7ـ+14( بعػػػرض )M2ـ( ارتػػػداد كالشػػػارع رقػػػـ )7ـ+13بعػػػرض )
ـ ـ( ارتػداد كالمػار بال سػائـ أراضػي سػب  مػف ال طعػة رقػ7ـ+11( بعػرض )M3رقـ )

 اراضي سب .
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

اللجنػة المرئزيػة بم ػره الرسمي كت ديـ االعتراضػات عليػو إلػى مئتػب السػيد/ سػئرتير 
  ي كزارة القئـ المقلي كالي مئتب اللجنة المقلية للبناء كالتنظيـ ببلدية البريج.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 بنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لح

 ـ( بارتداد المنط ة14( بعرض )11132رقـ )لشارع لالمخطط التفصيلي بحيداع 
 : خانيكنسمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
( 11132)لشػػارع رقػػـلالمخطػػط التفصػػيلي عػػف إيػػداع  42/2/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

( مػػف  12-14-11-11-6ـ( بارتػداد المنط ػة  كالمػار بال سػائـ رقػـ ) 14بعػرض )
( مػػػػف ال طعػػػػة رقػػػػـ  45-11-6-4-3-2-2-4( كال سػػػػائـ رقػػػػـ )26ال طعػػػػة رقػػػػـ )

 .(31ة رقـ )( مف ال طع6-5-4( مف ال سائـ رقـ 31)
 ريخ ىذا اإلعالف.لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تا

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 خانيكنس.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخلف يلتفػػػت ألم اع))كسػػكؼ 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة
ضمف  -بالمصادقة على المشركع التنظيمي العمراني التفصيلي لقى قاع ال ريف

 انيكنسأراضي خ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػػتيا 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى المشػػػػركع  42/2/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  11/4113رقػػػػـ 

السػػابؽ  ضػػمف أراضػػي خػػانيكنس -التنظيمػػي العمرانػػي التفصػػيلي لقػػى قػػاع ال ػػريف
إيداعػػػو لإلعتػػػراض بمكجػػػب اإلعػػػالف الصػػػادر عػػػف اللجنػػػة المرئزيػػػة كالمنشػػػكر  ػػػي 

مػػ  كضػعو مكضػػ  التنفيػذ بعػػد  13/11/4112جريػدتى االسػت الؿ كالرسػػالة  بتػاريخ 
مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك  ػػي 

( مػػف قػػانكف 15لمػػادة )لػػنص ا ، كذلػػؾ ك  ػػان ػف مقليتػػيف أييمػػا أقػػربصقػػػيفتيف يكميتيػػ
 .تنظيـ المدف

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ(3( بعرض )25يلي للشارع رقـ )فصبالمصادقة على المخطط الت
 بيت الىيا + جباليا –منط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة لل
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  42/2/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  11/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ( كالمػػػػػػػػػػػػار بال سػػػػػػػػػػػػائـ                 3( بعػػػػػػػػػػػػرض )25يلي للشػػػػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػػػػـ )المخطػػػػػػػػػػػػط التفصػػػػػػػػػػػػ
( مػػػػػف ال طعػػػػػة رقػػػػػـ 27( كال سػػػػػيمة رقػػػػػـ )642( مػػػػػف ال طعػػػػػة )72-73-27-22)
 (.645( مف ال طعة رقـ )11-11( كال سائـ رقـ )647)

السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 
 .12/14/4112ة  لسطيف بتاريخ نشره  ي جريد

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغ
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ارتداد ـ( 7ـ+5البداريف بعرض )لشارع لالتفصيلي بالمصادقة على المخطط 
 (5-3كالمقصكر بيف شارعي )

 النصيرات –منط ة تنظيـ
 1673ة ( لسن45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  42/2/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  11/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ( ارتداد كالمقصكر بيف شػارعي 7ـ+5البداريف بعرض )لشارع لالتفصيلي المخطط 
 (.4747( مف ال طعة رقـ )14-11-11-4-61( كالمار بال سائـ )3-5)

السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 
 .14/7/4113نشره  ي جريدتي الرسالة ك  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

( 172( مف ال طعة رقـ )22-22ـ أرض ال سيمة رقـ )إيداع تأيير ىدؼ استخدا
 مف زراعي إلي سئنى كمشركع ت سيـ لأايات السئف باسـ/ رسمي كئامؿ أبك قاسـ.

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

يػا قػد تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ أن
إيػػداع مشػػركع تأييػػر  42/2/4113المنع ػػدة بتػػاريخ  11/4113قػػررت بجلسػػتيا رقػػـ 

( مف ال طعة 22-22إيداع تأيير ىدؼ استخداـ أرض ال سيمة رقـ ) ىدؼ استخداـ
( مػػػف زراعػػػي إلػػػي سػػػئنى كمشػػػركع ت سػػػيـ لأايػػػات السػػػئف باسػػػـ/ رسػػػمي 172رقػػػـ )

 كذلؾ طب ان للمخطط المكدع بم ر لجنػة التنظػيـ لبلديػة ديػر الػبلح – كئامؿ أبك قاسـ
 1673( لسػػنة 45نظػػيـ المػػدف رقػػـ )تطبي ػان لػػنص المػػادة السادسػػة عشػػر مػف قػػانكف ت

 كتعديالتو.
ًن لنص المادة السابعة عشر مف ذات ال انكف  انو يجكز لجمي  ذكم   كعليو كاستنادان

الق كؽ  ي األراضي كاألمالؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخػر 
ادسػػة عشػػر سػػكاء بصػػفتيـ مػػف أصػػقاب األمػػالؾ أك بنيػػة أكدع بم تضػػي المػػادة الس

صػػفة أخػػرل االطػػالع علػػى المخطػػط المػػكدع كت ػػديـ اعتراضػػاتيـ عليػػو إلػػى مئتػػب 
يكمػان مػف اللجنة المقلية لبلدية دير الػبلح خػالؿ سػاعات الػدكاـ الرسػمي كلمػدة سػتيف 

 .تاريػخ نشر ىذا اإلعالف
 ((.لتاريػػخ المقددراض يػرد بعػػد اكسػكؼ لػف يلتفت ألم اعتػ))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

( مف 4إيداع تأيير ىدؼ استخداـ أرض ال سيمة )مسطح البلد( مف ال طعة رقـ )
 بنى سييال.ضمف اراضي   -تجارم إلي مكاقؼ سيارات داخلية 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ أنيػا قػد 
إيػػداع تأييػػر ىػػدؼ  42/2/4113المنع ػػدة بتػػاريخ   11/4113قػػررت بجلسػػتيا رقػػـ 

ي مكاقػػؼ ( مػف تجػارم إلػ4اسػتخداـ أرض ال سػيمة )مسػطح البلػد( مػف ال طعػة رقػـ )
كذلػؾ طب ػان للمخطػط المػكدع بم ػر  –ضػمف اراضػي بنػى سػييال   -سػيارات داخليػة 

ر مػف قػانكف تنظػيـ لجنة التنظيـ لبلدية بنى سييال  تطبي ان لنص المادة السادسة عش
 كتعديالتو. 1673( لسنة 45المدف رقـ )

جميػ  ذكم كعليو كاستنادان لنص المادة السابعة عشػر مػف ذات ال ػانكف  انػو يجػكز ل 
الق كؽ  ي األراضي كاألمالؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخػر 
أكدع بم تضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكاء بصػػفتيـ مػػف أصػػقاب األمػػالؾ أك بنيػػة 
صػػفة أخػػرل االطػػالع علػػى المخطػػط المػػكدع كت ػػديـ اعتراضػػاتيـ عليػػو إلػػى مئتػػب 

يكمػان مػف ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة سػتيف اللجنة المقلية لبلدية بنى سييال خالؿ 
 .تاريػخ نشر ىذا اإلعالف

 ((.رد بعػػد التاريػػخ المقددكسػكؼ لػف يلتفت ألم اعتػراض يػ))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية للتنظيـ كبناء المدف بمقا ظات غزة

 حيداع مشركع ترخيص مقطة كقكد  ئة ج باسـ/ عدناف مطر./ ببشنف

تعلف اللجنة المرئزية للتنظػيـ كبنػاء المػدف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ بننيػا قػد 
 42/2/4113المنع دة بتاريخ  11/4113قررت بجلستيا رقـ 

( مػف ال طعػة رقػـ 11إيداع ترخيص مقطة كقكد  ئة )ج( على أرض ال سػائـ رقػـ ) 
 مف أراضي النصيرات الم دمة للجنة باسـ السيد /  عدناف مطر. (4744)
كعليػػو يقػػؽ لجميػػ  ذكم الشػػنف  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة  

بالمنط ة بصفتيـ مف أصقاب األمالؾ أك بنم صفة أخرل أف يت دمكا باعتراضاتيـ 
 عالف.مف تاريخ نشر ىذا اإل (يكـ 71)على المشركع كذلؾ خالؿ مدة 

ت ػػػػدـ االعتراضػػػػات لػػػػدل مئتػػػػب اللجنػػػػة المقليػػػػة للبنػػػػاء كالتنظػػػػيـ بم رىػػػػا  ػػػػي بلديػػػػة 
النصػػػيرات كللسػػػيد / سػػػئرتير اللجنػػػة المرئزيػػػة بمئتبػػػو بػػػكزارة القئػػػـ المقلػػػي خػػػالؿ 

 ساعات الدكاـ الرسمي.
 ((يػػرد بعد ان ضاء المدة المقددة ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض

ػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػ
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد المقصكر بيف 4ـ+5بعرض  66بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (113-111شارعي )

 : ر حمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/4113للجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ تعلف ا
بعػػرض  66عػف إيػػداع المخطػط التفصػػيلي للشػارع رقػػـ  5/3/4113المنع ػدة بتػػاريخ 

( مػف 74يمة رقػـ )( كالمار بال سػ113-111ـ ارتداد المقصكر بيف شارعي )4ـ+5
 .(6ال طعة رقـ )

 ىذا اإلعالف.لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ 
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 ر ح.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخػػت ألم اع))كسػػكؼ لف يلتفػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية للتنظيـ كبناء المدف بمقا ظات غزة

 بشنف / بحيداع مشركع ترخيص صالة ا راح باسـ / مؤيد عبد الفتاح النجار

ية للتنظػيـ كبنػاء المػدف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ بننيػا قػد تعلف اللجنة المرئز 
إيػػداع تػػرخيص صػػالة  5/3/4113المنع ػػدة بتػػاريخ  11/4113قػػررت بجلسػػتيا رقػػـ 

مػػف أراضػػي خػػانيكنس/قيزاف  53مػػف ال طعػػة رقػػـ  7ا ػػراح علػػى أرض ال سػػيمة رقػػـ 
 / مؤيد عبد الفتاح النجار.النجار الم دمة للجنة باسـ السيد

يػػو يقػػؽ لجميػػ  ذكم الشػػنف  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة كعل 
بالمنط ة بصفتيـ مف أصقاب األمالؾ أك بنم صفة أخرل أف يت دمكا باعتراضاتيـ 

 مف تاريخ نشر ىذا اإلعالف. (يكـ 71)على المشركع كذلؾ خالؿ مدة 
رىػػػػا  ػػػػي بلديػػػػة بم  ت ػػػػدـ االعتراضػػػػات لػػػػدل مئتػػػػب اللجنػػػػة المقليػػػػة للبنػػػػاء كالتنظػػػػيـ

/ سػػػػئرتير اللجنػػػػة المرئزيػػػػة بمئتبػػػػو بػػػػكزارة القئػػػػـ المقلػػػػي خػػػػالؿ خػػػػانيكنس كللسػػػػيد
 ساعات الدكاـ الرسمي.

 ((يػػرد بعد ان ضاء المدة المقددة ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 للجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف ا

 بحيداع مشركع تنظيمي عمراني تفصيلي لالعتراض المخطط التفصيلي لقي البيكؾ
 ر ح -منط ة تنظيـ 
 ـ1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجلسػتيا 
إيػػػػداع المشػػػػركع التنظيمػػػػي العمرانػػػػي  5/3/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  11/4113رقػػػػـ 

التفصػيلي لمنط ػػة قػػي البيػػكؾ الػذم أعدتػػو اللجنػػة المقليػػة للبنػاء كالتنظػػيـ  ػػي بلديػػة 
 ر ح كالذم يشمؿ ال ط  كال سائـ التالية:

 المساقة اإلجمالية رقـ ال سيمة رقـ ال طعة

 ئاملة 45-13
 دكنـ 1652.412

 أراضي سب  ب أراضي س

 .1673( لسنة 45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )13كذلؾ ك  ان لنص المادة )
( مف ذات ال انكف  حنو يجكز لجمي  أصقاب الق كؽ 14كعليو كك  ان لنص المادة ) 

 ي األراضي كاألبنية كاألمالؾ األخرل المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخر 
األمػالؾ أك بنيػة صػفة أخػرل االطػالع مجانػان علػى  سكاء بصفتيـ مػف أصػقاب ىػذه

المشػػركع المػػكدع  لػػدل مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ بم رىػػا  ػػي بلديػػة ر ػػح 
خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كت ديـ االعتراضات عليو خالؿ مدة شيريف مف تاريػػخ 

يف أييمػػا فتيف يػػكميتيف مقليتػػنشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك  ػػي صػػقي
 .أقرب

 ((.ػخ))كسػكؼ لف يلتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػ

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ارتدادـ 7ـ+13* بعرض 4كشارع رقـ  4بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 منط ة تنظيـ: عبساف الجديدة

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
كشارع رقػـ  4عف إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ  5/3/4113المنع دة بتاريخ 

-14-11-11-6-5-3-2-1رقػػـ ) ـ ارتػػداد كالمػػار بال سػػائـ7ـ+13* بعػػرض 4
-3( كال سػائـ )473( مف ال طعػة رقػـ )17-12-12-13-14-15-16-41-41
 .(474( مف ال طعة )4-5-6-11-11-17-12-12

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

لمشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا ا
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 عبساف الجديدة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 تػزـزةبطحاسظا
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

بالمصادقة النيائية على مشركع تأيير ىدؼ استخداـ ارض المر ؽ العاـ المقصكر 
الى منط ة سئنية كتأيير ىدؼ استخداـ ارض مف زراعي  (41-4بيف شارعي )

 دكنمات4بمساقة  الى زراعي 4شرؽ شارع رقـ الى مر ؽ عاـ
 كادم السل ا –منط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػػتيا 
التصػػديؽ النيػػائي علػػى مشػػركع تأييػػر  5/3/4113المنع ػػدة بتػػاريخ  11/4113رقػػـ 

( الػػػى منط ػػػة 41-4لمقصػػػكر بػػػيف شػػػارعي )ىػػػدؼ اسػػػتخداـ ارض المر ػػػؽ العػػػاـ ا
الى  4سئنية كتأيير ىدؼ استخداـ ارض مف زراعي الى مر ؽ عاـ شرؽ شارع رقـ

 دكنمات.4زراعي بمساقة 
السابؽ إيداعػو لالعتػراض بمكجػب اإلعػالف الصػادر عػف اللجنػة المرئزيػة كالمنشػكر 

ركر خمسة م  كضعو مكض  التنفيذ بعد م 44/4/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 
تيف عشػػػر يكمػػػان مػػػف تػػػاريخ نشػػػر ىػػػذا اإلعػػػالف  ػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك  ػػػي صقػػػػيف

 .( مف قانكف تنظيـ المدف15لمادة )، كذلؾ ك  ان لنص ايكميتيػف مقليتيف أييما أقرب

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ 
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة
مف  7بالمصادقة النيائية على مشركع تأيير ىدؼ استخداـ ارض ال سيمة رقـ

 الى )مر ؽ عاـ( مقطة ترقيؿ النفايات مف زراعي 4742ال طعة رقـ 
 خانيكنس –منط ة تنظيـ 
 1673( لسنة 45رقـ )قانكف تنظيـ المدف 

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػػتيا 
التصػػديؽ النيػػائي علػػى مشػػركع تأييػػر  5/3/4113المنع ػػدة بتػػاريخ  11/4113رقػػـ 

)مر ػػؽ مػف زراعػي الػى  4742مػف ال طعػػة رقػـ  7ىػدؼ اسػتخداـ ارض ال سػيمة رقػـ
 .ت عاـ( مقطة ترقيؿ النفايا

السابؽ إيداعػو لالعتػراض بمكجػب اإلعػالف الصػادر عػف اللجنػة المرئزيػة كالمنشػكر 
مػ  كضػعو مكضػ  التنفيػذ  1/4/4113بتػاريخ  ي جريدتي  لسطيف كالقيػاة الجديػدة 

بعػػد مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك 
( مػػف 15لمػػادة )، كذلػػؾ ك  ػػان لػػنص ا  ػػي صقػػػيفتيف يكميتيػػػف مقليتػػيف أييمػػا أقػػرب

 .قانكف تنظيـ المدف

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ دكف ارتداد12( بعرض 14112بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ )
 خانيكنس –نظيـمنط ة ت

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  5/3/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  11/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

كالمػػار ـ دكف ارتػػداد 12( بعػػرض 14112المخطػػط التفصػػيلي لمسػػار الشػػارع رقػػـ )
-4-2-7( كال سائـ )22( مف ال طعة )42-74-73-72-72-77-74بال سائـ )

 .(22( مف ال طعة )5-6-11-14-17
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .41/2/4113 ي جريدتي القياة ك  لسطيف بتاريخ 
ع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػرك 

عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 نة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللج

ـ ارتداد المقصكر بيف 7ـ+13بعرض  13بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 شارع البنات كشارع المدينة الرياضية

 : بيت قانكفمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/4113ظات غزة بجلسػتيا رقػـ تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا 
بعػػرض  13عػف إيػػداع المخطػط التفصػػيلي للشػارع رقػػـ  5/3/4113المنع ػدة بتػػاريخ 

ـ ارتػػػػداد المقصػػػػكر بػػػػيف شػػػػارع البنػػػػات كشػػػػارع المدينػػػػة الرياضػػػػية كالمػػػػار 7ـ+13
 2كال سػػػيمة رقػػػـ  246( مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ B/4-7-B/3-7-17-14-11بال سػػػائـ )

 .622مف ال طعة رقـ  1رقـ  ال سيمةك  627مف ال طعة رقـ 
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

للجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب ا
 بيت قانكف.

 ((.ػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػ

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ( بدكف ارتداد المقصكر 5-ـ2بعرض ) 3لي للشارع رقـ بحيداع المخطط التفصي
 (41-41بيف شارعي )

 : بيت الىيايـمنط ة تنظ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
بعػػرض  3رع رقػػـ عػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيلي للشػػا 5/3/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

(  كالمػػػػػػػػػػػػػػػار                    41-41ـ( بػػػػػػػػػػػػػػدكف ارتػػػػػػػػػػػػػػػداد المقصػػػػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػػػػػارعي )5-ـ2)
 .645(  مف ال طعة رقـ 24-21-76بال سائـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

ا المشركع االطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذ
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 بيت الىيا.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 زـزةػبطحاسظات
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد5بحيداع المخطط التفصيلي للشكارع التنظيمية بقي البرئة بعرض 
 منط ة تنظيـ: بيت الىيا

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/4113بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف 
عػف إيػداع المخطػط التفصػيلي للشػكارع التنظيميػة بقػي  5/3/4113المنع دة بتػاريخ 
 .1426مف ال طعة رقـ ( 4-1ف ارتداد كالمار بال سائـ )ـ بدك 5البرئة بعرض 

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
ي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػ

المشمكلة بيذا المشركع االطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 بيت الىيا.
 .((تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

( 2-4 ي الجزء المقصكر بيف شارعي ) 11بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
ـ 12رض بع 14-4ـ بدكف ارتداد ك ى الجزء المقصكر بيف شارعي 13بعرض

 بدكف ارتداد
 منط ة تنظيـ: النصيرات

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 ي الجزء  11عف إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ  5/3/4113المنع دة بتاريخ 

ـ بدكف ارتداد ك ى الجػزء المقصػكر بػيف 13( بعرض 2-4المقصكر بيف شارعي )
(  مػػف ال طعػػة رقػػـ 3-2ـ بػػدكف ارتػػداد كالمػػار بال سػػائـ )12بعػػرض  14-4شػػارعي 
 .4723( مف ال طعة رقـ 77-43كال سائـ ) 4743

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
ؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػال

المشمكلة بيذا المشركع االطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 النصيرات.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػتظظغمػاضطدناضطرصزغظػضألبظغظػوػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

( بعرض 6-11المقصكر بيف شارعي ) 12بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ـ ارتداد13+7

 منط ة تنظيـ: المأراقة
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/4113زية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ تعلف اللجنة المرئ
 12عػػػػػػف إيػػػػػػداع المخطػػػػػػط التفصػػػػػػيلي للشػػػػػػارع رقػػػػػػـ  5/3/4113المنع ػػػػػػدة بتػػػػػػاريخ 

بال سػػػػػػػػػائـ               ـ ارتػػػػػػػػػداد كالمػػػػػػػػػار 7+13( بعػػػػػػػػػرض 6-11المقصػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػارعي )
 .334مف ال طعة رقـ ( 23-42)

 ذا اإلعالف.لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ى
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع االطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 المأراقة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخلتفػػػت ألم اع))كسػػكؼ لف ي

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

*( 15-5المقصكر بيف شارعي ) 26بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ـ ارتداد7+11بعرض 

 منط ة تنظيـ: كادم غزة
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 11/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 26عػػػػػػف إيػػػػػػداع المخطػػػػػػط التفصػػػػػػيلي للشػػػػػػارع رقػػػػػػـ  5/3/4113المنع ػػػػػػدة بتػػػػػػاريخ 

مة               ـ ارتػػػػػػػداد كالمػػػػػػػار بال سػػػػػػػي7+11*( بعػػػػػػػرض 15-5المقصػػػػػػػكر بػػػػػػػيف شػػػػػػػارعي )
 .321مف ال طعة رقـ  72

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع االطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

يػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عل
 كادرم غزة.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ 7ـ+41شارع المنتزه بعرض  4دقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ بالمصا
 (.A33+31Bارتداد المقصكر بيف شارعي )

 بيت الىيا –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45ـ )قانكف تنظيـ المدف رق

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة لل
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  5/3/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  11/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ ارتػػداد المقصػػكر 7ـ+41شػػارع المنتػػزه بعػػرض  4المخطػػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ 
( 1424( مػػػػػػف ال طعػػػػػػة )71-46( كالمػػػػػػار بال سػػػػػػائـ )A33+31Bبػػػػػػيف شػػػػػػارعي )

 .(1426( مف ال طعة رقـ )1مة رقـ )كال سي
در عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػا

 .12/1/4113نشره  ي جريدة  لسطيف بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15) كذلؾ ك  ان لنص المادة

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ بدكف ارتداد 12بعرض  44Aبالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ( 31B-27Bكالمقصكر بيف شارعي )

 بيت الىيا –تنظيـمنط ة 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة لل
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  5/3/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  11/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

كر بػػػيف ـ بػػػدكف ارتػػػداد كالمقصػػػ12بعػػػرض  44Aالمخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػارع رقػػػـ 
 .(1426( مف ال طعة رقـ )42ة رقـ )( كالمار بال سيم31B-27Bشارعي )

السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 
 .4/7/4113نشره  ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف  عشر يكمان 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 234 - 

ػإرـــــــالن
  ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا

 ـ بدكف ارتداد71بعرض  5221بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ
 1271شارعي صالح الديف كشارع رقـ كالمقصكر بيف 

 غزة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  5/3/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  11/4113سػػػػػتيا رقػػػػػـ  بجل

ـ بػػػدكف ارتػػػداد كالمقصػػػكر بػػػيف 71بعػػػرض  5221المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػارع رقػػػـ
( مػػف 14-3-4-5كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ ) 1271شػػارعي صػػالح الػػديف كشػػارع رقػػـ 

 سػائـ رقػـ كال 342( مف ال طعػة رقػـ 42-13-12( كال سائـ رقـ )342ال طعة رقـ )
مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ  4كال سػػػيمة رقػػػـ  347( مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ 13-72-12-45-46)

342. 
السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 

 .71/14/4112نشره  ي جريدتي  لسطيف كالرسالة بتاريخ 
عػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ ب

عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .ف تنظيـ المدف( مف قانك 15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية

 ـ ارتداد7ـ+5بعرض  3543بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ( 1121-1215كالمقصكر بيف شارعي )
 غزة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  5/3/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  11/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ ارتػػػػداد كالمقصػػػػكر بػػػػيف 7ـ+5بعػػػػرض  3543المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ 
( مػػف ال طعػػة 12-17-11-6-4( كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ )1121 -1215شػػارعي )

 (.351رقـ )
المرئزيػػة كالػذم تػػـ  السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة

 .41/7/4113نشره  ي جريدتي  لسطيف كالرسالة بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

رتداد ـ ا7ـ+14بعرض  11بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع الييئلي رقـ 
 (3-47كالمقصكر بيف شارعي )

 كادم السل ا –نظيـمنط ة ت
 1673( لسنة 45مدف رقـ )قانكف تنظيـ ال

عمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة لل
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  5/3/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  11/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

كالمقصكر بػيف ـ ارتداد 7ـ+14بعرض  11المخطط التفصيلي للشارع الييئلي رقـ 
 ( كالمار بال سائـ رقـ )اراضي السب ( مف ال طعة )اراضي السب (.3-47شارعي )

السػابؽ إيداعػو لالعتػػراض بمكجػب اإلعػػالف الصػادر عػػف اللجنػة المرئزيػػة كالػذم تػػـ 
 .44/4/4113نشره  ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

كر خمسػػػة ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػر 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 تنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبنية ك 

 4721قطعة رقـ  5بحيداع مشركع تنظيمي عمراني تفصيلي لل سيمة رقـ 
 لالعتراض

 الزكايدة -منط ة تنظيـ 
 ـ1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجلسػتيا 
إيػػػػداع المشػػػػركع التنظيمػػػػي العمرانػػػػي  5/3/4113اريخ المنع ػػػػدة بتػػػػ 11/4113رقػػػػـ 

الػػػػذم أعدتػػػػو اللجنػػػػة المقليػػػػة للبنػػػػاء  4721قطعػػػػة رقػػػػـ  5التفصػػػػيلي لل سػػػػيمة رقػػػػـ 
 كالتنظيـ  ي بلدية الزكايدة كالذم يشمؿ ال ط  كال سائـ التالية:

 المساقة اإلجمالية رقـ ال سيمة رقـ ال طعة

 دكنـ 32.254 5 4721
 

 .1673( لسنة 45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )13المادة )كذلؾ ك  ان لنص 
( مف ذات ال انكف  حنو يجكز لجمي  أصقاب الق كؽ 14كعليو كك  ان لنص المادة ) 

 ي األراضي كاألبنية كاألمالؾ األخرل المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخر 
الع مجانػان علػى سكاء بصفتيـ مػف أصػقاب ىػذه األمػالؾ أك بنيػة صػفة أخػرل االطػ

المشركع المكدع  لدل مئتب اللجنة المقلية للبناء كالتنظيـ بم رىا  ي بلدية الزكايػدة 
خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كت ديـ االعتراضات عليو خالؿ مدة شيريف مف تاريػػخ 

تيف يػػكميتيف مقليتػػيف أييمػػا نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك  ػػي صػػقيف
 .أقرب

 يلتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ ((. ))كسػكؼ لف

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ بدكف 14)الشييد  ايز ال رماف( بعرض  4بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ـ11**( بعرض 4ـ ك)5*( بعرض 4رع )ارتداد كالشكا

 منط ة تنظيـ: بيت قانكف
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 14/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
)الشػييد  4ارع رقػـ عف إيػداع المخطػط التفصػيلي للشػ 17/4/4113المنع دة بتاريخ 

**( بعرض 4ـ ك)5*( بعرض 4ـ بدكف ارتداد كالشكارع )14ض ( بعر  ايز ال رماف
-21-76-73-72-77-74-71-71-46-45-41ـ كالمػػػار بال سػػػائـ رقػػػـ )11
 .(251( مف ال طعة رقـ )24-22-23-24

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
خػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األ

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 بيت قانكف.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػغمػاضطدناضطرصزغظػضألبظغظػوتظظػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ بدكف ارتداد 14( بعرض 3Aبحيداع المخطط التفصيلي للشارع ر رقـ )
 (4B-2Bكالمقصكر بيف شارعي )

 : الزكايدةمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 14/4113ة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ تعلف اللجن
( 3Aعػػػف إيػػػػداع المخطػػػط التفصػػػػيلي للشػػػارع رقػػػػـ ) 17/4/4113المنع ػػػدة بتػػػػاريخ 

( كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ 4B-2Bـ بػػدكف ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي )14بعػػرض 
 .(4775( مف ال طعة رقـ )72-74-75-76-21)

 شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف. لالعتراض خالؿ مدة
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 دة.الزكاي
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ة الى بالمصادقة النيائية على مشركع تأيير ىدؼ استخداـ ارض مف مرا ؽ عام
 سئني
 المصدر –منط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػػتيا 
التصديؽ النيائي علػى مشػركع تأييػر  17/4/4113المنع دة بتاريخ  14/4113رقـ 

اراضػػػي  6 ( مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ )اراضػػػي سػػػب 7ىػػػدؼ اسػػػتخداـ ارض ال سػػػيمة رقػػػـ )
 سب ( مف مرا ؽ عامة الى سئني.

السابؽ إيداعػو لالعتػراض بمكجػب اإلعػالف الصػادر عػف اللجنػة المرئزيػة كالمنشػكر 
مػ  كضػعو مكضػ  التنفيػذ بعػد مػركر خمسػة  6/2/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

تيف ػيفعشػػػر يكمػػػان مػػػف تػػػاريخ نشػػػر ىػػػذا اإلعػػػالف  ػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك  ػػػي صقػػػ
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15لمادة )، كذلؾ ك  ان لنص ايكميتيػف مقليتيف أييما أقرب

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ 
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 بالمصادقة النيائية على مشركع تأيير ىدؼ استخداـ مف م برة الى سئني
 خانيكنس –منط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

أنيػا قػد قػػررت بجلسػػتيا  تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة
التصديؽ النيائي علػى مشػركع تأييػر  17/4/4113المنع دة بتاريخ  14/4113رقـ 

 مف م برة الى سئني. 24مف ال طعة رقـ  12ىدؼ استخداـ ارض ال سيمة رقـ 
السابؽ إيداعػو لالعتػراض بمكجػب اإلعػالف الصػادر عػف اللجنػة المرئزيػة كالمنشػكر 

مػػ  كضػػعو مكضػػ  التنفيػػذ بعػػد  41/1/4113ف بتػػاريخ  ػػي جريػػدتي القيػػاة ك لسػػطي
مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك  ػػي 

( مػػف قػػانكف 15لمػػادة )، كذلػػؾ ك  ػػان لػػنص اتيف يكميتيػػػف مقليتػػيف أييمػػا أقػػربصقػػػيف
 .تنظيـ المدف

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ  
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد كالمقصكر 7ـ+14بعرض  17Bبحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (3-4بيف شارعي )

 منط ة تنظيـ: المأراقة
 1673( لسنة 45دف رقـ )قانكف تنظيـ الم

 14/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 17Bعػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ  17/4/4113ة بتػػػػاريخ المنع ػػػػد
-74( كالمػار بال سػائـ رقػـ )3-4ـ ارتداد كالمقصكر بػيف شػارعي )7ـ+14بعرض 

 .(341( مف ال طعة رقـ )66-111-52-111-114-117-112-113
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب 
 المأراقة.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

( كاعتماد الشارع رقـ 4146ط التفصيلي إللأاء الشارع رقـ )بالمصادقة على المخط
 ـ بدكف ارتداد5بعرض  4127

 غزة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  17/4/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  14/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

بعػرض  4127( كاعتمػاد الشػارع رقػـ 4146المخطط التفصيلي إللأػاء الشػارع رقػـ )
 .(427( مف ال طعة )17-4بال سائـ )ـ بدكف ارتداد كالمار 5

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .4/2/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػ
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 تػزـزةبطحاسظا
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 (ـ3-4( بعرض )5114بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ )
 غزة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

لعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة ل
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  17/4/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  14/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

( مػف 2ار بال سػيمة )(ـ كالمػ3-4( بعػرض )5114المخطط التفصػيلي للشػارع رقػـ )
 .(411ال طعة )

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .4/2/4113ف بتاريخ  ي جريدة  لسطي

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 ( مف قانكف تنظيـ المدف.15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػوتظظغمػاضطدنػاضطرصزغظػضألبظغظػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ ارتداد7ـ+14*( بعرض 13بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ )
 النصر –منط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػ
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  17/4/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  14/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ ارتػػػػداد كالمػػػػار بال سػػػػائـ 7ـ+14*( بعػػػػرض 13المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ )
 .راضي سب ( مف ال طعة )أراضي سب ()أ

الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف 
 .1/7/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15)كذلؾ ك  ان لنص المادة 

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدنػاضضجظظ
 بطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

بالمصادقة النيائية على مشركع تأيير ىدؼ استخداـ ارض مف منط ة زراعية الى 
 منط ة صناعية قر ية

 ر ح – منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػػتيا 
التصديؽ النيائي علػى مشػركع تأييػر  44/4/4113المنع دة بتاريخ  17/4113رقـ 

ىػػػدؼ اسػػػتخداـ ارض مػػػف منط ػػػة زراعيػػػة الػػػى منط ػػػة صػػػناعية قر يػػػة علػػػى ارض 
كال سػيمة  42مف ال طعة رقـ  1كال سيمة رقـ  4744مف ال طعة رقـ  7ل سيمة رقـ ا

 جنكب الخزاف الترئي ال ائـ ضمف المنط ة االقليمية. 4712مف ال طعة رقـ  2رقـ 
السابؽ إيداعػو لالعتػراض بمكجػب اإلعػالف الصػادر عػف اللجنػة المرئزيػة كالمنشػكر 

ضعو مكض  التنفيذ بعد مركر خمسة م  ك  41/2/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 
عشػػػر يكمػػػان مػػػف تػػػاريخ نشػػػر ىػػػذا اإلعػػػالف  ػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك  ػػػي صقػػػػيفتيف 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف15لمادة )، كذلؾ ك  ان لنص اأقربيكميتيػف مقليتيف أييما 

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة صادر عف

 1614بالمصادقة على الأاء اجزاء مف الشارع رقـ 
 غزة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصديؽ النيائي على الأػاء  44/4/4113ة بتاريخ المنع د 17/4113بجلستيا رقـ 

 .(414( مف ال طعة )11-115ل سائـ )كالمار با 1614اجزاء مف الشارع رقـ 
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .4/2/4113 ي جريدتي  لسطيف كالرسالة بتاريخ 
ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة  ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ 

عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 
 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15ادة )كذلؾ ك  ان لنص الم

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

  
ػ
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ػنإرـــــــال
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد 7ـ+13بعرض  2بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 7-4كالمقصكر بيف شارعي 

 كادم السل ا –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمق
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  44/4/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  17/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي 7ـ+13بعػػرض  2المخطػػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ 
 كالمار بال سائـ )اراضي سب ( مف ال طعة )اراضي سب ( . 4-7

الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر  السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف
 .12/2/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15ة )كذلؾ ك  ان لنص الماد

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 (5-*4كالمقصكر بيف شارعي ) 2بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 نبيفـ ارتداد مف ئال الجا7ـ+14بعرض 

 عبساف الجديدة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45رقـ ) قانكف تنظيـ المدف

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  44/4/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  17/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

( بعػػػػػرض 5-*4شػػػػػارعي )كالمقصػػػػػكر بػػػػػيف  2المخطػػػػػط التفصػػػػػيلي للشػػػػػارع رقػػػػػـ 
 ( .1422( مف ال طعة )2-2-7ـ ارتداد مف ئال الجانبيف كالمار بال سائـ )7ـ+14

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .15/5/4112 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 ة كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبني

ـ ارتداد 7ـ + 14بعرض  44بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (17-6كالمقصكر بيف شارعي )

 النصر –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  44/4/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  17/4113لسػػػػتيا رقػػػػـ بج

ـ ارتػػػػداد كالمقصػػػػكر بػػػػيف 7ـ + 14بعػػػػرض  44المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ 
 .راضي سب ( مف ال طعة )أراضي سب (( كالمار بال سائـ )أ17-6شارعي )

الذم نشػر السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية ك 
 .4/4/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .دف( مف قانكف تنظيـ الم15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد مف ئال 7ـ+13بعرض   44بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 6-7الجانبيف كالمقصكر بيف شارعي 

 : المأراقةمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45ـ المدف رقـ )قانكف تنظي

 17/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
  44عػػػػػف إيػػػػػداع المخطػػػػػط التفصػػػػػيلي للشػػػػػارع رقػػػػػـ  44/4/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ 

كالمػػػار  6-7ـ ارتػػػداد مػػػف ئػػػال الجػػػانبيف كالمقصػػػكر بػػػيف شػػػارعي 7ـ+13بعػػػرض 
 .( 336ال طعة رقـ )( مف 41-7رقـ )بال سائـ 

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

لمقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة ا
 المأراقة.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ مف ئال 7ـ كارتداد 12بعرض   15ارع رقـ بحيداع المخطط التفصيلي للش
 1-71الكاصؿ بيف شارعي  الجانبيف

 : النصرمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 17/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
  15رع رقػػػػػـ عػػػػػف إيػػػػػداع المخطػػػػػط التفصػػػػػيلي للشػػػػػا 44/4/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ 

كالمػػػػار  1-71ـ مػػػػف ئػػػػال الجػػػػانبيف الكاصػػػػؿ بػػػػيف شػػػػارعي 7ـ كارتػػػػداد 12بعػػػػرض 
 .سب ( مف ال طعة رقـ )اراضي سب (بال سائـ رقـ )اراضي 

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

ذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بي
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 النصر.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػـزةبطحاسظاتػز
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ المقصكر بيف شارعي 42*  بعرض 12بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
17-3 
 : عبساف الجديدةمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 17/4113بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ  تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف
* 12عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ  44/4/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

كالمػػػػػػػػػػػػػػار بال سػػػػػػػػػػػػػػائـ رقػػػػػػػػػػػػػػـ                       3-17ـ المقصػػػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػػػػارعي 42بعػػػػػػػػػػػػػرض 
( مػػػػػف ال طعػػػػػة رقػػػػػـ 4-2-2-3-11-11-14-15-42-42-43-46-71-71)
 472( مف ال طعة رقـ )43-42-15-14-12-17-5-4-2-1( كال سائـ )477)

( 74-73-72-71-71-46-45-44-43-47-41-12-17-3-7( كال سائـ )
 (.442( مف ال طعة رقـ )41( كال سيمة )472مف ال طعة رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
خػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األ

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 عبساف الجديدة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػوتظظغمػاضطدنػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظ
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 254 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ف منط ة ادارية الى خدمات عامة        إيداع تأيير ىدؼ استخداـ ارض ع
 (تجارية –ادارية  –صقية  –دينية )

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ة لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ أنيػا قػد تعلف اللجنة المرئزي
إيػػداع مشػػركع تأييػػر  44/4/4113المنع ػػدة بتػػاريخ  17/4113قػػررت بجلسػػتيا رقػػـ 

ادارية  –صقية  –)دينية ارض عف منط ة ادارية الى خدمات عامة  ىدؼ استخداـ
 .55مف ال طعة  11-14-4( على جزء مف ارض ال سائـ تجارية –

تطبي ػػػػان لػػػػنص المػػػػادة  ؾ طب ػػػػان للمخطػػػػط المػػػػكدع بم ػػػػر لجنػػػػة التنظػػػػيـ خػػػػانيكنسكذلػػػػ
 كتعديالتو. 1673( لسنة 45ر مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )السادسة عش

كعليو كاستنادان لنص المادة السابعة عشػر مػف ذات ال ػانكف  انػو يجػكز لجميػ  ذكم  
لمشركع أك بنم مشركع مخػر الق كؽ  ي األراضي كاألمالؾ كاألبنية المشمكلة بيذا ا

أكدع بم تضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكاء بصػػفتيـ مػػف أصػػقاب األمػػالؾ أك بنيػػة 
صػػفة أخػػرل االطػػالع علػػى المخطػػط المػػكدع كت ػػديـ اعتراضػػاتيـ عليػػو إلػػى مئتػػب 

خػالؿ سػاعات الػدكاـ الرسػمي كلمػدة سػتيف يكمػا مػف تاريػػخ  اللجنة المقلية خػانيكنس
 .إلعالفنشر ىذا ا

 ((.راض يػرد بعػػد التاريػػخ المقددؼ لػف يلتفت ألم اعتػكسػك ))

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية للتنظيـ كبناء المدف بمقا ظات غزة

/ػحدامػطحطودػذروعػترخغصػطحطظػوشودػسئظػجػبادم/ػبإغداعػطبذأن
ػاضجاروذظ

نة المرئزية للتنظػيـ كبنػاء المػدف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ بننيػا قػد تعلف اللج
 .   44/4/4113المنع دة بتاريخ  17/4113قررت بجلستيا رقـ 

ــظػجػػإيػػػداع تػػػرخيص    ــودػسئـ ــظػوشـ مػػػف  475-474علػػػى أرض ال سػػػائـ رقػػػـ طحطـ
اضدـغدػ/ػحدـامػطحطـودػػػػ بادـمػالم دمػة للجنػة  زـزةػمف أراضػي  317ال طعة رقـ 

 وذظاضجار
كعليػػو يقػػؽ لجميػػ  ذكم الشػػنف  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة  

بالمنط ة بصفتيـ مف أصقاب األمالؾ أك بنم صفة أخرل أف يت دمكا باعتراضاتيـ 
 مف تاريخ نشر ىذا اإلعالف. يكـ ( 71) على المشركع كذلؾ خالؿ مدة 

                                  زـزةػء كالتنظػيـ بم رىػا  ػي بلديػة ت دـ االعتراضات لدل مئتػب اللجنػة المقليػة للبنػا
كللسيد / سئرتير اللجنة المرئزيػة بمئتبػو بػكزارة القئػـ المقلػي خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

 الرسمي.
ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػطحاسظاتػزـزةب

 
 
 
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية للتنظيـ كبناء المدف بمقا ظات غزة

ػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػطحطظػوشودػسئظػجػبادمػ/ػأحطدػحضطيػادضغمبذأنػ

تعلف اللجنة المرئزية للتنظػيـ كبنػاء المػدف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ بننيػا قػد 
 .   44/4/4113المنع دة بتاريخ  17/4113قررت بجلستيا رقـ 

مػف ال طعػة رقػـ  27علػى أرض ال سػيمة رقػـ طحطـظػوشـودػسئـظػجػػػػإيداع تػرخيص   
 .اضدغدػ/ػأحطدػحضطيػادضغم بادمالم دمة للجنة  ززةمف أراضي  364

كعليػػو يقػػؽ لجميػػ  ذكم الشػػنف  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة  
ألمالؾ أك بنم صفة أخرل أف يت دمكا باعتراضاتيـ بالمنط ة بصفتيـ مف أصقاب ا
 مف تاريخ نشر ىذا اإلعالف. يكـ ( 71) على المشركع كذلؾ خالؿ مدة 

                                  زـزةػت دـ االعتراضات لدل مئتػب اللجنػة المقليػة للبنػاء كالتنظػيـ بم رىػا  ػي بلديػة 
بػػكزارة القئػػـ المقلػػي خػػالؿ سػػاعات الػػدكاـ / سػػئرتير اللجنػػة المرئزيػػة بمئتبػػو كللسػػيد

 الرسمي.
ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
 
 
 
 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

مف جام   4733مف ال طعة رقـ  7ىدؼ استخداـ أرض ال سيمة رقـ إيداع تأيير 
 الى مر ؽ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ أنيػا قػد 
إيػػداع مشػػركع تأييػػر  44/4/4113المنع ػػدة بتػػاريخ  17/4113قػػررت بجلسػػتيا رقػػـ 

 –مػف جػام  الػى مر ػؽ  4733مف ال طعة رقـ  7أرض ال سيمة رقـ  تخداـىدؼ اس
تطبي ػػان لػػنص المػػادة السادسػػة  كذلػػؾ طب ػػان للمخطػػط المػػكدع بم ػػر لجنػػة التنظػػيـ ر ػػح

 كتعديالتو. 1673( لسنة 45رقـ ) عشر مف قانكف تنظيـ المدف
لجميػ  ذكم كعليو كاستنادان لنص المادة السابعة عشػر مػف ذات ال ػانكف  انػو يجػكز  

الق كؽ  ي األراضي كاألمالؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخػر 
أكدع بم تضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكاء بصػػفتيـ مػػف أصػػقاب األمػػالؾ أك بنيػػة 
صػػفة أخػػرل االطػػالع علػػى المخطػػط المػػكدع كت ػػديـ اعتراضػػاتيـ عليػػو إلػػى مئتػػب 

كمػان مػف تاريػػخ نشػر الرسػمي كلمػدة سػتيف ي خػالؿ سػاعات الػدكاـ اللجنة المقلية ر ح
 .ىذا اإلعالف

 ((.راض يػرد بعػػد التاريػػخ المقددكسػكؼ لػف يلتفت ألم اعتػ))

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 يمي عمراني ىيئلي للنفكذ المكس  )قي الرباط(بحيداع مشركع تنظ
 بني سييال –منط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػة لحبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػررت 
إيػػػداع المشػػػركع التنظيمػػػي  44/4/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  17/4113بجلسػػػتيا رقػػػـ 

-72-*11الييئلي لمنط ػة تنظػيـ بنػي سػييال المقصػكر بػيف شػارع رقػـ ) العمراني
( الػػذم أعدتػػو اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ 444-442( يشػػمؿ ال طػػ  )44-*14

 ( مػػف قػػانكف تنظػػيـ المػػدف رقػػـ13لالعتػػراض ك  ػػان لػػنص المػػادة ) بالمنط ػػة المػػذئكرة
 .1673( لسنة 45)
ات ال انكف  انو يجكز لجمي  أصقاب الق كؽ ( مف ذ14كعليو كك  ان لنص المادة ) 

 ػػي األراضػػي كاألبنيػػة أك األمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة بيػػذا المشػػركع أك بػػنم مشػػركع 
مخر سػكاء بصػفتيـ مػف أصػقاب ىػذه األمػالؾ أك بنيػة صػفة أخػرل االطػالع مجانػان 
علػػػػى المشػػػػركع المػػػػكدع بمكجػػػػب ىػػػػذا اإلعػػػػالف لػػػػدل مئتػػػػب اللجنػػػػة المقليػػػػة للبنػػػػاء 

يـ بم رىػػػػػا  ػػػػػي بلديػػػػػة بنػػػػػي سػػػػػييال خػػػػػالؿ سػػػػػاعات الػػػػػدكاـ الرسػػػػػمي كت ػػػػػديـ كالتنظػػػػػ
االعتراضػػات عليػػو خػػالؿ مػػدة شػػيريف  مػػػف تاريػػػخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػػدة 

 الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف مقليتيف أييما أقرب.
 ((.راض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخكسػكؼ لف يلتفت ألم اعتػ))

ػبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظـظػاضطرصزغظػضأل
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ 5بعرض  RA4-RA3-RA2-RA1بحيداع المخطط التفصيلي للشكارع رقـ 
 بدكف ارتداد مف ئال الجانبيف

 (43 – 7 - 3المقصكر بيف الشكارع رقـ )
 : عبساف الجديدةمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 17/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
-RA4عػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيلي للشػػكارع رقػػـ  44/4/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

RA3-RA2-RA1  المقصػػػػكر بػػػػيف  ـ بػػػػدكف ارتػػػػداد مػػػػف ئػػػػال الجػػػػانبيف5بعػػػػرض
-41-16-15-14-13-12كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ ) ( 43 – 7 - 3الشػػكارع رقػػـ )

 .(442( مف ال طعة رقـ )47
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات 

الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 
 عبساف الجديدة.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
 
ػ
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ػإرـــــــالن
 بنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لح

بحيداع المخطط التفصيلي للشارع الرابط بيف قي السالطيف كمنط ة الفردكس 
 ـ بدكف ارتداد14بعرض 

 : بيت الىيامنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 17/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
عف إيداع المخطط التفصيلي للشػارع الػرابط بػيف قػي  44/4/4113لمنع دة بتاريخ ا

( مف 41رقـ ) ـ بدكف ارتداد كالمار بال سيمة14السالطيف كمنط ة الفردكس بعرض 
 .(1475ال طعة رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
األبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي ك 

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 بيت الىيا.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظـظػا
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

مف  4ال سيمة رقـ  بالمصادقة النيائية على مشركع تأيير ىدؼ استخداـ ارض
 سئنيالى مرا ؽ عامة ك  مف مرا ؽ عامة 342ال طعة رقـ 

 غزة –منط ة تنظيـ 
 1673( لسنة 45انكف تنظيـ المدف رقـ )ق

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػػتيا 
التصديؽ النيائي علػى مشػركع تأييػر  11/5/4113المنع دة بتاريخ  12/4113رقـ 

الػػػى  مػػف مرا ػػػؽ عامػػػة 342مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ  4ال سػػػيمة رقػػـ  ىػػدؼ اسػػػتخداـ ارض
 .سئنيعامة ك مرا ؽ 

السابؽ إيداعػو لالعتػراض بمكجػب اإلعػالف الصػادر عػف اللجنػة المرئزيػة كالمنشػكر 
مػػ  كضػػعو مكضػػ  التنفيػػذ بعػػد  42/4/4113 ػػي جريػػدتي  لسػػطيف كالرسػػالة بتػػاريخ 

مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك  ػػي 
( مػػف قػػانكف 15لمػػادة )، كذلػػؾ ك  ػػان لػػنص اربتيف يكميتيػػػف مقليتػػيف أييمػػا أقػػصقػػػيف

 .تنظيـ المدف

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

                                                   
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد 7(ـ + 2-5بعرض ) 22فصيلي للشارع رقـ بالمصادقة على المخطط الت
 (23-5كالمقصكر بيف شارعي )

 ر ح –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
النيػػػػائي علػػػػى  التصػػػػديؽ 11/5/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  12/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف 7(ـ + 2-5بعػػرض ) 22المخطػػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ 
 .(4( مف ال طعة )42مار بال سيمة )( كال23-5شارعي )

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .12/2/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت اللجنػػة المر 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػــــالنإرـــ
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ 13)ابف النفيس( بعرض  MA34بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (MA10-MA14بدكف ارتداد كالمقصكر بيف شارعي )

 بني سييال –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزي
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  11/5/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  12/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ بػػػدكف ارتػػػداد 13)ابػػػف النفػػػيس( بعػػػرض  MA34المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػارع رقػػػـ 
( مػػػػػػف 2-4-1ال سػػػػػػائـ )( كالمػػػػػػار بMA10-MA14كالمقصػػػػػػكر بػػػػػػيف شػػػػػػارعي )

 .(444) ال طعة
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .4/2/4113 ي جريدتي الرسالة ك لسطيف بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

يف يكميتيف عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفت
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
ػ
ػ



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 264 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ 7ـ+42بعرض  ي الئتيبة ي ق 2بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 جماؿ عبد الناصر( 14-صالح الديف 2)األرئيد( كالمقصكر بيف شارعي ) 

 خانيكنس –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  11/5/4113يخ المنع ػػػػدة بتػػػػار  12/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

)األرئيػػػػد(  ـ7ـ+42بعػػػػرض   ػػػػي قػػػػي الئتيبػػػػة 2المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ 
جمػاؿ عبػد الناصػر( كالمػار بال سػائـ  14-صػالح الػديف 2كالمقصكر بيف شارعي )

( مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ 12-16-15ـ )( كال سػػػائ22( مػػػف ال طعػػػة )21-24-41-41)
(22). 

اض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر السابؽ إيداعو لالعتر 
 .7/7/4113 ي جريدتي القياة ك لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 ب. مقليتيف أييما أقػر 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد14بعرض  14132بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 صالح الديف( 2-11بيف شارعي )كالمقصكر 

 خانيكنس –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  11/5/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  12/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ بػػػػػػػػػػػػدكف ارتػػػػػػػػػػػػداد              14بعػػػػػػػػػػػػرض  14132ـ المخطػػػػػػػػػػػػط التفصػػػػػػػػػػػػيلي للشػػػػػػػػػػػػارع رقػػػػػػػػػػػػ
-72-43-42صػػػالح الػػػديف( كالمػػػار بال سػػػائـ ) 2-11كالمقصػػػكر بػػػيف شػػػارعي )

 .(22) ( مف ال طعة72-73-21
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .7/7/4113 ي جريدتي القياة ك لسطيف بتاريخ 
للجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت ا

عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

كالشارع رقـ  14124بالمصادقة على المخطط التفصيلي التنظيمي لشارع رقـ 
 ـ بدكف ارتداد )ممرات مشاه(3بعرض  14162

 خانيكنس –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

زيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئ
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  11/5/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  12/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ 3بعػرض  14162كالشػارع رقػـ  14124المخطط التفصػيلي التنظيمػي لشػارع رقػـ 
 .(21( مف ال طعة )74-71بال سائـ )بدكف ارتداد )ممرات مشاه( كالمار 

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .42/1/4113 ي جريدتي القياة ك لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
كميتيف عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف ي

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .المدف ( مف قانكف تنظيـ15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد 7ـ+41بعرض  175بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 14-6كالمقصكر بيف شارعي 

 خانيكنس –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  11/5/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  12/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ ارتػػػػداد كالمقصػػػػكر بػػػػيف 7ـ+41بعػػػػرض  175للشػػػػارع رقػػػػـ  المخطػػػػط التفصػػػػيلي
( مػف 4-2-2( كال سػائـ ) 74( مػف ال طعػة )4-1كالمػار بال سػائـ ) 14-6شػارعي 

( مػف 11-3-2( كال سػائـ )51( مػف ال طعػة رقػـ )7-1( كال سػائـ )77ال طعة رقـ )
 (.52ال طعة رقـ )

نة المرئزية كالذم نشػر السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللج
 .5/4/4113 ي جريدتي القياة ك لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .مف قانكف تنظيـ المدف( 15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

)شارع الصديؽ( بعرض  SM19بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (14-41ـ بدكف ارتداد كالمقصكر بيف شارعي )11

 بني سييال –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  11/5/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  12/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ بػدكف ارتػداد 11)شػارع الصػديؽ( بعػرض  SM19المخطط التفصػيلي للشػارع رقػـ 
 (.412( مف ال طعة )44-16( كالمار بال سائـ )14-41كالمقصكر بيف شارعي )

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .43/2/4113 ي جريدتي الرسالة ك لسطيف بتاريخ 

عػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ ب
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 بنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لح

ـ بدكف ارتداد 11بعرض  11164بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 خانيكنس –منط ة تنظيـ 62-2كالمقصكر بيف شارعي 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػ
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  11/5/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  12/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ بػػدكف ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف 11بعػػرض  11164المخطػػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ 
 (.41( مف ال طعة )7-4كالمار بال سائـ ) 62-2شارعي 

شػر السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم ن
 .41/4/4113 ي جريدتي القياة ك لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .دف( مف قانكف تنظيـ الم15ادة )كذلؾ ك  ان لنص الم

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ )ممر مشاه(5بعرض  لشارع مدرسة الكئالةبالمصادقة على المخطط التفصيلي 
 (214-صالح الديف 2كالمقصكر بيف شارعي )
 رارةال  –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  11/5/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  12/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

)ممػػر مشػػاه( كالمقصػػكر بػػيف ـ 5بعػرض  لشػػارع مدرسػػة الكئالػػةالمخطػط التفصػػيلي 
( مػػػػف 44-51-46-14-11( كالمػػػػار بال سػػػػائـ )214-صػػػػالح الػػػػديف 2ارعي )شػػػػ

 (.74ال طعة )
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .43/7/4113 ي جريدتي الرسالة ك لسطيف بتاريخ 
ة ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػ

عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .مف قانكف تنظيـ المدف (15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
  
ػ
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ػإرـــــــالن
 ات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظ

 ـ ارتداد7ـ+14بعرض  11151بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (62-2كالمقصكر بيف شارعي )

 خانيكنس –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  11/5/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  12/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ارتػػػداد كالمقصػػػكر بػػػيف ـ 7ـ+14بعػػػرض  11151المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػارع رقػػػـ 
 (.41( مف ال طعة )4( كالمار بال سيمة )62-2شارعي )

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .47/4/4113ف بتاريخ  ي جريدتي القياة ك لسطي

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15ادة )كذلؾ ك  ان لنص الم

ػغظػوتظظغمػاضطدناضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ( بدكف 2.2-ـ2بعرض ) 6114بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ( 6142-71كالمقصكر بيف شارعي ) ارتداد

 خانيكنس –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

لػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تع
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  11/5/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  12/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

 ـ( بدكف ارتداد 2.2-ـ2بعرض ) 6114المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (.32ال طعة )( مف 41( كالمار بال سيمة )6142-71كالمقصكر بيف شارعي )

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .14/7/4113 ي جريدتي القياة ك لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
صقيفتيف يكميتيف عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

( بعرض )شارع السمكني 7426بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ـ بدكف ارتداد14

 غزة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  11/5/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  12/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ بػػدكف ارتػػداد 14( بعػػرض )شػػارع السػػمكني 7426للشػػارع رقػػـ المخطػػط التفصػػيلي 
-44-41-41-44-45-46-71-71-74-43-16-14-7كالمػػػػػػػار بال سػػػػػػػائـ )

 (.322( مف ال طعة )47-42
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .42/14/4112 ي جريدتي الرسالة ك لسطيف بتاريخ 
ت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػرر 

عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .ف( مف قانكف تنظيـ المد15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػزةبطحاسظاتػزـ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد كالكاصؿ 7ـ+5بحيداع المخطط التفصيلي لشارع د . كليد عدكاف بعرض 
 21-25بيف شارعي 
 : بيت قانكفمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 12/4113ظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتن
. كليػد عػػدكاف ف إيػداع المخطػػط التفصػيلي لشػػارع دعػػ 11/5/4113المنع ػدة بتػاريخ 

-2-2كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ ) 21-25ـ ارتػػداد كالكاصػػؿ بػػيف شػػارعي 7ـ+5بعػػرض 
( 244( مػػف ال طعػػة رقػػـ )3-4-5-6-11-11-14-15-45-16-41-43-71
 .(243 طعة رقـ )( مف ال24 سيمة )كال

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

ليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المق
 بيت قانكف.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد14شارع انصار بعرض  بحيداع المخطط التفصيلي امتداد
 : بيت الىيامنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 12/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
عػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيلي امتػػداد شػػارع انصػػار  11/5/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

( مػػف 45-44-41-41-11-3-2د كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ )ـ بػػدكف ارتػػدا14بعػػرض 
 .(1432( مف ال طعة رقـ )3 سيمة )( كال1442ال طعة رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 بيت الىيا.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 در عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصا

ـ بدكف ارتداد كالمقصكر 71بعرض  124بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 كالكاق  ضمف قي المكاصي الجنكبي كالمقرارات 15-13بيف شارعي 

 : خانيكنسمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45ف رقـ )قانكف تنظيـ المد

 12/4113ئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ تعلف اللجنة المر 
 124عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ  11/5/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

كالكاقػػػػ  ضػػػػمف قػػػػي  15-13ـ بػػػػدكف ارتػػػػداد كالمقصػػػػكر بػػػػيف شػػػػارعي 71بعػػػػرض 
ـ ( مػف ال طعػة رقػ16-15-14المكاصػي الجنػكبي كالمقػرارات كالمػار بال سػائـ رقػـ )

 .(55( مف ال طعة رقـ )12-11ائـ )( كال س61)
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

ات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػ
 خانيكنس.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية للتنظيـ كبناء المدف بمقا ظات غزة

ػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػطصظعػادفضتبذأن
ػ/ػذرصظػدصضزػضصظارظػاالدفضتػرظكاػ/ػزعغرػخوغضدػاضدقابادم

تعلف اللجنة المرئزية للتنظػيـ كبنػاء المػدف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ بننيػا قػد 
 .   11/5/4113المنع دة بتاريخ  12/4113قررت بجلستيا رقـ 

 324مػف ال طعػة رقػـ  6+5سائـ رقـ على أرض ال طصظعػادفضتػإيداع ترخيص   
ــظ زــزةمػػف أراضػػي  ذــرصظػ/ػدــصضزػضصــظارظػػػ بادــمالم دمػػة للجنػػة  االشضغطغ

 االدفضتػرظكاػ/ػزعغرػخوغضدػاضدقا.
كعليػػو يقػػؽ لجميػػ  ذكم الشػػنف  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة  

باعتراضاتيـ  بالمنط ة بصفتيـ مف أصقاب األمالؾ أك بنم صفة أخرل أف يت دمكا
 مف تاريخ نشر ىذا اإلعالف. يكـ ( 71) على المشركع كذلؾ خالؿ مدة 

                                  زـزةػت دـ االعتراضات لدل مئتػب اللجنػة المقليػة للبنػاء كالتنظػيـ بم رىػا  ػي بلديػة 
دكاـ / سػػئرتير اللجنػػة المرئزيػػة بمئتبػػو بػػكزارة القئػػـ المقلػػي خػػالؿ سػػاعات الػػكللسػػيد

 الرسمي.
ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 يبةبحيداع مجدد لمشركع تنظيمي عمراني تفصيلي قي الئت
 خانيكنس -منط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزيػػة لحبنية كتنظيػـ المدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػتيا 
إعػػػػػادة إيػػػػػداع المشػػػػػركع التنظيمػػػػػي  11/5/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  12/4113رقػػػػػـ 

( الكاقعػة بمنط ػة 24-23-22-27-21العمراني التفصيلي قي الئتيبة  ي ال ط  )
جرغــدتيػكالمبينػػة تفاصػػيلو ب ػػرار اإليػػداع السػػابؽ المنشػػػكر  ػػي خــاظغوظسػتنظػػيـ 

 خطدـظػرذـرػغوطـا ػػػإيػداعان مجػددان لمػدة  12/1/4112بتػاريخ  اضرداضظػواالدتقالل
 .مف تاريخ نشر ىذا اإلعالف

 انػو  1673 ( لسنة45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )14كعليو كك  ان لنص المادة ) 
يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة 
بيذا المشركع أك بنم مشركع مخر سكاء بصفتيـ مف أصقاب ىذه األمػالؾ أك بنيػة 
صفة أخرل االطالع مجانان على المشركع المعػدؿ لػدل مئتػب اللجنػة المقليػة للبنػاء 

خػػػػػالؿ سػػػػػاعات الػػػػػدكاـ الرسػػػػػمي كت ػػػػػديـ  سخـــــاظغوظكالتنظػػػػػيـ بم رىػػػػػا  ػػػػػي بلديػػػػػة 
مػػف تاريػػػػخ نشػػر ىػػػذا اإلعػػالف  ػػػي  خطدـــظػرذـــرػغوطـــا االعتراضػػات عليػػو خػػػالؿ 

 .فتيف يكميتيف مقليتيف أييما أقربالجريدة الرسمية أك  ي صقي
 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ)) كسػكؼ لػف يلتفت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػطحاسظاتػزـزةب

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 / عبد المنعـ العلميارض لأايات زراعية ألرض المكاطف بحيداع مشركع ت سيـ
 كادم غزة -منط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

مدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػتيا تعلف اللجنة المرئزيػػة لحبنية كتنظيػـ ال
إيػػػػداع مشػػػػػركع ت سيػػػػػـ جػػػػزء أرض  11/5/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  12/4113رقػػػػـ 

 دكنـ. 47142بمكق  )كادم غزة( لمساقة  321مف ال طعة رقـ  72ال سيمة رقـ 
كادم غزة بئتابيػا  كذلؾ بناء على طلب مف اللجنة المقلية للبنػاء كالتنظيـ  ي بلديػػة

 .12/3/4113المؤرخ  152/4113قـ ر 
 انػو  1673( لسنة 45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )41كعليو كك  ان لنص المادة ) 

يجكز ألم شخص مف ذكم الق كؽ  ي األراضي أك األمالؾ األخرل الكاقعة ضمف 
ارض المشػػػػركع سػػػػكاء بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػقاب ىػػػػذه األمػػػػالؾ أك بنيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل 

شركع المكدعة بمئتب اللجنة المقلية للبناء كالتنظيـ بم رىػا  االطالع على خرائط الم
 ي بلدية كادم غزة خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة سػتة أسػابي  مػف تاريػػخ نشػر 
ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك  ػػي صػػقيفتيف يػػكميتيف مقليتػػيف أييمػػا أقػػػرب  

مئتػب اللجنػة المقليػة بصػكرة كمف ثـ ت ديـ االعتراضات عليو خالؿ ىذه المػدة إلػى 
 رسمية. 

 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ)) كسػكؼ لػف يلتفػػت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

بعرض  2-16كالمقصكر بيف شارعي  17بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ـ ارتداد7ـ+14

 : بني سييالمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 12/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 17عػػػػػف إيػػػػػداع المخطػػػػػط التفصػػػػػيلي للشػػػػػارع رقػػػػػـ  42/5/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ 

-74ـ ارتػداد كالمػار بال سػائـ رقػـ )7ـ+14بعػرض  2-16ف شػارعي كالمقصكر بي
 .(441( مف ال طعة رقـ )72-77-74-71-71

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

ع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػرك 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 بني سييال.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 للجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف ا

 كشكارع اخرم 7471كشارع رقـ  7155بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 البطف السميف-: خانيكنسمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 12/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 7155عػػػف إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػارع رقػػػـ  42/5/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ 

-16-15-14-13-12كشػػػكارع اخػػػرم كالمػػػار بال سػػػائـ رقػػػـ ) 7471كشػػػارع رقػػػـ 
-41-41-16-15-14( كال سػػائـ رقػػـ )34( مػػف ال طعػػة رقػػـ )41-41-44-47
 طعػػة ( مػػف ال42-6-11( كال سػػائـ رقػػـ )32( مػػف ال طعػػة رقػػـ )44-47-42-42

 البطف السميف.-(32رقـ )
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة  الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب
 خانيكنس.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 375-321-327-325-341-351ط التفصيلي للشكارع بالمصادقة على المخط
  ي قي معف

 خانيكنس –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45ظيـ المدف رقـ )قانكف تن

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  42/5/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  12/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

 ػػػي قػػػي معػػػف  375-321-327-325-341-351المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػكارع 
( مف 114-111-66-65-64-63-62-62-67-64-61-61كالمار بال سائـ )

 .(24ال طعة )
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .42/7/4113 ي جريدتي القياة ك لسطيف بتاريخ 
للجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت ا

عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

  
ػ
 
 



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 283 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية للتنظيـ كبناء المدف بمقا ظات غزة

ػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػطحطظػوشودػسئظػجبذأن
 /ػطحطودػطودىػذاعغنبادم

تعلف اللجنة المرئزية للتنظػيـ كبنػاء المػدف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ بننيػا قػد 
 .   42/5/4113خ المنع دة بتاري 12/4113قررت بجلستيا رقـ 

مػف ال طعػة رقػـ  23علػى أرض ال سػيمة رقػـ طحطـظػوشـودػسئـظػجػػػػإيداع تػرخيص   
بادــمػاضدــغدػ/ػطحطــودػطودــىػػػػالم دمػػة للجنػػة بظــيػدــكغالػػمػػف أراضػػي  416

 ذاعغن.
كعليػػو يقػػؽ لجميػػ  ذكم الشػػنف  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة  

أك بنم صفة أخرل أف يت دمكا باعتراضاتيـ بالمنط ة بصفتيـ مف أصقاب األمالؾ 
 مف تاريخ نشر ىذا اإلعالف. يكـ ( 71) على المشركع كذلؾ خالؿ مدة 

بظـيػػت دـ االعتراضات لدل مئتب اللجنة المقليػة للبنػاء كالتنظػيـ بم رىػا  ػي بلديػة 
كللسػػػيد / سػػػػئرتير اللجنػػػػة المرئزيػػػػة بمئتبػػػػو بػػػػكزارة القئػػػػـ المقلػػػػي خػػػػالؿ  دــــكغالػ
 لدكاـ الرسمي.ساعات ا

ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 اض لقي القشاشبحيداع مجدد لمشركع تنظيمي عمراني تفصيلي لالعتر 
 ر ح -منط ة تنظيـ 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزيػػة لحبنية كتنظيػـ المدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػتيا 
إعػػػػػادة إيػػػػػداع المشػػػػػركع التنظيمػػػػػي  42/5/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  12/4113رقػػػػػـ 

ــ بمنط ػػػػػػػػػػػة تنظػػػػػػػػػػػيـ  العمرانػػػػػػػػػػػي التفصػػػػػػػػػػػيلي لل طػػػػػػػػػػػ  كال سػػػػػػػػػػػائـ الكاقعػػػػػػػػػػػة                رســـــــــ
 4/4/4112بتػاريخ  سضدـطغنػكالمبينة تفاصيلو ب ػرار اإليػداع السػابؽ المنشػػكر  ػي 

 .مف تاريخ نشر ىذا اإلعالفخطدظػرذرػغوطا ػإيداعان مجددان لمدة 
 انػو  1673( لسنة 45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )14كعليو كك  ان لنص المادة ) 

ب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة يجػػكز لجميػػ  أصػػقا
بيذا المشركع أك بنم مشركع مخر سكاء بصفتيـ مف أصقاب ىذه األمػالؾ أك بنيػة 
صفة أخرل االطالع مجانان على المشركع المعػدؿ لػدل مئتػب اللجنػة المقليػة للبنػاء 

ديـ االعتراضػػات خػػالؿ سػػاعات الػػدكاـ الرسػػمي كت ػػ رســ كالتنظػػيـ بم رىػػا  ػػي بلديػػة 
مف تاريػػخ نشػر ىػذا اإلعػالف  ػي الجريػدة الرسػمية أك خطدظػرذرػغوطا ػعليو خالؿ 
 .فتيف يكميتيف مقليتيف أييما أقرب ي صقي

 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخكسػكؼ لػف يلتفت ألم اع))

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 در عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصا

ـ ارتداد 7ـ+ 14بعرض  4بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 13-1كالمقصكر بيف شارعي 

 الشكئة االقليمية –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

مقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف ب
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  42/5/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  12/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ ارتػداد كالمقصػكر بػيف شػارعي 7ـ+ 14بعػرض  4المخطط التفصيلي للشارع رقػـ 
 .راضي سب ( مف ال طعة )أراضي سب (كالمار بال سائـ )أ 1-13

الف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلع
 .14/7/4113 ي جريدتي  لسطيف كالرسالة بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15المادة )  ان لنصكذلؾ ك 

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد كالمقصكر بيف 7ـ+41بعرض  41بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 يف قتى كادم السل ا شرقان(صالح الد 2) شارعي

 : دير البلحمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 12/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
بعػرض  41عف إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقػـ  42/5/4113المنع دة بتاريخ 

 صػالح الػػديف قتػى كادم السػػل ا شػػرقان( 2) ف شػػارعيـ ارتػداد كالمقصػػكر بػي7ـ+41
-73-72-46-45-44-42-42-47-44-41-41-16كالمػػػػار بال سػػػػائـ رقػػػػـ )

 .(144( مف ال طعة رقـ )74-22-22-43
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
شمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ الم

الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 
 دير البلح.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػناضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطد
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

رتداد كالمقصكر بيف ـ ا7ـ+13بعرض  2بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (4-44شارعي )
 : المأراقةمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 12/4113نية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ تعلف اللجنة المرئزية لحب
بعػػرض  2عػف إيػػداع المخطػط التفصػػيلي للشػارع رقػػـ  42/5/4113المنع ػدة بتػػاريخ 

-2-2-7كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ ) (4-44ـ ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي )7ـ+13
 .(336( مف ال طعة رقـ )3-4-13-14-5-15-16-6

 كمان مف تاريخ ىذا اإلعالف.لالعتراض خالؿ مدة خمسة عشر ي
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 .المأراقة
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 288 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

بيف  ـ ارتداد كالمقصكر7ـ+14بعرض  12بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 6-7شارعي 
 : المأراقةمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 12/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
بعػرض  12عف إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقػـ  42/5/4113المنع دة بتاريخ 

-12-17-14كالمػار بال سػائـ رقػـ ) 6-7ـ ارتداد كالمقصكر بيف شارعي 7ـ+14
 .(335( مف ال طعة رقـ )14-23-15-16

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

رسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة ال
 المأراقة.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ 

ـ ارتداد كالمقصكر بيف 7ـ+41بعرض  17بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 6-5شارعي 
 : كادم غزةمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 12/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
بعػرض  17عف إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقػـ  42/5/4113المنع دة بتاريخ 

( مػػف 15-16كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ ) 6-5ـ ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي 7ـ+41
 .(324( مف ال طعة رقـ )43-42رقـ )( كال سائـ 325ال طعة رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة خمسة عشر يكمان مف تاريخ ىذا اإلعالف.
الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب 

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 كادم غزة.
 ((.يػػػختػػراض يػػرد بعد ىذا التار ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
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ػإرـــــــالن
 ية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبن

الكاصؿ مف )شارع صالح الديف  1A  +A4بحيداع المخطط التفصيلي لشارع رقـ 
 ـ5اج( بعرض مير  2قتى شارع رقـ 

 : النصرمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 12/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 1A  +A4عف إيداع المخطط التفصيلي لشارع رقػـ  42/5/4113المنع دة بتاريخ 

ـ كالمػػػار 5ميػػػراج( بعػػػرض  2الكاصػػػؿ مػػػف )شػػػارع صػػػالح الػػػديف قتػػػى شػػػارع رقػػػـ 
 سب ( مف ال ط  رقـ )أراضي سب (  بال سائـ رقـ )أراضي

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
قاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػ

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 النصر.
 ((.ريػػػختػػراض يػػرد بعد ىذا التا))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد.14بعرض  11بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 : ال رارةمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 12/4113علف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ ت
بعػرض  11عف إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقػـ  42/5/4113المنع دة بتاريخ 

-11-11-45-6-47-5-4-3-2-2-7ـ بدكف ارتػداد كالمػار بال سػائـ رقػـ )14
-13-15ئـ )( كال سػػا74( مػػف ال طػػ  رقػػـ )44-46-51-64-17-12-12-61
-2( كال سػػػػػائـ )4722( مػػػػػف ال طعػػػػػة رقػػػػػـ )12-12-11-41-41-44-2-7-4
 .(4722( مف ال طعة رقـ )14-13-7-2-4

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

رطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خا
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 ال رارة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 در عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصا

(ـ 13-41بعرض ) 5747بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (4-صالح الديف  45كالمقصكر بيف شارعي ) )الجدبة(

 غزة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  42/5/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  12/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

(ـ )الجدبة( كالمقصكر بيف 13-41بعرض ) 5747المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
( مف 21-76-46-24-72-21(  كالمار بال سائـ )4-صالح الديف  45شارعي )
 .(447ال طعة )

ابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر الس
 .11/7/4113 ي جريدتي  لسطيف كالرسالة بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
 عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15ؾ ك  ان لنص المادة )كذل

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ارتداد بيف  ـ دكف5بعرض  4332بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 1264-1311شارعي 

 غزة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  42/5/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  12/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

-1311ـ دكف ارتػداد بػيف شػارعي 5بعػرض  4332المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ( .343( مف ال طعة )74-75-21كالمار بال سائـ ) 1264

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .71/2/4113 ي جريدتي  لسطيف كالرسالة بتاريخ 

ذ بعػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػ
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة صادر عف اللجنة المرئزية

 بحيداع مشركع ت سيـ ارض لأايات السئف باسـ / كرثة راشد المصدر
 دير البلح –منط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزيػػة لحبنية كتنظيػـ المدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػتيا 
إيػػداع مشػػػركع ت سيػػػـ أرض ال سػػيمة  42/5/4113بتػػاريخ  المنع ػػدة 12/4113رقػػـ 
 دكنـ. 111.414بمكق  )دير البلح( لمساقة  4774مف ال طعة رقـ  47رقـ 

دير الػبلح بئتابيػا  كذلؾ بناء على طلب مف اللجنة المقلية للبنػاء كالتنظيـ  ي بلديػػة
 .2/1/4112المؤرخ  11/ 12رقـ ق . ت/ 

 انػو  1673( لسنة 45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )41) كعليو كك  ان لنص المادة 
يجكز ألم شخص مف ذكم الق كؽ  ي األراضي أك األمالؾ األخرل الكاقعة ضمف 
ارض المشػػػػركع سػػػػكاء بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػقاب ىػػػػذه األمػػػػالؾ أك بنيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل 

ىػا  االطالع على خرائط المشركع المكدعة بمئتب اللجنة المقلية للبناء كالتنظيـ بم ر 
خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة خمسة عشر يكمان مػف تاريػػخ   ي بلدية دير البلح

نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك  ػػي صػػقيفتيف يػػكميتيف مقليتػػيف أييمػػا 
أقػرب  كمف ثـ ت ديـ االعتراضات عليو خػالؿ ىػذه المػدة إلػى مئتػب اللجنػة المقليػة 

 بصكرة رسمية. 
 ((.ػرد بعػػد ىػذا التاريػػخفػػت ألم اعتػراض يكسػكؼ لػف يلت))

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

بالمصادقة النيائية على مشركع تأيير ىدؼ استخداـ جزء مف ارض ال سائـ رقـ 
 الى مقطة معالجة الصرؼ الصقي 56مف ال طعة رقـ  12-13-14

 خانيكنس -منط ة تنظيـ 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػػتيا 
 التصديؽ النيائي علػى مشػركع تأييػر 42/5/4113المنع دة بتاريخ  12/4113رقـ 

الػػى  56مػػف ال طعػػة رقػػـ  14-13-12ىػػدؼ اسػػتخداـ جػػزء مػػف ارض ال سػػائـ رقػػـ 
 مقطة معالجة الصرؼ الصقي.

السابؽ إيداعػو لالعتػراض بمكجػب اإلعػالف الصػادر عػف اللجنػة المرئزيػة كالمنشػكر 
مػػ  كضػػعو مكضػػ  التنفيػػذ بعػػد  45/2/4113 ػػي جريػػدتي  لسػػطيف كالقيػػاة بتػػاريخ 

يخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك  ػػي مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػار 
( مػػف قػػانكف 15لمػػادة )، كذلػػؾ ك  ػػان لػػنص اتيف يكميتيػػػف مقليتػػيف أييمػػا أقػػربصقػػػيف

 .تنظيـ المدف

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات 

إيداع تأيير ىدؼ استخداـ جزء مف ارض مف مرا ؽ عامة الى زراعي  ي ال سيمة 
 174مف ال طعة رقـ  24رقـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ أنيػا قػد 
إيػػداع مشػػركع تأييػػر  42/5/4113المنع ػػدة بتػػاريخ  12/4113قػػررت بجلسػػتيا رقػػـ 

مػف  24ىدؼ استخداـ جزء مف ارض مف مرا ؽ عامة الى زراعي  ػي ال سػيمة رقػـ 
 كذلػػػؾ طب ػػػان للمخطػػػط المػػػكدع بم ػػػر لجنػػػة التنظػػػيـ ديػػػر الػػػبلح – 174ال طعػػػة رقػػػـ 

 1673( لسػػنة 45ر مػف قػػانكف تنظػػيـ المػػدف رقػػـ )تطبي ػان لػػنص المػػادة السادسػػة عشػػ
 كتعديالتو.

ستنادان لنص المادة السابعة عشػر مػف ذات ال ػانكف  انػو يجػكز لجميػ  ذكم كعليو كا 
الق كؽ  ي األراضي كاألمالؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخػر 
أكدع بم تضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكاء بصػػفتيـ مػػف أصػػقاب األمػػالؾ أك بنيػػة 

ضػػاتيـ عليػػو إلػػى مئتػػب صػػفة أخػػرل االطػػالع علػػى المخطػػط المػػكدع كت ػػديـ اعترا
كمػان  مػف تاريػػخ خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة سػتيف ي اللجنة المقلية دير البلح

 .نشر ىذا اإلعالف
 ((.راض يػرد بعػػد التاريػػخ المقددكسػكؼ لػف يلتفت ألم اعتػ))

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 نة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللج

 ـ ممر مشاه ضمف قي المنشية5بحيداع المخطط التفصيلي لشارع ركمية بعرض 
 : بيت الىيامنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 13/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
ـ 5عف إيداع المخطط التفصيلي لشارع ركميػة بعػرض  4/6/4113بتاريخ  المنع دة

( مػف ال طعػة رقػـ 42-42-16) ية ممر مشػاه كالمػار بال سػائـ رقػـضمف قي المنش
(1423). 

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 بيت الىيا.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػضطدناضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػا
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ "ممر مشاه" )قي الشيداء(3بعرض  5بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 : بني سييالمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 13/4113ظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتن
ـ 3بعرض  5عف إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ  4/6/4113المنع دة بتاريخ 

 .(414( مف ال طعة رقـ )42-43قـ )"ممر مشاه" )قي الشيداء( كالمار بال سائـ ر 
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

صػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أ
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 بني سييال.
 ((.التاريػػػخ تػػراض يػػرد بعد ىذا))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ بدكف ارتداد الكاصؿ 11بعرض  14144بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (75-3بيف شارعي )
 : خانيكنسمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45تنظيـ المدف رقـ ) قانكف

 13/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 14144عػػػف إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػارع رقػػػـ  4/6/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ 

-6-5قػـ )(كالمػار بال سػائـ ر 75-3ـ بدكف ارتداد الكاصؿ بيف شارعي )11بعرض 
 .(52رقـ ) ( مف ال طعة11

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

لبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة ل
 خانيكنس.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

-6171-6122-6143-6126-6114)بحيداع المخطط التفصيلي للشكارع رقـ 
6134-6124) 

 ـ ارتداد )قيزاف أبك رشكاف(7ـ+14بعرض 
 : خانيكنسمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 13/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
-6114للشػػكارع رقػػـ ) عػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيلي 4/6/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

ـ ارتػػػػػداد )قيػػػػػزاف 7ـ+14( بعػػػػػرض 6126-6143-6122-6171-6134-6124
( 27( مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ )44-41-16-15-14أبػػػك رشػػػكاف( كالمػػػار بال سػػػائـ رقػػػـ )

 .(23( مف ال طعة رقـ )7-4-1ائـ )كال س
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

ق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب ال
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 خانيكنس.
 ((.ػختػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

بعرض  16-37بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع الكاصؿ بيف شارعي 
 ـ بدكف ارتداد14

 دير البلح –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45ـ )قانكف تنظيـ المدف رق

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  4/6/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  13/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ بػدكف ارتػداد 14بعػرض  16-37المخطط التفصػيلي للشػارع الكاصػؿ بػيف شػارعي 
 ( .143ل طعة )( مف ا73-74كالمار بال سائـ )

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .11/3/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
يكميتيف عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 312 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ ممر مشاه3ض بعر  47Aبالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 كادم غزة –منط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  4/6/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  13/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

( 44ر بال سػيمة )ممػر مشػاه كالمػاـ 3بعػرض  47Aالمخطط التفصيلي للشػارع رقػـ 
 .(326مف ال طعة )

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .4/3/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
 ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف  عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد 7+ـ11بعرض  48مخطط التفصيلي للشارع رقـ بالمصادقة على ال
 (5-*15كالمقصكر بيف شارعي )

 كادم غزة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  4/6/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  13/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

تداد كالمقصػكر بػيف شػارعي ـ ار 7ـ+11بعرض  48المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 .(321طعة )( مف ال 7( كالمار بال سيمة )5-*15)

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .43/2/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة  ئمػػا قػػررت اللجنػػة
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد 4ـ+ 5* بعرض 74بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 34-5كالمقصكر بيف شارعي 

 ر ح –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػد
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  4/6/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  13/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

ـ ارتػػػػػداد كالمقصػػػػػكر بػػػػػيف 4ـ+ 5* بعػػػػػرض 74المخطػػػػػط التفصػػػػػيلي للشػػػػػارع رقػػػػػـ 
 .(42( مف ال طعة )13-17-14 سائـ )كالمار بال 34-5شارعي 

لصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف ا
 .42/7/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15)كذلؾ ك  ان لنص المادة 

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد13* بعرض 11بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ي سييالالفاصؿ بيف بلديتي عبساف الجديدة كبن

 عبساف الجديدة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػػديؽ النيػػػػػائي علػػػػػى  4/6/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  13/4113بجلسػػػػػتيا رقػػػػػـ 

بػدكف ارتػداد الفاصػؿ بػيف بلػديتي ـ 13* بعػرض 11المخطط التفصيلي للشػارع رقػـ 
( مػف ال طعػػة 1-4-7-2-3-4-17عبسػاف الجديػدة كبنػػي سػييال كالمػار بال سػػائـ )

 .(472( مف ال طعة )44-42-44-11-3-2-12-12( كال سائـ )442)
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .14/11/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػناضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطد
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

بالمصادقة النيائية على مشركع تأيير ىدؼ استخداـ جزء مف ارض ال سيمة رقـ 
 56مف ال طعة رقـ  12

 الى برئة لتجمي  كترشيح مياه األمطار
 خانيكنس -منط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45رقـ ) قانكف تنظيـ المدف

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػػتيا 
التصػػديؽ النيػػائي علػػى مشػػركع تأييػػر  4/6/4113المنع ػػدة بتػػاريخ  13/4113رقػػـ 

الػػػى برئػػػػة  56مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ  12ىػػػدؼ اسػػػتخداـ جػػػزء مػػػف ارض ال سػػػيمة رقػػػػـ 
 ر.لتجمي  كترشيح مياه األمطا

السابؽ إيداعػو لالعتػراض بمكجػب اإلعػالف الصػادر عػف اللجنػة المرئزيػة كالمنشػكر 
مػػػ  كضػػػعو مكضػػػ  التنفيػػػذ بعػػػد  4/3/4113 ػػػي جريػػػدتي  لسػػػطيف كالقيػػػاة بتػػػاريخ 

مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك  ػػي 
( مػػف قػػانكف 15لمػػادة ) ػػان لػػنص ا، كذلػػؾ ك تيف يكميتيػػػف مقليتػػيف أييمػػا أقػػربصقػػػيف

 .تنظيـ المدف

ػاضضجظـظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة
 بحيداع مشركع تنظيمي عمراني تفصيلي لقي السدرة كالصفا

 المصدر -منط ة تنظيـ 
 ـ1673( لسنة 45لمدف رقـ )قانكف تنظيـ ا

تعلف اللجنة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجلسػتيا 
إيػػػػداع المشػػػػركع التنظيمػػػػي العمرانػػػػي  4/6/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  13/4113رقػػػػـ 

التفصيلي لمنط ة السدرة كالصفا الذم أعدتو اللجنة المقلية للبناء كالتنظيـ  ي بلدية 
 ر كالذم يشمؿ ال ط  كال سائـ التالية:المصد

 المساقة اإلجمالية رقـ ال سيمة رقـ ال طعة

 دكنـ 1211 أراضي سب  أراضي سب 

 .1673( لسنة 45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )13كذلؾ ك  ان لنص المادة )
( مف ذات ال انكف  حنو يجكز لجميػ  أصػقاب الق ػكؽ 14كعليو كك  ان لنص المادة )

راضي كاألبنية كاألمالؾ األخرل المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخر  ي األ
سكاء بصفتيـ مػف أصػقاب ىػذه األمػالؾ أك بنيػة صػفة أخػرل االطػالع مجانػان علػى 
المشػػػػركع المػػػػكدع  لػػػػدل مئتػػػػب اللجنػػػػة المقليػػػػة للبنػػػػاء كالتنظػػػػيـ بم رىػػػػا  ػػػػي بلديػػػػة 

اضػات عليػو خػالؿ مػدة شػيريف المصدر خالؿ ساعات الدكاـ الرسػمي كت ػديـ االعتر 
فتيف يكميتيف مقليتيف مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية أك  ي صقي

 .أييما أقرب
 ((.د بعػػد ىػذا التاريػػخ))كسػكؼ لف يلتفت ألم اعتػراض يػر 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 ية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئز 

 بحيداع مشركع تنظيمي عمراني تفصيلي لقي تؿ اللكز
 المأازم -منط ة تنظيـ 
 ـ1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجلسػتيا 
إيػػػػداع المشػػػػركع التنظيمػػػػي العمرانػػػػي  4/6/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  13/4113رقػػػػـ 

التفصػػيلي لمنط ػػػة تػػؿ اللػػػكز الػػذم أعدتػػػو اللجنػػة المقليػػػة للبنػػاء كالتنظػػػيـ  ػػي بلديػػػة 
 المأازم كالذم يشمؿ ال ط  كال سائـ التالية:

 المساقة اإلجمالية رقـ ال سيمة رقـ ال طعة

 دكنـ 641 أراضي سب  أراضي سب 

 .1673( لسنة 45نكف تنظيـ المدف رقـ )( مف قا13كذلؾ ك  ان لنص المادة )
( مف ذات ال انكف  حنو يجكز لجميػ  أصػقاب الق ػكؽ 14كعليو كك  ان لنص المادة )

 ي األراضي كاألبنية كاألمالؾ األخرل المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخر 
سكاء بصفتيـ مػف أصػقاب ىػذه األمػالؾ أك بنيػة صػفة أخػرل االطػالع مجانػان علػى 

شػػػػركع المػػػػكدع  لػػػػدل مئتػػػػب اللجنػػػػة المقليػػػػة للبنػػػػاء كالتنظػػػػيـ بم رىػػػػا  ػػػػي بلديػػػػة الم
المأازم خالؿ سػاعات الػدكاـ الرسػمي كت ػديـ االعتراضػات عليػو خػالؿ مػدة شػيريف 

فتيف يكميتيف مقليتيف مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية أك  ي صقي
 .أييما أقرب

 ((.يػرد بعػػد ىػذا التاريػػختػراض ))كسػكؼ لف يلتفت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

-17166-17162-17123-17161بحيداع المخطط التفصيلي للشكارع رقـ 
 قي الئتيبة 17665

 : خانيكنسمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45نظيـ المدف رقـ )قانكف ت

 13/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
-17161عف إيػداع المخطػط التفصػيلي للشػكارع رقػـ   4/6/4113المنع دة بتاريخ 

-15-14قػػي الئتيبػػة كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ ) 17123-17162-17166-17665
 .(23( مف ال طعة رقـ )7-4-1سائـ )( كال 27رقـ )( مف ال طعة 16-41-44

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

اضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتر 
 خانيكنس.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ بدكف ارتداد كالشارع رقـ 11بعرض  1411حيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ ب
 ـ ارتداد7ـ+11بعرض  1211

 : خانيكنسمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 14/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 1411إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػارع رقػػػـ  عػػػف 45/6/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ 

ـ ارتػػػػػداد كالمػػػػػار 7ـ+11بعػػػػػرض  1211ـ بػػػػػدكف ارتػػػػػداد كالشػػػػػارع رقػػػػػـ 11بعػػػػػرض 
 .(24( مف ال طعة رقـ )42-74-21-76-75بال سائـ رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
ألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كا

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 خانيكنس.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظ
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد 7ـ+14بعرض  11441بحيداع المخطط التفصيلي التنظيمي لشارع رقـ 
 ضمف قي قاع ال ريف ـ5كممر مشاه بعرض 

 : خانيكنسمنط ة تنظيـ
 1673لسنة  (45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 14/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
عػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيلي التنظيمػػي لشػػارع رقػػـ  45/6/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

ـ ضػػػمف قػػػي قػػػاع ال ػػػريف 5ـ ارتػػػداد كممػػػر مشػػػاه بعػػػرض 7ـ+14بعػػػرض  11441
 .(42ال طعة رقـ ) ( مف12-12-17-14-11كالمار بال سائـ رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

مقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة ال
 خانيكنس.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
 
 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد11بعرض  11124رقـ  بحيداع المخطط التفصيلي للشارع
 ( ضمف قي المنارة11172-71كالمقصكر بيف شارعي )

 : خانيكنسمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 14/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 11124صػػيلي للشػػارع رقػػـ عػػف إيػػداع المخطػػط التف 45/6/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

( ضمف قي المنارة 11172-71دكف ارتداد كالمقصكر بيف شارعي )ـ ب11بعرض 
 .(45طعة رقـ )( مف ال 2-2كالمار بال سائـ رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

كلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشم
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 خانيكنس.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػاسظاتػزـزةبطح

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 بحيداع المخطط التفصيلي لشكارع ضمف قي معف
 : خانيكنسمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 14/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
عػػػف إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيلي لشػػػكارع ضػػػمف قػػػي  45/6/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ 

-42-47-44-41-41-16-15-14-13-12-12معػػػف كالمػػػار بال سػػػائـ رقػػػـ )
( مف 42-43-44-45-46-71-74-77-72-75-76-21-21-24-27-22

 .(36( مف ال طعة رقـ )16-14-12-12( كال سائـ )27ال طعة رقـ )
 شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف. لالعتراض خالؿ مدة

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 س.خانيكن
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 دـ ارتدا7ـ+14بعرض  11142المخطط التفصيلي لشارع رقـ بالمصادقة على 
 ( ضمف قي قاع ال ريف11165-52كالمقصكر بيف شارعي )

 خانيكنس –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  45/6/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  14/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

د كالمقصػػكر بػػيف ـ ارتػػدا7ـ+14بعػػرض   11142طػػط التفصػػيلي لشػػارع رقػػـ المخ
( مف 17-14-11 سائـ )( ضمف قي قاع ال ريف  كالمار بال11165-52شارعي )
 .(44ال طعة )

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .47/4/4113 ي جريدتي الرسالة كاالست الؿ بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػطحاسظاتػزـزةب

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ بدكف ارتداد 11بعرض   14126بالمصادقة على المخطط التفصيلي لشارع رقـ 
 (14-11ي )كالمقصكر بيف شارع

 خانيكنس –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

رئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة الم
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  45/6/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  14/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ بػػدكف ارتػداد كالمقصػكر بػػيف 11بعػرض   14126المخطػط التفصػيلي لشػػارع رقػـ 
 طعػة ( مػف ال42-47-44-41-6-5-4-2( كالمار بال سائـ ) 14-11شارعي ) 

(25). 
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .71/11/4112 ي جريدتي الرسالة كاالست الؿ بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

 ي صقيفتيف يكميتيف عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ضمف قي السطر 21طعة رقـ بالمصادقة على المخطط التفصيلي لشكارع ال 
 خانيكنس –منط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  45/6/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  14/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ئـ )مػف ضػمف قػي السػطر كالمػار بال سػا 21رقـ  المخطط التفصيلي لشكارع ال طعة
 .(21( مف ال طعة )21قتى  1

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .17/5/4112 ي جريدتي الرسالة كاالست الؿ بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
شر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف ع

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15ادة )كذلؾ ك  ان لنص الم

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

  
ػ
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ػإرـــــــالن
 لمدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ ا

)ابك جراد( كالمسمى بشارع  5221بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
-الرشيد 111ـ بدكف ارتداد كالمقصكر بيف شارعي )12ساب ان بعرض  4451رقـ 

 األقصي( 1421
 غزة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة ك 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  45/6/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  14/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

سػاب ان  4451)ابك جراد( كالمسمى بشارع رقػـ  5221المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
األقصػػي(  1421-دالرشػػي 111ـ بػػدكف ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي )12بعػػرض 

 .(344( مف ال طعة )27-15-21-26-72-77)ر بال سائـ كالما
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .41/7/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

ف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعال
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ي مشركع الت سيـ المعتمد  134تخداـ جزء مف ارض الم سـ إيداع تأيير ىدؼ اس
 تسكية الى سئني 13تسكية مف ال طعة رقـ  42على ارض ال سيمة رقـ 
مف ال طعة  131/ ئامؿ أبك ميادم  ي ال سيمة رقـ كتأيير ىدؼ ارض المكاطف

 إلنشاء خزاف مياه  ي تؿ األخضر 4رقـ 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

علػػف اللجنػػة المرئزيػػة لحبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للجميػػكر الئػػريـ أنيػػا قػػد ت
إيػػػػداع تأييػػػػر ىػػػػدؼ  45/6/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  14/4113قػػػػررت بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

 ػي مشػركع الت سػيـ المعتمػد علػى ارض ال سػيمة  134استخداـ جػزء مػف ارض الم سػـ 
ئني كتأييػػر ىػػدؼ ارض المػػكاطف/ تسػػكية الػػى سػػ 13تسػػكية مػػف ال طعػػة رقػػـ  42رقػػـ 

 ػػي تػػؿ األخضػػر إلنشػػاء  4مػػف ال طعػػة رقػػـ  131ئامػػؿ أبػػك ميػػادم  ػػي ال سػػيمة رقػػـ 
تطبي ان لنص المادة  كذلؾ طب ان للمخطط المكدع بم ر لجنة التنظيـ البريج –خزاف مياه 

 كتعديالتو. 1673( لسنة 45السادسة عشر مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )
لػػػنص المػػػادة السػػػابعة عشػػػر مػػػف ذات ال ػػػانكف  انػػػو يجػػػكز لجميػػػ  ذكم  كعليػػػو كاسػػػتنادان 

الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألمػػالؾ كاألبنيػػة المشػػمكلة بيػػذا المشػػركع أك بػػنم مشػػركع مخػػر 
أكدع بم تضي المادة السادسة عشر سكاء بصفتيـ مف أصقاب األمالؾ أك بنية صػفة 

عليػػػو إلػػػى مئتػػػب اللجنػػػة أخػػػرل االطػػػالع علػػػى المخطػػػط المػػػكدع كت ػػػديـ اعتراضػػػاتيـ 
خػػالؿ سػػاعات الػػدكاـ الرسػػمي كلمػػدة سػػتيف يكمػػان مػػف تاريػػػخ نشػػر ىػػذا  المقليػػة البػػريج

 اإلعالف.
 ))كسػكؼ لػف يلتفت ألم اعتػراض يػرد بعػػد التاريػػخ المقدد((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 بنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لح

 بالمصادقة على المشركع التنظيمي العمراني الييئلي لمنط ة الشكئة االقليمية
 الشكئة االقليمية -لمنط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػة لحبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
 التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى 45/6/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  14/4113رقػػػػـ  بجلسػػػػتيا

مػػػ  كضػػػعو  المشػػػركع التنظيمػػػي العمرانػػػي الييئلػػػي لمنط ػػػة تنظػػػيـ الشػػػكئة االقليميػػػة
مكض  التنفيذ بعد مركر خمسة عشر يكمان مف تاريخ نشر ىذا اإلعالف  ػي الجريػدة 

 .تيف يكميتيػف مقليتيف أييما أقربالرسمية أك  ي صقػيف
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15لمادة )كذلؾ ك  ان لنص ا

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ

                
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

  مف سب 4بحيداع مشركع ت سيـ ارض لأايات السئف على ارض ال سيمة رقـ 
 / عادؿ صباح كطارؽ أبك مديفباسـ سب  14ال طعة رقـ 

 البريج -منط ة تنظيـ 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزيػػة لحبنية كتنظيػـ المدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػتيا 
ل سػػيمة إيػداع مشػػركع ت سيػػـ أرض ا  45/6/4113المنع ػدة بتػاريخ  14/4113رقػـ 
 دكنـ. 11.2سب  بمكق  )البريج( لمساقة  14سب  مف ال طعة رقـ  4رقـ 

البريج المؤرخ  ػي  كذلؾ بناء على طلب مف اللجنة المقلية للبنػاء كالتنظيـ  ي بلديػػة
41/14/4112. 

 انػو  1673( لسػنة 45( مف قانكف تنظػيـ المػدف رقػـ )41كعليو كك  ان لنص المادة )
م الق كؽ  ي األراضي أك األمالؾ األخرل الكاقعة ضمف يجكز ألم شخص مف ذك 

ارض المشػػػػركع سػػػػكاء بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػقاب ىػػػػذه األمػػػػالؾ أك بنيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل 
االطالع على خرائط المشركع المكدعة بمئتب اللجنة المقلية للبناء كالتنظيـ بم رىػا  

ػخ نشػر ىػذا  ي بلدية البريج خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة ستو اسابي  مف تاري
اإلعالف  ي الجريػدة الرسػمية أك  ي صػقيفتيف يػكميتيف مقليتػيف أييمػا أقػػرب  كمػف 
ثػػػـ ت ػػػديـ االعتراضػػػات عليػػػو خػػػالؿ ىػػػذه المػػػدة إلػػػى مئتػػػب اللجنػػػة المقليػػػة بصػػػكرة 

 رسمية. 
 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخكسػكؼ لػف يلتفػػت ألم اع))

ػاضطدنػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغماضضجظظػ
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

)امتداد النصر(  74إيداع تأيير ىدؼ استخداـ األراضي على جانبي الشارع رقـ 
 الى مقكر تجارم

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ أنيػا قػد تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػد
إيػػداع مشػػركع تأييػػر  45/6/4113المنع ػػدة بتػػاريخ  14/4113قػػررت بجلسػػتيا رقػػـ 

)امتػػداد النصػػر( الػػى مقػػكر  74األراضػػي علػػى جػػانبي الشػػارع رقػػـ  ىػػدؼ اسػػتخداـ
تطبي ػػان لػػنص  كذلػػؾ طب ػػان للمخطػػط المػػكدع بم ػػر لجنػػة التنظػػيـ بيػػت الىيػػا –تجػػارم 
 كتعديالتو. 1673( لسنة 45ر مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )لسادسة عشالمادة ا

ًن لنص المادة السابعة عشر مف ذات ال انكف  انو يجكز لجمي  ذكم   كعليو كاستنادان
الق كؽ  ي األراضي كاألمالؾ كاألبنية المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخػر 

مػػف أصػػقاب األمػػالؾ أك بنيػػة أكدع بم تضػػي المػػادة السادسػػة عشػػر سػػكاء بصػػفتيـ 
يـ عليػػو إلػػى مئتػػب صػػفة أخػػرل االطػػالع علػػى المخطػػط المػػكدع كت ػػديـ اعتراضػػات

كمان  مف تاريػػخ بيت الىيا خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة ستيف ي اللجنة المقلية
 .نشر ىذا اإلعالف

 ((.راض يػرد بعػػد التاريػػخ المقددكسػكؼ لػف يلتفت ألم اعتػ))

ػضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػا
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

بحيداع مجدد لمشركع تنظيمي عمراني تفصيلي لشبئة الشكارع ضمف المنط ة 
 االقليمية

 بيت الىيا االقليمية -منط ة تنظيـ 
 1673سنة ( ل45قـ )قانكف تنظيـ المدف ر 

تعلف اللجنة المرئزيػػة لحبنية كتنظيػـ المدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػتيا 
إعػػػػػادة إيػػػػػداع المشػػػػػركع التنظيمػػػػػي  45/6/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  14/4113رقػػػػػـ 

بغتػالعغاػكال سائـ الكاقعة بمنط ة تنظيـ  1443-1444العمراني التفصيلي لل ط  
جرغـدتيػاضردـاضظػػػب ػرار اإليػداع السػابؽ المنشػػكر  ػي  كالمبينة تفاصػيلواالشضغطغظػ
مػف تػاريخ  خطدظػرذرػغوطا إيداعان مجددان لمػدة  44/11/4117بتاريخ  وسضدطغن

 نشر ىذا اإلعالف .
 انػو  1673( لسنة 45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )14لنص المادة ) كعليو كك  ان  

كاألمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة 
بيذا المشركع أك بنم مشركع مخر سكاء بصفتيـ مف أصقاب ىذه األمػالؾ أك بنيػة 
صفة أخرل االطالع مجانان على المشركع المعػدؿ لػدل مئتػب اللجنػة المقليػة للبنػاء 
كالتنظػػػػػيـ بم رىػػػػػا  ػػػػػي بلديػػػػػة بيػػػػػت الىيػػػػػا خػػػػػالؿ سػػػػػاعات الػػػػػدكاـ الرسػػػػػمي كت ػػػػػديـ 

مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة خطدظػرذرػغوطا ػؿ االعتراضات عليو خال
 .فتيف يكميتيف مقليتيف أييما أقربالرسمية أك  ي صقي

 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخكسػكؼ لػف يلتفت ألم اع))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 323 - 

ػإرـــــــالن
 نية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحب

ـ بدكف 13ابك السيد بعرض  11بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ارتداد

 بيت قانكف –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  45/6/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  14/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ بػػػدكف ارتػػػداد كالمػػػار 13ابػػػك السػػػيد بعػػػرض  11المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػارع رقػػػـ 
 .(261( مف ال طعة رقـ )4( كال سيمة رقـ )257( مف ال طعة )4-12بال سائـ )

الذم نشػر السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية ك 
 .44/3/4113 ي جريدتي  لسطيف كالقياة بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .يـ المدف( مف قانكف تنظ15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ 5بالمصادقة على المخطط التفصيلي لشكارع تنظيمية ضمف قي البرئة بعرض 
 بدكف ارتداد

 بيت الىيا –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45رقـ ) قانكف تنظيـ المدف

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  45/6/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  14/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ بػػػدكف ارتػػػداد 5المخطػػػط التفصػػػيلي لشػػػكارع تنظيميػػػة ضػػػمف قػػػي البرئػػػة بعػػػرض 
 .(1426ل طعة )( مف ا4-1ال سائـ )كالمار ب

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .71/3/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
يكميتيف عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

(ـ 13-14كدة( بعرض ))ابك ع 22بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 بدكف ارتداد

 بيت قانكف –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45ـ )قانكف تنظيـ المدف رق

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  45/6/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  14/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

(ـ بػػػدكف ارتػػػداد 13-14)ابػػػك عػػػكدة( بعػػػرض ) 22رع رقػػػـ المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػا
( مػػف 11مة رقػػـ )( كال سػػي241( مػػف ال طعػػة )71-44-15-4-1كالمػػار بال سػػائـ )

 .(451ال طعة رقـ )
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .44/3/4113بجريدتي  لسطيف كالقياة بتاريخ 
اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت 

عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 15ايداع ن ؿ ملئية مقطة كقكد قائمة كمرخصة على ارض ال سيمة رقـ / بشنف
/ قا ظ كليد جماؿ ح ئامؿ األغا الى المالئيف الجدد/ صالباسـ7مف ال طعة رقـ 

 األغا كجكاد صالح ئامؿ األغا
 ر ح –منط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45ظيـ المدف رقـ )قانكف تن
تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 

إيداع ن ؿ ملئية مقطة كقكد  45/6/4113المنع دة بتاريخ  14/4113بجلستيا رقـ 
ئامػؿ / صػالح باسػـ 7مف ال طعة رقػـ  15قائمة كمرخصة على ارض ال سيمة رقـ 

                             / قػػػا ظ كليػػػد جمػػػاؿ األغػػػا كجػػػكاد صػػػالح ئامػػػؿ األغػػػاألغػػػا الػػػى المػػػالئيف الجػػػددا
 .3/6/4113/ رئيس بلدية ر ح المؤرخ  ي كذلؾ استنادان الى ئتاب السيد

 حنػػو يجػػكز ألم شػػخص مػػف  1673لسػػنة  45كعليػػو ك  ػػان ل ػػانكف تنظػػيـ المػػدف رقػػـ 
ي أك األمالؾ األخرم الكاقعة ضمف ارض ال سيمة المذئكرة ذكم الق كؽ  ي األراض

اعػػػاله سػػػػكاء بصػػػػفتيـ مػػػػف اصػػػػقاب ىػػػػذه األمػػػػالؾ أك بػػػػنم صػػػػفة اخػػػػرم االطػػػػالع 
كاالعتراض على مشركع ن ؿ الملئية بم ر اللجنة المقليػة لمنط ػة تنظػيـ ر ػح خػالؿ 

 ػػي سػػاعات الػػدكاـ الرسػػمي كلمػػدة خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا االعػػالف 
 الجريدة الرسمية كلف يلتفت ألم اعتراض بعد انتياء مدة االعتراض.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية للتنظيـ كبناء المدف بمقا ظات غزة

ترخغصػطحطظػوشودػسئظػجػبادمػ/ػطحطدػوأحطدػضبغبػ /ػبإغداعػطذروعبذأنػ
ػحضواض

تعلف اللجنة المرئزية للتنظػيـ كبنػاء المػدف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ بننيػا قػد 
 .   45/6/4113المنع دة بتاريخ  14/4113قررت بجلستيا رقـ 

اضقططـظػػمػف ػ747اضقدغطظػرشمػارض علػى طحطظػوشودػسئظػجػإيداع تػرخيص   
حطــدػضبغــبػطحطــدػوأ/  بادــمػاضدــغدمػػف أراضػػي غػػزة الم دمػػة للجنػػة  444رشــمػ
 .اضحضو

كعليػػو يقػػؽ لجميػػ  ذكم الشػػنف  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة  
بالمنط ة بصفتيـ مف أصقاب األمالؾ أك بنم صفة أخرل أف يت دمكا باعتراضاتيـ 

 مف تاريخ نشر ىذا اإلعالف. (يكـ 71)على المشركع كذلؾ خالؿ مدة 
نظػػيـ بم رىػػا  ػػي بلديػػة غػػزة قليػػة للبنػػاء كالتت ػػدـ االعتراضػػات لػػدل مئتػػب اللجنػػة الم

/ سػػئرتير اللجنػػة المرئزيػػة بمئتبػػو بػػكزارة القئػػـ المقلػػي خػػالؿ سػػاعات الػػدكاـ كللسػػيد
 الرسمي.

ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػــالنإرـــــ
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد كالمقصكر بيف 7ـ+5بعرض  1464للشارع رقـ  يبحيداع المخطط التفصيل
 (3573-3312شارعي )

 : غزةمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 15/4113غزة بجلسػتيا رقػـ  تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات
 1464للشػػارع رقػػـ  يعػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيل 14/11/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

(كالمػار بال سػائـ رقػـ 3573-3312ـ ارتداد كالمقصكر بيف شػارعي )7ـ+5بعرض 
 .(352ة رقـ )( مف ال طع71-71-74-77-72)

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو 

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 غزة.
 ((.عد ىذا التاريػػػختػػراض يػػرد ب))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد المقصكر بيف 7ـ+13بعرض  42بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (41-6شارعي )
 : المأراقةمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45تنظيـ المدف رقـ ) قانكف

 15/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 42عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ  14/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

-1( كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ )41-6ـ ارتػػداد المقصػػكر بػػيف شػػارعي )7ـ+13بعػػرض 
-74-71-71( كال سػائـ رقػـ )334( مف ال طعة رقـ ) 4-14-15-16-41-41

 (.335( مف ال طعة رقـ )27
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
دكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػ

الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 
 المأراقة.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 نظيـ المدف بمقا ظات غزةبنية كتصادر عف اللجنة المرئزية لح
ـ ارتداد المقصكر بيف 7ـ+14بعرض  41بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 

 (14-42شارعي )
 : المأراقةمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 15/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 41عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ  14/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

-117( بال سػػػائـ رقػػػـ )14-42ـ ارتػػػداد المقصػػػكر بػػػيف شػػػارعي )7ـ+14بعػػػرض 
112-112-113-114-115-33-32-32-37-34-24-21-21-46-45-
( مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 22-51-46-45-44-42-42-47-44-41-41-36-35-34-21

 (.341ال طعة رقـ )
 تاريخ ىذا اإلعالف. لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 المأراقة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع))كسػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 بنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لح
ـ ارتداد كالمقصكر بيف 7ـ+11بعرض  R4بحيداع المخطط التفصيلي لشارع رقـ 

 (4A-4)شارعي 
 : المصدرمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 15/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 R4عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي لشػػػػارع رقػػػػـ  14/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

 2بال سػيمة رقػـ )( كالمػار 4A-4ـ ارتداد كالمقصػكر بػيف شػارعي )7ـ+11بعرض 
 سب (. 14سب ( مف ال طعة رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

ضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعترا
 المصدر.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
 
 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ()المكؿ 4ئة الشكارع ضمف قي رقـ داع المخطط التفصيلي لشببحي
 : عبساف الئبيرةمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 15/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
ارع ضػمف ئة الشػك عف إيداع المخطط التفصيلي لشب 14/11/4113المنع دة بتاريخ 

-11-11-6-5-4-3-2-2-7-4-1( كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ ))المػػكؿ 4قػػي رقػػـ 
( كال سػػائـ رقػػـ 422( مػػف ال طعػػة رقػػـ )14-13-14-15-16-42-43-44-45
( مػػػػػف ال طعػػػػػة 7-2-2-3-4-5-6-11-13-14-16-41-41-44-71-71)

 (.417( مف ال طعة رقـ )2-7-4-1( كال سائـ رقـ )423رقـ )
 شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.لالعتراض خالؿ مدة 

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 لئبيرة.عبساف ا
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

قصكر بيف ـ ارتداد كالم7ـ+12بعرض  64بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (30-4شارعي رقـ )
 : ر حمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 15/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 64عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ  14/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

( كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ 30-4عي رقػػـ )ـ ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػار 7ـ+12بعػػرض 
 .(2( مف ال طعة رقـ )12-13-14-16-41)

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

كاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػد
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 ر ح.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
 
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ 

ـ ارتداد كالمقصكر بيف 7ـ+14بعرض  112بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (12-12شارعي رقـ )

 : ر حمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 15/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 112عػػػف إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػارع رقػػػـ  14/11/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ 

( كالمػار بال سػائـ رقػـ 12-12ـ ارتداد كالمقصكر بيف شارعي رقـ )7ـ+14بعرض 
 .(14( مف ال طعة رقـ )41-41-43-44-77-72-72)

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
بنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاأل

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 ر ح.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضأل
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 بحيداع مشركع تنظيمي عمراني ىيئلي لالعتراض
 بيت قانكف -منط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

قا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػة لحبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف بم
إيػػداع المشػػركع التنظيمػػي  14/11/4113المنع ػػدة بتػػاريخ  15/4113بجلسػػتيا رقػػـ 

العمرانػػػي الييئلػػػي لمنط ػػػة تنظػػػيـ بيػػػت قػػػانكف الػػػذم أعدتػػػو اللجنػػػة المقليػػػة للبنػػػاء 
( مػػػف قػػػانكف تنظػػػيـ 13لالعتػػػراض ك  ػػػان لػػػنص المػػػادة ) كالتنظػػػيـ بالمنط ػػػة المػػػذئكرة

 .1673( لسنة 45) المدف رقـ
( مف ذات ال انكف  انو يجكز لجميػ  أصػقاب الق ػكؽ 14كعليو كك  ان لنص المادة )

 ػػي األراضػػي كاألبنيػػة أك األمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة بيػػذا المشػػركع أك بػػنم مشػػركع 
مخر سػكاء بصػفتيـ مػف أصػقاب ىػذه األمػالؾ أك بنيػة صػفة أخػرل االطػالع مجانػان 

ىػػػػذا اإلعػػػػالف لػػػػدل مئتػػػػب اللجنػػػػة المقليػػػػة للبنػػػػاء  علػػػػى المشػػػػركع المػػػػكدع بمكجػػػػب
كالتنظػػػػػيـ بم رىػػػػػا  ػػػػػي بلديػػػػػة بيػػػػػت قػػػػػانكف خػػػػػالؿ سػػػػػاعات الػػػػػدكاـ الرسػػػػػمي كت ػػػػػديـ 
االعتراضػػات عليػػو خػػالؿ مػػدة شػػيريف  مػػػف تاريػػػخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػػدة 

 الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف مقليتيف أييما أقرب.
 ((.يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ تػراضكسػكؼ لف يلتفت ألم اع))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

بالمصادقة النيائية على مشركع تأيير ىدؼ استخداـ تأيير ىدؼ استخداـ جزء مف 
مف منط ة كرش كمخازف بلدية  55عة رقـ ( مف ال ط11-14-4ارض ال سائـ )

 ادارية( ضمف القي االدارم-صقية-الى خدمات عامة )دينية
 خانيكنس -منط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػػتيا 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى مشػػػػركع  14/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  15/4113رقػػػػـ 

( 11-14-4تأييػػر ىػػدؼ اسػػتخداـ تأييػػر ىػػدؼ اسػػتخداـ جػػزء مػػف ارض ال سػػائـ )
-ةمػػػف منط ػػػة كرش كمخػػػازف بلديػػػة الػػػى خػػػدمات عامػػػة )دينيػػػ 55مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ 

 .ادارية( ضمف القي االدارم-صقية
ة كالمنشػكر السابؽ إيداعػو لالعتػراض بمكجػب اإلعػالف الصػادر عػف اللجنػة المرئزيػ

مػػػ  كضػػػعو مكضػػػ  التنفيػػػذ بعػػػد  5/5/4113 ػػػي جريػػػدتي  لسػػػطيف كالقيػػػاة بتػػػاريخ 
مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك  ػػي 

( مػف قػانكف 15صقػيفتيف يكميتيػف مقليتيف أييمػا أقػرب ، كذلػؾ ك  ػان لػنص المػادة )
 .لمدفتنظيـ ا

ػغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظ
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

بالمصادقة على المشركع التنظيمي العمراني التفصيلي المخطط التفصيلي لمنط ة 
 3ـ الزيتكف الشرقي رق

 ضمف اراضي غزة
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػػتيا 
التصػػػديؽ النيػػػائي علػػػى المشػػػركع  14/11/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  15/4113رقػػػـ 

 3ف الشػػػرقي رقػػػـ يتػػػك التنظيمػػػي العمرانػػػي التفصػػػيلي المخطػػػط التفصػػػيلي لمنط ػػػة الز 
 .ضمف اراضي غزة

السابؽ إيداعػو لإلعتػراض بمكجػب اإلعػالف الصػادر عػف اللجنػة المرئزيػة كالمنشػكر 
مػػػ  كضػػػعو مكضػػػ  التنفيػػػذ بعػػػد مػػػركر  47/11/4112 ػػػي جريػػػدة  لسػػػطيف بتػػػاريخ 

خمسػػػػة عشػػػػر يكمػػػػان مػػػػف تػػػػاريخ نشػػػػر ىػػػػذا اإلعػػػػالف  ػػػػي الجريػػػػدة الرسػػػػمية أك  ػػػػي 
( مػػف قػػانكف 15لمػػادة )، كذلػػؾ ك  ػػان لػػنص اأييمػػا أقػػرب تيف يكميتيػػػف مقليتػػيفصقػػػيف

 .تنظيـ المدف

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن 
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

قسيني( )شارع عبد ال ادر ال 1711بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ـ ئمقكر تجارم44كبعرض 

 غزة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػديؽ النيػػػائي علػػػى  14/11/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  15/4113بجلسػػػتيا رقػػػـ 

ـ 44)شػػارع عبػػد ال ػػادر القسػػيني( كبعػػرض  1711المخطػػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ 
-432-432-433-321-375-327-321ئمقػػػػػكر تجػػػػػػارم كالمػػػػػار بال سػػػػػػائـ )

432-422-427-424-421-443-442-442-447-412-412-411-
 .(442( مف ال طعة )411

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .42/2/4113لة  لسطيف بتاريخ  ي جريدتي الرسا

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15ؾ ك  ان لنص المادة )كذل

ػظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغ
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

( )شارع الشييد  ايز قمد ال رماف 4بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ـ بدكف ارتداد14بعرض 

 بيت قانكف –منط ة تنظيـ
 1673لسنة ( 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػديؽ النيػػػائي علػػػى  14/11/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  15/4113بجلسػػػتيا رقػػػـ 

ـ 14( بعػػرض )شػػارع الشػػييد  ػػايز قمػػد ال رمػػاف 4المخطػػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ 
-21-76-73-72-77-74-71-71-46-45بػػػػػدكف ارتػػػػػداد كالمػػػػػار بال سػػػػػائـ )

 .(251( مف ال طعة )24-22-41-23-24
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .16/4/4113 ي جريدتي  لسطيف كالقياة بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

ف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف عشر يكمان م
 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15ادة )كذلؾ ك  ان لنص الم

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 غزة صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات

ـ ارتداد 7ـ+13بعرض  M1بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشكارع رقـ 
 ـ ارتداد7ـ+11بعرض  M3ـ ارتداد كالشارع رقـ 7ـ+14بعرض  M2كالشارع رقـ 

 البريج االقليمية –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ت غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػا
التصػػػديؽ النيػػػائي علػػػى  14/11/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  15/4113بجلسػػػتيا رقػػػـ 

 M2ـ ارتػػػداد كالشػػػارع رقػػػـ 7ـ+13بعػػػرض  M1المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػكارع رقػػػـ 
ـ ارتػػداد كالمػػار بال سػػائـ 7ـ+11بعػػرض  M3ـ ارتػػداد كالشػػارع رقػػـ 7ـ+14بعػػرض 

 .سب ( راضي سب ( مف ال طعة )اراضي)ا
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .42/4/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
 عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ارتداد ـ بدكف 14بعرض  44بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (18B-24المقصكر بيف شارعيف )

 عبساف الئبيرة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػديؽ النيػػػائي علػػػى  14/11/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  15/4113بجلسػػػتيا رقػػػـ 
ـ بدكف ارتداد المقصكر بيف شارعيف 14بعرض  44صيلي للشارع رقـ المخطط التف

(24-18B( كالمػػػػػار بال سػػػػػائـ )427( مػػػػػف ال طعػػػػػة )22-27-21-21-75-74 )
 (.422( مف ال طعة رقـ )74-42-42-47-15-14كال سائـ رقـ )

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .47/4/4113 لسطيف بتاريخ  ي جريدة 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػض
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد 7ـ+13بعرض  5بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (1B-6كالمقصكر بيف شارعي )

 الفخارم –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

علػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت ت
التصػػػديؽ النيػػػائي علػػػى  14/11/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  15/4113بجلسػػػتيا رقػػػـ 

ـ ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي 7ـ+13بعػػرض  5المخطػػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ 
(6-1Bمف ال طعة ) اراضي سب (. ( كالمار بال سائـ )اراضي سب( 

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .41/4/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
يكميتيف عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد 7+ـ11بعرض  بحيداع المخطط التفصيلي لشارع مدرسة األقصي
  (1141-2كالمقصكر بيف شارعي )
 : ال رارةمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 16/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
عػػػػػف إيػػػػػداع المخطػػػػػط التفصػػػػػيلي لشػػػػػارع مدرسػػػػػة  43/11/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ 

( كالمػػػػػار 1141-2ارتػػػػػداد كالمقصػػػػػكر بػػػػػيف شػػػػػارعي )ـ 7ـ+11بعػػػػػرض  األقصػػػػػي
 .اراضي سب (  1رقـ )اراضي سب ( مف ال طعة  44-43بال سائـ رقـ )

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

رطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خا
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 ال رارة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 13ـ كالمقصكر بيف شارعي )72بعرض  1بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 صالح الديف( 2-الرشيد

 بيت الىيا –: بيت الىيا االقليمية منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 16/4113تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػة لحبنيػػة كتنظػػيـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة بجلسػػتيا رقػػـ 
بعػػرض  1عػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ   43/11/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

صػػػػالح الػػػػديف( كالمػػػػار بال سػػػػائـ رقػػػػـ  2-الرشػػػػيد 13ـ كالمقصػػػػكر بػػػػيف شػػػػارعي )72
(131-137-132-134-34-35-53-54-113-114-143-122-122-11-

-14-57( كال سػػػائـ )1443( مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ )124-124-14-123-152-152
52-53-64-65-111-114-112-46-45-42-42-41-54-54-53-111-

( كال سػػائـ 1444( مػػف ال طعػػة رقػػـ )116-113-55-61-64-62-62-112-117
( كال سػػػائـ 242( مػػف ال طعػػػة رقػػـ )1( كال سػػػيمة )1424( مػػف ال طعػػػة رقػػـ )14-15)
( مػف 22-23-77-43-42( كال سػائـ )1422( مػف ال طعػة رقػـ )11-43-44-14)

 (.1422ال طعة رقـ )
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػػو  انػػػو يجػػػكز لجميػػػ  أصػػػقاب الق ػػػكؽ  ػػػي األراضػػػي كاألبنيػػػة كاألمػػػالؾ األخػػػرل 
مشػػركع مجانػػان خػػالؿ سػػاعات الػػدكاـ المشػػمكلة بيػػذا المشػػركع اإلطػػالع علػػى خارطػػة ال

الرسمي كت ديـ االعتراضات عليو إلى مئتب اللجنة المقلية للبناء كالتنظػيـ ببلديػة بيػت 
 الىيا كالى مئتب السيد/ سئرتير اللجنة المرئزية بم ره  ي كزارة القئـ المقلي.

 ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػ
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ضمف القي 7ـ+5( بعرض 31-26بحيداع المخطط التفصيلي للشكارع رقـ )
 االدارم
 : ر حمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 16/4113ئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ تعلف اللجنة المر 
-26عػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيلي للشػػكارع رقػػـ ) 43/11/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

ـ ضػػػػػػػػػػػػػػػػػمف القػػػػػػػػػػػػػػػػػي االدارم كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػار بال سػػػػػػػػػػػػػػػػػائـ رقػػػػػػػػػػػػػػػػػـ                    7ـ+5( بعػػػػػػػػػػػػػػػػػرض 31
 (.4( مف ال طعة رقـ )6-11-14-17)

 تاريخ ىذا اإلعالف. لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 ر ح.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخف يلتفػػػت ألم اع))كسػػكؼ ل

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
 
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

بحيداع المخطط التفصيلي للشكارع الفرعية الرابطة بيف شارع الشييد  ايز قمد 
 كشارع باسؿ نعيـ كالمصرييف افال رم

 : بيت قانكفمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45المدف رقـ )قانكف تنظيـ 

 16/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػكارع الفرعيػػػػة  43/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

كشػػارع باسػػؿ نعػػيـ كالمصػػرييف كالمػػار   ػػايز قمػػد ال رمػػافالرابطػػة بػػيف شػػارع الشػػييد 
 2( كال سيمة رقـ 251( مف ال طعة رقـ )71-15-11-14-2-7-4بال سيمة رقـ )

 .257مف ال طعة رقـ 
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
مشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ ال

بنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة لل
 .بيت قانكف

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطد
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ بدكف ارتداد  ي 13بعرض  11بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
ـ بدكف ارتداد  ي الجزء 12( كبعرض 2-4الجزء المقصكر بيف شارعي )

 (.14-4المقصكر بيف شارعي )
 النصيرات –ـمنط ة تنظي

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػديؽ النيػػػائي علػػػى  43/11/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  16/4113بجلسػػػتيا رقػػػـ 

لمقصػػكر ـ بػػدكف ارتػػداد  ػػي الجػػزء ا13بعػػرض  11المخطػػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ 
ـ بػػدكف ارتػػداد  ػػي الجػػزء المقصػػكر بػػيف شػػارعي 12( كبعػػرض 2-4بػػيف شػػارعي )

( مػػػػف 77-43( كال سػػػػائـ )4743( مػػػػف ال طعػػػػة )3-2( كالمػػػػار بال سػػػػائـ )4-14)
 ( .4723ال طعة رقـ )

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .71/5/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاض
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد 7ـ+14بعرض  6بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 74-21كالمقصكر بيف شارعي 

 دير البلح –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

يػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئز 
التصػػػديؽ النيػػػائي علػػػى  43/11/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  16/4113بجلسػػػتيا رقػػػـ 

ـ ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي 7ـ+14بعػػرض  6المخطػػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ 
( 171( مػػػػف ال طعػػػػة )26-25-23-22-22-27-21كالمػػػػار بال سػػػػائـ ) 21-74

 .171مف ال طعة رقـ  3كال سيمة رقـ 
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .11/4/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

كىي شكارع  27ـ لشكارع البديلة عف الشارع رقبالمصادقة على المخطط التفصيلي ل
-71114ـ بدكف ارتداد كالشكارع رقـ )11( بعرض 71117-71111رقـ )

 (28A-34رات مشاه( كالمقصكرة بيف شارعي )ـ )مم3( بعرض 71112
 ال رارة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

لمػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ ا
التصػػػديؽ النيػػػائي علػػػى  43/11/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  16/4113بجلسػػػتيا رقػػػـ 

-71111كىػي شػكارع رقػـ ) 27المخطط التفصيلي للشكارع البديلة عف الشارع رقػـ 
ـ 3( بعػرض 71112-71114ـ بػدكف ارتػداد كالشػكارع رقػـ )11( بعػرض  71117

 ( كالمػار بال سػائـ )اراضػي سػب (28A-34مقصكرة بيف شارعي )رات مشاه( كال)مم
 .مف ال طعة )اراضي سب (

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .12/7/4113 ي جريدتي  لسطيف كالرسالة بتاريخ 

خمسػػػة  ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 المدف بمقا ظات غزة صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ
ـ ارتداد 7ـ+13بعرض  2بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (2-22كالمقصكر بيف شارعيف )

 المأراقة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػديؽ النيػػػائي علػػػى  43/11/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  16/4113قػػػـ بجلسػػػتيا ر 

ـ ارتػداد كالمقصػكر بػيف شػارعيف 7ـ+13بعػرض  2المخطط التفصػيلي للشػارع رقػـ 
( مػػػف ال طعػػػة 6-16-15-5-14-13-4-3-2-2-7( كالمػػػار بال سػػػائـ )22-2)
(336.) 

كالذم نشػر  السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية
 .43/6/4113 ي جريدة القياة بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .فد( مف قانكف تنظيـ الم15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد 7ـ +13بعرض  13بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 شارع المدينة الرياضية( –)شارع البنات  كالمقصكر بيف شارعي

 بيت قانكف –تنظيـمنط ة 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػديؽ النيػػػائي علػػػى  43/11/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  16/4113بجلسػػػتيا رقػػػـ 

كر بيف شارعي ـ ارتداد كالمقص7ـ +13بعرض  13المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
( B/4-4)-17-14-11شارع المدينة الرياضية( كالمار بال سائـ ) –)شارع البنات 

(4-B/3( مف ال طعة ) )1كال سػيمة رقػـ  627مػف ال طعػة رقػـ  2( كال سػيمة 246 
 .622مف ال طعة رقـ 

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .44/4/4113 لسطيف كالقياة بتاريخ   ي جريدتي

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػا
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

كجزء مف  144بالمصادقة على المشركع التنظيمي العمراني التفصيلي لل طعة رقـ 
 ضمف اراضي دير البلح 143ال طعة 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػػتيا 
التصػػػديؽ النيػػػائي علػػػى المشػػػركع  43/11/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  16/4113رقػػػـ 

السػػػابؽ  143كجػػػزء مػػػف ال طعػػػة  144التنظيمػػػي العمرانػػػي التفصػػػيلي لل طعػػػة رقػػػـ 
لجنػػػة المرئزيػػػة كالمنشػػػكر  ػػػي إيداعػػػو لإلعتػػػراض بمكجػػػب اإلعػػػالف الصػػػادر عػػػف ال

مػػ  كضػػعو مكضػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػة  11/2/4113جريػػدة  لسػػطيف بتػػاريخ 
تيف عشػػػر يكمػػػان مػػػف تػػػاريخ نشػػػر ىػػػذا اإلعػػػالف  ػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك  ػػػي صقػػػػيف

 .( مف قانكف تنظيـ المدف15لمادة )، كذلؾ ك  ان لنص ايكميتيػف مقليتيف أييما أقرب

ػبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضأل
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

بالمصادقة النيائية على مشركع تأيير ىدؼ استخداـ ارض ال سيمة مسطح البلد 
 مف تجارم الى مكاقؼ سيارات داخلية  4مف ال طعة رقـ 

 بني سييال –منط ة تنظيـ 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػػتيا 
التصديؽ النيائي على مشركع تأيير  43/11/4113المنع دة بتاريخ  16/4113رقـ

مػػػف تجػػػارم الػػػى   4ىػػػدؼ اسػػػتخداـ ارض ال سػػػيمة مسػػػطح البلػػػد مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ 
 سيارات داخلية . مكاقؼ

السابؽ إيداعػو لالعتػراض بمكجػب اإلعػالف الصػادر عػف اللجنػة المرئزيػة كالمنشػكر 
مػػ  كضػػعو مكضػػ  التنفيػػذ بعػػد  6/3/4113 ػػي جريػػدتي  لسػػطيف كالرسػػالة بتػػاريخ 

مػػركر خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف تػػاريخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػدة الرسػػمية أك  ػػي 
( مػػف قػػانكف 15لمػػادة )، كذلػػؾ ك  ػػان لػػنص اا أقػػربتيف يكميتيػػػف مقليتػػيف أييمػػصقػػػيف

 .تنظيـ المدف

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

/ الناصر كميند كىيفاء كصالح ركع ت سيـ ارض لأايات السئف باسـبحيداع مش
 كاالش
 بيت قانكف –منط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزيػػة لحبنية كتنظيػـ المدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػتيا 
إيػداع مشػػركع ت سيػػـ أرض ال سػيمة  43/11/4113المنع دة بتاريخ  16/4113رقـ 
 دكنـ. 4.324( لمساقة بمكق  )بيت قانكف 245مف ال طعة رقـ  11رقـ 

بيػػت قػػػانكف  كذلػػؾ بنػػاء علػػػى طلػػب مػػػف اللجنػػة المقليػػػة للبنػػػاء كالتنظػػػيـ  ػػي بلديػػػػػة
 2/6/4113المؤرخ  125بئتابيا رقـ 

 انػو  1673( لسنة 45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )41كعليو كك  ان لنص المادة ) 
ل الكاقعة ضمف يجكز ألم شخص مف ذكم الق كؽ  ي األراضي أك األمالؾ األخر 

ارض المشػػػػركع سػػػػكاء بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػقاب ىػػػػذه األمػػػػالؾ أك بنيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل 
االطالع على خرائط المشركع المكدعة بمئتب اللجنة المقلية للبناء كالتنظيـ بم رىػا  
 ػػي بلديػػة بيػػت قػػانكف خػػالؿ سػػاعات الػػدكاـ الرسػػمي كلمػػدة سػػتة أسػػابي  مػػف تاريػػػخ 

رسػػػمية أك  ػػي صػػقيفتيف يػػكميتيف مقليتػػيف أييمػػا نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػػدة ال
أقػرب  كمف ثـ ت ديـ االعتراضات عليو خػالؿ ىػذه المػدة إلػى مئتػب اللجنػة المقليػة 

 بصكرة رسمية. 
 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخكسػكؼ لػف يلتفػػت ألم اع))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػنإرـــــــال
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

/ بلدية بيت لأايات زراعية ألرض شراب باسـبحيداع مجدد مشركع ت سيـ ارض 
 قانكف

 بيت قانكف -منط ة تنظيـ 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ا قػد قػػررت بجلسػتيا تعلف اللجنة المرئزيػػة لحبنية كتنظيػـ المدف بمقا ظػات غػزة أنيػ
إيػػداع مجػػدد مشػػػركع ت سيػػػـ أرض  43/11/4113المنع ػػدة بتػػاريخ  16/4113رقػػـ 

مػػػػػف  12كال سػػػػػيمة  254( مػػػػػف ال طعػػػػػة رقػػػػػـ 15-14-11-3-2-7ال سػػػػػائـ رقػػػػػـ )
 دكنـ. 224.715بمكق  )بيت قانكف( لمساقة  251ال طعة رقـ 

بيػػت قػػػانكف   ػػي بلديػػػػػةكذلػػؾ بنػػاء علػػػى طلػػب مػػػف اللجنػػة المقليػػػة للبنػػػاء كالتنظػػػيـ 
 .41/11/4112المؤرخ  171بئتابيا 

 انػو  1673( لسنة 45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )41كعليو كك  ان لنص المادة ) 
يجكز ألم شخص مف ذكم الق كؽ  ي األراضي أك األمالؾ األخرل الكاقعة ضمف 
 ارض المشػػػػركع سػػػػكاء بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػقاب ىػػػػذه األمػػػػالؾ أك بنيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل

االطالع على خرائط المشركع المكدعة بمئتب اللجنة المقلية للبناء كالتنظيـ بم رىػا  
 ػػي بلديػػة بيػػت قػػانكف خػػالؿ سػػاعات الػػدكاـ الرسػػمي كلمػػدة خمسػػة عشػػر يكمػػان مػػف 
تاريػػػخ نشػػر ىػػذا اإلعػػالف  ػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك  ػػي صػػقيفتيف يػػكميتيف مقليتػػيف 

ات عليػػو خػػالؿ ىػػذه المػػدة إلػػى مئتػػب اللجنػػة أييمػػا أقػػػرب  كمػػف ثػػـ ت ػػديـ االعتراضػػ
 المقلية بصكرة رسمية. 

 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخكسػكؼ لػف يلتفػػت ألم اع))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة



 م2017 (بريلإ) نيسان           )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(             تسعون       وال الخامسالعـدد     

 

 

- 356 - 

ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 مشركع تنظيمي عمراني تفصيلي للمنط ة الصناعيةبحيداع مجدد 
 النصيرات -منط ة تنظيـ 

 ـ1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )
تعلف اللجنة المرئزيػة لحبنيػة كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػررت بجلسػتيا 

إيػػػػداع مجػػػػدد مشػػػػركع التنظيمػػػػي  43/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  16/4113رقػػػػـ 
لتفصيلي للمنط ة الصناعية الذم أعدتو اللجنة المقلية للبناء كالتنظيـ  ي العمراني ا

 بلدية النصيرات كالذم يشمؿ ال ط  كال سائـ التالية:
 المساقة اإلجمالية رقـ ال سيمة رقـ ال طعة

331 
-41-47-42-42-43كجزء مف ال سائـ رقـ )

 (21( كجزء مف ال سيمة رقـ )41-16-15
 دكنـ 126.544

 .1673( لسنة 45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )13ك  ان لنص المادة )كذلؾ 
( مف ذات ال انكف  حنو يجكز لجمي  أصقاب الق كؽ 14كعليو كك  ان لنص المادة ) 

 ي األراضي كاألبنية كاألمالؾ األخرل المشمكلة بيذا المشركع أك بنم مشركع مخر 
أخػرل االطػالع مجانػان علػى  سكاء بصفتيـ مػف أصػقاب ىػذه األمػالؾ أك بنيػة صػفة

المشػػػػركع المػػػػكدع  لػػػػدل مئتػػػػب اللجنػػػػة المقليػػػػة للبنػػػػاء كالتنظػػػػيـ بم رىػػػػا  ػػػػي بلديػػػػة 
النصيرات خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كت ديـ االعتراضات عليػو خػالؿ مػدة خمسػة 

فتيف عشػػػر يكمػػػان مػػػف تاريػػػػخ نشػػػر ىػػػذا اإلعػػػالف  ػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك  ػػػي صػػػقي
 .ما أقربيكميتيف مقليتيف أيي

 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخ))كسػكؼ لف يلتفت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية للتنظيـ كبناء المدف بمقا ظات غزة

ػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػطصظعػباطونػبادمػ/ػداطيػوحاتمػذطاضيبذأنػ

لجنة المرئزية للتنظػيـ كبنػاء المػدف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ بننيػا قػد تعلف ال
 .   43/11/4113المنع دة بتاريخ  16/4113قررت بجلستيا رقـ 

مػف  324مػف ال طعػة رقػـ  4علػى أرض ال سػائـ رقػـ  ترخغصػطصظعػباطونإيػداع 
 بادمػاضدغدػ/ػداطيػوحاتمػذطاضي.أراضي غزة الم دمة للجنة 

قػػؽ لجميػػ  ذكم الشػػنف  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة كعليػػو ي 
بالمنط ة بصفتيـ مف أصقاب األمالؾ أك بنم صفة أخرل أف يت دمكا باعتراضاتيـ 

 مف تاريخ نشر ىذا اإلعالف. يكـ ( 71) على المشركع كذلؾ خالؿ مدة 
م رىػػا  ػػي بلديػػة غػػزة نظػػيـ بت ػػدـ االعتراضػػات لػػدل مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالت

/ سػػئرتير اللجنػػة المرئزيػػة بمئتبػػو بػػكزارة القئػػـ المقلػػي خػػالؿ سػػاعات الػػدكاـ كللسػػيد
 الرسمي.

ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 نية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةالمرئزية لحب صادر عف اللجنة

ـ ارتداد  ي الجزء 7ـ+14بعرض  2Aبحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
ـ  ي الجزء المقصكر بيف شارعي 13*( كبعرض 42-3المقصكر بيف شارعيف )

(42*-17) 
 عبساف الئبيرة - : عبساف الجديدةمنط ة تنظيـ

 1673 ( لسنة45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 16/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 2Aعػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ  43/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

*(                  42-3ـ ارتػػػػػػػػػػداد  ػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػزء المقصػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػارعيف )7ـ+14بعػػػػػػػػػػرض 
( كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ 17-*42)ـ  ػػي الجػػزء المقصػػكر بػػيف شػػارعي 13كبعػػرض 

 .)اراضي سب ()اراضي سب ( مف ال طعة رقـ 
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
ـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكا

الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 
 عبساف الجديدة  كبلدية عبساف الئبيرة.

 ((.راض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػ

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 جنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف الل

ـ بدكف ارتداد 13بعرض  المعدؿ 7بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
  (28A-74كالمقصكر بيف شارعي )
 : ال رارةمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 41/4113سػتيا رقػـ تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجل
 المعػػدؿ 7عػػف إيػػداع المخطػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ  6/11/4113المنع ػدة بتػػاريخ 

( كالمػار بال سػائـ رقػـ 28A-74ـ بدكف ارتداد كالمقصكر بػيف شػارعي )13بعرض 
 .سب ( مف ال طعة رقـ )اراضي سب ()اراضي 

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
ز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػك 

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 ال رارة.
 ((.بعد ىذا التاريػػػختػػراض يػػرد ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد 7ـ +  14كبعرض  14Bبالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (3-4مف الجانبيف كالمقصكر بيف شارعي رقـ )

 المأراقة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  6/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  41/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

داد مػػػف الجػػػػانبيف ـ ارتػػػ7ـ +  14كبعػػػرض  14Bالمخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػارع رقػػػػـ 
-111-52-111-66-74( كالمػػار بال سػػائـ )3-4كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي رقػػـ )

 (.341( مف ال طعة )114-117-112-113
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .7/5/4113 ي جريدة القياة بتاريخ 
ركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػ

عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 جنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف الل

 11122 – 11163 – 11161بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشكارع 
 ـ بدكف ارتداد14بعرض 
 خانيكنس )قاع ال ريف( –منط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت  تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  6/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  41/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ بػػػػدكف 14بعػػػػرض  11122 – 11163 – 11161المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػكارع 
 (.44( مف ال طعة )11-3-4-1ارتداد كالمار بال سائـ )

ئزية كالذم نشػر السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المر 
 .11/4/4113 ي جريدتي  لسطيف كالقياة بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .كف تنظيـ المدف( مف قان15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ بدكف ارتداد 2.2بعرض  7131بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشكارع رقـ 
( 12-57كر بيف شارعي )ـ بدكف ارتداد كالمقص3بعرض   7134كالشارع رقـ 

 ممرات مشاه
 خانيكنس –منط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  6/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  41/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ بػػػػدكف ارتػػػػداد كالشػػػػارع رقػػػػـ 2.2بعػػػػرض  7131رع رقػػػػـ المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػكا
( ممػػػرات مشػػػاه 12-57ـ بػػػدكف ارتػػػداد كالمقصػػػكر بػػػيف شػػػارعي )3بعػػػرض  7134

 (.37( مف ال طعة )12-12-17كالمار بال سائـ )
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .12/5/4113خ  ي جريدتي  لسطيف كالرسالة بتاري
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػمػاضطدناضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغ
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 3بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشكارع الرابطة بيف شارعي زمك رقـ 
 4كال رماف رقـ 

 بيت قانكف –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزي
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  6/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  41/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

كالمػار  4كال رمػاف رقػـ  3المخطط التفصػيلي للشػكارع الرابطػة بػيف شػارعي زمػك رقػـ 
 (.251( مف ال طعة )23-21-76بال سائـ )

راض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر السابؽ إيداعو لالعت
 .13/5/4113 ي جريدتي  لسطيف كالقياة بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 ػرب. مقليتيف أييما أق
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد14بالمصادقة على المخطط التفصيلي لشارع السعايدة بعرض 
 الفخارم –ظيـمنط ة تن

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  6/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  41/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ل سػػػػػائـ كالمػػػػػار با ـ بػػػػػدكف ارتػػػػداد14ع السػػػػػعايدة بعػػػػرض المخطػػػػط التفصػػػػػيلي لشػػػػار 
 )اراضي سب ( مف ال طعة )اراضي سب (.

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .2/4/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
لجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي ا

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ ارتداد4ـ+12بعرض  117للشارع رقـ  بحيداع المخطط التفصيلي
 : ر حمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 41/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 117عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ  6/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

( مػػػػف ال طعػػػػة رقػػػػـ 23-7-77-4)بال سػػػػائـ رقػػػػـ ـ ارتػػػػداد كالمػػػػار 4ـ+12بعػػػػرض 
(14). 

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

ضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعترا
 ر ح.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ ارتداد7ـ+14بعرض  35ع المخطط التفصيلي للشارع رقـ بحيدا
 : ر حمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 41/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
بعػرض  35عف إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقػـ  6/11/4113منع دة بتاريخ ال

 .(11( مف ال طعة رقـ )5-6ال سائـ رقـ )ارتداد كالمار ب ـ7ـ+14
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

ـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػدي
 ر ح.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػ
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ػإرـــــــالن
 غزة صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات

 ـ ارتداد7ـ+13بعرض  23بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 : الشكئةمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 41/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
بعػرض  23عف إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقػـ  6/11/4113المنع دة بتاريخ 

 .سب ( مف ال طعة رقـ )اراضي سب (ـ ارتداد كالمار بال سائـ رقـ )اراضي 7ـ+13
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
سػاعات الػدكاـ  المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ

الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 
 الشكئة.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية 

 ـ ارتداد7ـ+14بعرض  44بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 المكاصي -: ر ح منط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 41/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
بعػرض  44ف إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقػـ ع 6/11/4113المنع دة بتاريخ 

( مػػػػف ال طعػػػػة رقػػػػـ 73-71-46-42-42ـ ارتػػػػداد كالمػػػػار بال سػػػػائـ رقػػػػـ )7ـ+14
(4726). 

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

إلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع ا
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 ر ح.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػــــالنإرـــ
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ5بعرض  3116بحيداع المخطط التفصيلي إللأاء شارع رقـ 
 الزيتكف الأربي –: غزة منط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 41/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي إللأػػػػاء شػػػػارع رقػػػػـ  6/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

 (  .344( مف ال طعة رقـ )4ـ كالمار بال سيمة رقـ )5بعرض  3116
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
مكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المش

الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 
 غزة.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػاتػزـزةبطحاسظ

ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 Gـ ارتداد كالشارع رقـ 7ـ+14بعرض  44بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ـ ارتداد7ـ+11بعرض 

 : الشكئةمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 41/4113بنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ تعلف اللجنة المرئزية لح
بعػرض  44عف إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقػـ  6/11/4113المنع دة بتاريخ 

ـ ارتػػػػػداد كالمػػػػػار بال سػػػػػائـ رقػػػػػـ 7ـ+11بعػػػػػرض  Gـ ارتػػػػػداد كالشػػػػػارع رقػػػػػـ 7ـ+14
 .سب ( مف ال طعة رقـ )اراضي سب ()اراضي 

 ريخ ىذا اإلعالف.لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تا
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 الشكئة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخف يلتفػػػت ألم اع))كسػػكؼ ل

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
 
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد13بحيداع المخطط التفصيلي للشارع )العطار كالرضي ( بعرض 
 : بيت الىيايـمنط ة تنظ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 41/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
عػػػػػف إيػػػػػداع المخطػػػػػط التفصػػػػػيلي للشػػػػػارع )العطػػػػػار  6/11/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ 
( مف 21-76-75-74-6ـ بدكف ارتداد كالمار بال سائـ رقـ )13كالرضي ( بعرض 

 (  .1434( مف ال طعة رقـ )13-1( كال سائـ )1445ال طعة رقـ )
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

سػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الر 
 بيت الىيا.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة
 بحيداع المخطط التفصيلي للشكارع التنظيمية بمنط ة أبك ميادم

 : بيت الىيامنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45ظيـ المدف رقـ )قانكف تن

 41/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػكارع التنظيميػػػػة  6/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

 .(1442ة رقـ )( مف ال طع13بمنط ة أبك ميادم كالمار بال سيمة رقـ )
 يريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.لالعتراض خالؿ مدة ش

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 ا.بيت الىي
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

زء ـ ارتداد  ي الج7ـ+13بعرض  60بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (26-2المقصكر بيف شارعي )

 : الشكئةمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 41/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 60عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ  47/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

(              26-2مقصػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػارعي )ـ ارتػػػػػػػػػػػداد  ػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػزء ال7ـ+13بعػػػػػػػػػػػرض 
 .سب ( مف ال طعة رقـ )اراضي سب (كالمار بال سائـ رقـ )اراضي 

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

ركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػ
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 الشكئة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 جنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف الل

ـ ارتداد  ي الجزء 7ـ+42بعرض  5بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 صك ا( 4-14المقصكر بيف شارعي )

 : الشكئةمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 41/4113سػتيا رقػـ تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجل
بعػرض  5عف إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقػـ  47/11/4113المنع دة بتاريخ 

صػػك ا( كالمػػار بال سػػائـ  4-14ـ ارتػػداد  ػػي الجػػزء المقصػػكر بػػيف شػػارعي )7ـ+42
 .)اراضي سب (  رقـ )اراضي سب ( مف ال طعة رقـ

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل  كعليػػو  انػػو

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 الشكئة.
 ((.رد بعد ىذا التاريػػػختػػراض يػػ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
 
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد  ي الجزء 7ـ+14بعرض  50Aبحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (17-46المقصكر بيف شارعي )

 الشكئة :منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 41/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 50Aعػػػف إيػػػداع المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػارع رقػػػـ  47/11/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ 

 ( كالمار بال سائـ17-46ـ ارتداد  ي الجزء المقصكر بيف شارعي )7ـ+14بعرض 
 .سب ( مف ال طعة رقـ )اراضي سب (رقـ )اراضي 

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

ات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػ
 الشكئة.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
 
 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد كالمقصكر بيف 7ـ+14بعرض  47اع المخطط التفصيلي للشارع رقـ بحيد
 *(45-73شارعي )

 : الشكئةمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 41/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 47لتفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط ا 47/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

*( كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ 45-73ـ ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي )7ـ+14بعػػرض 
 .سب ( مف ال طعة رقـ )اراضي سب ()اراضي 

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

ذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بي
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 الشكئة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػـزةبطحاسظاتػز

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ ارتداد كالمقصكر بيف 7ـ+14بعرض  14بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (73-74شارعي )

 : الشكئةمنط ة تنظيـ
 1673ة ( لسن45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 41/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 14عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ  47/11/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

( كالمػػػار بال سػػػائـ رقػػػـ 73-74ـ ارتػػػداد كالمقصػػػكر بػػػيف شػػػارعي )7ـ+14بعػػػرض 
 .سب ( مف ال طعة رقـ )اراضي سب ( )اراضي 

 عتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.لال
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

ـ ببلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػي
 الشكئة.

 ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ((.

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
 
 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ 7ـ + 14بعرض  13بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع الييئلي رقـ 
 (6-7كالمقصكر بيف شارعي ) ارتداد

 المأراقة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػديؽ النيػػػائي علػػػى  47/11/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  41/4113بجلسػػػتيا رقػػػـ 

ـ ارتػداد كالمقصػكر 7ـ +  14بعػرض  13خطط التفصػيلي للشػارع الييئلػي رقػـ الم
( مف ال طعة 22-22-24-45-47-44-41( كالمار بال سائـ )6-7بيف شارعي )

(335.) 
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .4/1/4113 ي جريدة القياة بتاريخ 
جنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت الل

عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ ارتداد7ـ + 14بعرض  42بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (17B-47 ي الجزء المقصكر بيف شارعي )

 المأراقة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

حبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة ل
التصػػػديؽ النيػػػائي علػػػى  47/11/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  41/4113بجلسػػػتيا رقػػػـ 

ـ ارتػداد  ػي الجػزء المقصػكر 7ـ + 14بعػرض  42المخطط التفصػيلي للشػارع رقػـ 
( مػػػػػف ال طعػػػػػة 117-114-62-24( كالمػػػػػار بال سػػػػػائـ )17B-47بػػػػػيف شػػػػػارعي )

(341). 
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .2/11/4112 ي جريدة القياة بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 تيف أييما أقػرب. مقلي
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 171رقـ  مف ال طعة 3بحيداع مجدد لمشركع تنظيمي عمراني تفصيلي لل سيمة رقـ 
 دير البلح –منط ة تنظيـ 

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلف اللجنة المرئزيػػة لحبنية كتنظيػـ المدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػتيا 
إعػػػػػادة إيػػػػػداع المشػػػػػركع التنظيمػػػػػي  4/14/4113المنع ػػػػػدة بتػػػػػاريخ  44/4113رقػػػػػـ 

كالمبينػػػة دغـــرػاضـــبض ػػة بمنط ػػػة تنظػػػيـ العمرانػػػي التفصػػػيلي لل طػػػ  كال سػػػائـ الكاقعػػػ
 47/2/4113بتػاريخ  جرغدةػسضدـطغنػتفاصيلو ب رار اإليداع السابؽ المنشػكر  ي 

 .مف تاريخ نشر ىذا اإلعالفخطدظػرذرػغوطا ػإيداعان مجددان لمدة 
 انػو  1673( لسنة 45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )14كعليو كك  ان لنص المادة ) 

ب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة يجػػكز لجميػػ  أصػػقا
بيذا المشركع أك بنم مشركع مخر سكاء بصفتيـ مف أصقاب ىذه األمػالؾ أك بنيػة 
صفة أخرل االطالع مجانان على المشركع المعػدؿ لػدل مئتػب اللجنػة المقليػة للبنػاء 

مي كت ػػػػػػديـ كالتنظػػػػػػيـ بم رىػػػػػػا  ػػػػػػي بلديػػػػػػة ديػػػػػػر الػػػػػػبلح خػػػػػػالؿ سػػػػػػاعات الػػػػػػدكاـ الرسػػػػػػ
مػػف تاريػػػػخ نشػػر ىػػػذا اإلعػػالف  ػػػي  خطدـــظػرذـــرػغوطـــا االعتراضػػات عليػػو خػػػالؿ 

 .فتيف يكميتيف مقليتيف أييما أقربالجريدة الرسمية أك  ي صقي
 ((.بعػػد ىػذا التاريػػخ)) كسػكؼ لػف يلتفت ألم اعتػراض يػرد 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػالنإرـــــــ
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

بالمصادقة النيائية على مشركع تأيير ىدؼ استخداـ أرض مف جام  الى مرا ؽ 
 بلدية
 ر ح -منط ة تنظيـ 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

ػررت بجلسػػتيا تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظػيـ المػدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػ
التصديؽ النيائي علػى مشػركع تأييػر  4/14/4113المنع دة بتاريخ  44/4113رقـ 

مػػػف  7ىػػػدؼ اسػػػتخداـ أرض مػػػف جػػػام  الػػػى مرا ػػػؽ بلديػػػة علػػػى ارض ال سػػػيمة رقػػػـ 
 ر ح. -قي الفرقاف 4733ال طعة رقـ 

السابؽ إيداعػو لالعتػراض بمكجػب اإلعػالف الصػادر عػف اللجنػة المرئزيػة كالمنشػكر 
مػ  كضػعو مكضػ  التنفيػذ بعػد مػركر خمسػة  1/6/4113جريدة  لسطيف بتاريخ   ي

تيف عشػػػر يكمػػػان مػػػف تػػػاريخ نشػػػر ىػػػذا اإلعػػػالف  ػػػي الجريػػػدة الرسػػػمية أك  ػػػي صقػػػػيف
 .مف قانكف تنظيـ المدف( 15، كذلؾ ك  ان لنص المادة )يكميتيػف مقليتيف أييما أقرب

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػتػزـزةبطحاسظا

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة
 بحيداع مشركع ت سيـ ارض لأايات قر ية كصناعات خفيفة

 غزة -منط ة تنظيـ 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

قػػررت بجلسػتيا تعلف اللجنة المرئزيػػة لحبنية كتنظيػـ المدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد 
إيػػداع مشػػػركع ت سيػػػـ أرض ال سػػيمة  4/14/4113المنع ػػدة بتػػاريخ  44/4113رقػػـ 
 .4ـ 71174بمكق  )غزة( لمساقة  375مف ال طعة رقـ  45رقـ 

غػػػزة بئتابيػػػا  كذلػػػؾ بنػػػاء علػػػى طلػػػب مػػػف اللجنػػػة المقليػػػة للبنػػػػاء كالتنظػػػيـ  ػػػي بلديػػػػػة
 .12/11/4113المؤرخ 

 انػو  1673( لسػنة 45( مف قانكف تنظػيـ المػدف رقػـ )41) كعليو كك  ان لنص المادة
يجكز ألم شخص مف ذكم الق كؽ  ي األراضي أك األمالؾ األخرل الكاقعة ضمف 
ارض المشػػػػركع سػػػػكاء بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػقاب ىػػػػذه األمػػػػالؾ أك بنيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل 

ىػا  االطالع على خرائط المشركع المكدعة بمئتب اللجنة المقلية للبناء كالتنظيـ بم ر 
 ي بلدية غػزة خػالؿ سػاعات الػدكاـ الرسػمي كلمػدة سػتة أسػابي  مػف تاريػػخ نشػر ىػذا 
اإلعالف  ي الجريػدة الرسػمية أك  ي صػقيفتيف يػكميتيف مقليتػيف أييمػا أقػػرب  كمػف 
ثػػػـ ت ػػػديـ االعتراضػػػات عليػػػو خػػػالؿ ىػػػذه المػػػدة إلػػػى مئتػػػب اللجنػػػة المقليػػػة بصػػػكرة 

 رسمية. 
 ((.تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخعكسػكؼ لػف يلتفػػت ألم ا))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية للتنظيـ كبناء المدف بمقا ظات غزة

/ػساغزػخغصػطزررظػدواجنػبغاضػبادمػاضدغد/ػبإغداعػطذروعػتربذأن
ػطحطدػأبوػدشظ

ظػيـ كبنػاء المػدف بمقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ بننيػا قػد تعلف اللجنة المرئزية للتن
 .   4/14/4113المنع دة بتاريخ  44/4113قررت بجلستيا رقـ 

مف ال طعة رقػـ  41على أرض ال سيمة رقـ  طزررظػدواجنػبغاضإيداع ترخيص   
/ػبادــمػاضدــغدالم دمػػة للجنػػة  ربدــانػاضصبغــرةػاالشضغطغــظػمػػف أراضػػي  473

 .ساغزػطحطدػأبوػدشظ
كعليػػو يقػػؽ لجميػػ  ذكم الشػػنف  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة  

بالمنط ة بصفتيـ مف أصقاب األمالؾ أك بنم صفة أخرل أف يت دمكا باعتراضاتيـ 
 مف تاريخ نشر ىذا اإلعالف. (يكـ 71)على المشركع كذلؾ خالؿ مدة 

رئزيػػة بمئتبػػو بػػكزارة القئػػـ / سػػئرتير اللجنػػة المت ػػدـ االعتراضػػات لػػدل مئتػػب السػػيد
 المقلي خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي.

ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ ارتداد7ـ+13بعرض  107حيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ ب
 : خانيكنسمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 44/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
بعػػػػرض  107/عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ 4/14المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

 .(52( مف ال طعة رقـ )11-6-5قـ )ـ ارتداد كالمار بال سائـ ر 7ـ+13
 لالعتراض خالؿ مدة خمسة عشر يكمان إيداعان مجددان مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
خػالؿ سػاعات الػدكاـ  المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان 

الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 
 خانيكنس.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ضمف  –ـ )ممر مشاه( 3بعرض  5بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 قي الشيداء

 بني سييال –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت  تعلػػف اللجنػػة
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  4/14/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  44/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ضػػمف قػػي الشػػيداء  –ـ )ممػػر مشػػاه( 3بعػػرض  5المخطػػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ 
 (.414( مف ال طعة )43-42كالمار بال سائـ )
عتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر السابؽ إيداعو لال

 .42/6/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد11بعرض  14151بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 خانيكنس –منط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  4/14/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  44/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

سػػائـ ـ بػػدكف ارتػػداد كالمػػار بال 11بعػػرض  14151المخطػػط التفصػػيلي للشػػارع رقػػـ 
-45-16-15( كال سائـ )22( مف ال طعة رقـ )16-73-75-76-21-21-24)

 (.21( مف ال طعة رقـ )46-71-74
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .41/2/4113 ي جريدتي القياة ك لسطيف بتاريخ 
  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ

عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة

ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 مرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللجنة ال

رتداد ـ ا7ـ+13بعرض  12بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (6-11كالمقصكر بيف شارعي )

 المأراقة –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

يػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أن
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  4/14/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  44/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 
كالمػػار  ،(6-11ـ ارتػػداد كالمقصػػكر بػػيف شػػارعي )7ـ+13بعػػرض  12للشػػارع رقػػـ 
 (.334( مف ال طعة رقـ )42-23بال سائـ )

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .41/3/4113 ي جريدة القياة بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػا
ػبطحاسظاتػزـزة

 
ػ
ػ
ػ
ػ
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ ارتداد7ـ+13بعرض  14بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 المأراقة –منط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

رئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت تعلػػف اللجنػػة الم
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  4/14/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  44/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 
( مػػػػف 3-2-7-4-1ـ ارتػػػػداد  كالمػػػػار بال سػػػػائـ )7ـ+13بعػػػػرض  14للشػػػػارع رقػػػػـ 
 (.335ال طعة رقـ )

عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر  السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر
 .4/4/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .ف قانكف تنظيـ المدف( م15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع الرابط بيف قي السالطيف كمنط ة 
 ـ بدكف ارتداد14الفردكس بعرض 
 بيت الىيا –منط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45ـ )قانكف تنظيـ المدف رق

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػػديؽ النيػػػػائي علػػػػى  4/14/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ  44/4113بجلسػػػػتيا رقػػػػـ 

ـ 14عػرض المخطط التفصيلي للشارع الرابط بيف قي السالطيف كمنط ة الفػردكس ب
 (.1475( مف ال طعة رقـ )41بدكف ارتداد  كالمار بال سيمة )

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .11/6/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 
ػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف عشر يكمان مف تاري

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ ارتداد7ـ+14بعرض  22بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 : المأراقةمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 44/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
عػرض ب 22عف إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقػـ  4/14/4113المنع دة بتاريخ 

 .(336( مف ال طعة رقـ )41-7ـ ارتداد كالمار بال سائـ رقـ )7ـ+12
 لالعتراض خالؿ مدة خمسة عشر يكمان إيداعان مجددان مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
جانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع م

الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 
 المأراقة.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 نة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةصادر عف اللج

تداد كالمقصكر بيف ـ ار 7ـ+12بعرض  10بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 (41-14شارعي )

 : المأراقةمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 44/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
بعػرض  10عف إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقػـ  4/14/4113المنع دة بتاريخ 

-46( كالمػػػار بال سػػػائـ رقػػػـ ) 41-14ـ ارتػػػداد كالمقصػػػكر بػػػيف شػػػارعي ) 7ـ+12
 .(341( مف ال طعة رقـ )71-71-77-72-21-21

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
ب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقا

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 المأراقة.
 ((.اريػػػختػػراض يػػرد بعد ىذا الت))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 بحيداع مخطط تفصيلي جزء مف كادم بيت قانكف
 : بيت قانكفمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 44/4113زية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ تعلف اللجنة المرئ
عف إيداع مخطط تفصيلي جزء مف كادم بيت قانكف  4/14/4113المنع دة بتاريخ 

 .( 245( مف ال طعة رقـ )43-12-12-17-14-5-3كالمار بال سائـ رقـ )
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 بيت قانكف.
 ((.ىذا التاريػػػختػػراض يػػرد بعد ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ بدكف ارتداد  ي الجزء 12بعرض  12بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
ي الجزء المقصكر تداد  ـ ار 7ـ+12كبعرض  ( 3-11المقصكر بيف شارعي ) 

 (2-3بيف شارعي )
 : النصيراتمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 47/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 12عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ  41/14/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

( كبعػػػػرض 3-11) اد  ػػػػي الجػػػػزء المقصػػػػكر بػػػػيف شػػػػارعيـ بػػػػدكف ارتػػػػد12بعػػػػرض 
-45( كالمار بال سائـ رقـ )2-3رعي )ـ ارتداد  ي الجزء المقصكر بيف شا7ـ+12
(  4722( مػػػػػػػػػػف ال طعػػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػـ )43-44-42-47-74-72-77-2-4-71-21

( مػػػػف 17-14-11-11( كال سػػػػائـ )4715( مػػػػف ال طعػػػػة رقػػػػـ )13-12كال سػػػػائـ )
 (.4741ال طعة رقـ )

 راض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.لالعت
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

بلديػػة الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ب
 النصيرات.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ادـ بدكف ارتد14بعرض  42بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 : عبساف الجديدةمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 47/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 42عػػػػف إيػػػػداع المخطػػػػط التفصػػػػيلي للشػػػػارع رقػػػػـ  41/14/4113المنع ػػػػدة بتػػػػاريخ 

-13-12-12-17-14-11-5ـ بػػػدكف ارتػػػداد كالمػػػار بال سػػػائـ رقػػػـ )14بعػػػرض 
 .(477( مف ال طعة رقـ )14-71

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 

عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة  الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات
 عبساف الجديدة.

 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 ةصادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غز 

 ـ ارتداد7ـ +14بعرض  7بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 : عبساف الجديدةمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 47/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
بعػرض  7رقػـ عف إيداع المخطط التفصيلي للشارع  41/14/4113المنع دة بتاريخ 

( 442( مػػف ال طعػػة رقػػـ )41-41-16-14ـ ارتػػداد كالمػػار بال سػػائـ رقػػـ )7ـ +14
 .(472( مف ال طعة رقـ )7-4 سائـ )كال

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 

إلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ المشمكلة بيذا المشركع ا
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 عبساف الجديدة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 ـ بدكف ارتداد14بعرض  6بحيداع المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 : عبساف الجديدةمنط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 47/4113تيا رقػـ تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػ
بعػرض  6عف إيداع المخطط التفصيلي للشارع رقػـ  41/14/4113المنع دة بتاريخ 

( مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ 14-6-5-4-3-2-2ـ بػػػدكف ارتػػػداد كالمػػػار بال سػػػائـ رقػػػـ )14
(477.) 

 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.
بنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاأل

المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 عبساف الجديدة.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع

ػضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدناضضجظظػا
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

ـ مف ئال 7ـ كارتداد 5بعرض  36-21بحيداع المخطط التفصيلي شارع رقـ 
 تبة زارع-الجانبيف

 : ر حمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 47/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 
 36-21عػػف إيػػداع المخطػػط التفصػػيلي شػػارع رقػػـ  41/14/4113المنع ػػدة بتػػاريخ 

( 4-3-2تبػة زارع كالمػار بال سػائـ رقػـ ) -ـ مف ئػال الجػانبيف 7ـ كارتداد 5بعرض 
 (.12مف ال طعة رقـ )

 ريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.لالعتراض خالؿ مدة شي
كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
المشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ 
الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 

 ر ح.
 ((.تػػراض يػػرد بعد ىذا التاريػػػخػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اع))كس

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 33( الكاصؿ بيف شارع رقـ W4بحيداع المخطط التفصيلي لشارع المعبر )
 ـ ارتداد7ـ+42صالح الديف بعرض  2كالشارع رقـ  القدكدم

 : الشكئة االقليميةمنط ة تنظيـ
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

 
 47/4113تعلف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة بجلسػتيا رقػـ 

( W4عف إيداع المخطط التفصيلي لشػارع المعبػر ) 41/14/4113المنع دة بتاريخ 
ـ 7ـ+42صػالح الػديف بعػرض  2القدكدم كالشػارع رقػـ  33الكاصؿ بيف شارع رقـ 

 ارتداد  كالمار بال سائـ رقـ )اراضي سب ( مف ال طعة رقـ )اراضي سب (.
 لالعتراض خالؿ مدة شيريف مف تاريخ ىذا اإلعالف.

كعليػػو  انػػو يجػػكز لجميػػ  أصػػقاب الق ػػكؽ  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل 
مشمكلة بيذا المشركع اإلطالع علػى خارطػة المشػركع مجانػان خػالؿ سػاعات الػدكاـ ال

الرسػػمي كت ػػديـ االعتراضػػات عليػػو إلػػى مئتػػب اللجنػػة المقليػػة للبنػػاء كالتنظػػيـ ببلديػػة 
 الشكئة كللسيد / سئرتير اللجنة المرئزية بكزارة القئـ المقلي.

 ((.التاريػػػخيػػرد بعد ىذا ))كسػػكؼ لف يلتفػػػت ألم اعتػػراض 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 A1  +A4بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع رقـ 
 ميراج ( 4ـ )الكاصؿ بيف شارع صالح الديف كشارع رقـ 5بعرض 

 النصر –ـمنط ة تنظي
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػديؽ النيػػػائي علػػػى  41/14/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  47/4113بجلسػػػتيا رقػػػـ 

 ـ )الكاصػؿ بػيف شػارع صػالح5بعػرض  A1  +A4المخطط التفصيلي للشػارع رقػـ 
ميػػراج ( كالمػػار بال سػػائـ )اراضػػي سػػب ( مػػف ال طعػػة )اراضػػي  4الػػديف كشػػارع رقػػـ 

 سب (.
السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 

 .5/6/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 
ئمػػا قػػررت اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة 

يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف عشر 
 مقليتيف أييما أقػرب. 

 .لمدف( مف قانكف تنظيـ ا15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 مقا ظات غزةصادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف ب
ـ كالمار بال سيمة رقـ 21بالمصادقة على المخطط التفصيلي للشارع الرشيد بعرض 

 645مف ال طعة رقـ  1731
 بيت الىيا –منط ة تنظيـ

 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

تعلػػف اللجنػػة المرئزيػػػػة لحبنيػػة كتنظيػػػـ المػػدف بمقا ظػػات غػػزة للعمػػـك أنيػػا قػػد قػػػررت 
التصػػػديؽ النيػػػائي علػػػى  41/14/4113المنع ػػػدة بتػػػاريخ  47/4113قػػػـ بجلسػػػتيا ر 

مػػػف  1731ـ كالمػػػار بال سػػػيمة رقػػػـ 21المخطػػػط التفصػػػيلي للشػػػارع الرشػػػيد بعػػػرض 
 .645ال طعة رقـ 

السابؽ إيداعو لالعتراض بمكجب اإلعالف الصادر عف اللجنة المرئزية كالذم نشػر 
 .11/2/4113 ي جريدة  لسطيف بتاريخ 

اللجنػػة المرئزيػػػة كضػػ  ىػػذا المشػػركع مكضػػػ  التنفيػػذ بعػػد مػػركر خمسػػػة  ئمػػا قػػررت
عشر يكمان مف تاريػخ نشر ىذا اإلعالف  ي الجريدة الرسمية ك ي صقيفتيف يكميتيف 

 مقليتيف أييما أقػرب. 
 .( مف قانكف تنظيـ المدف15كذلؾ ك  ان لنص المادة )

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزة

 (1443( مف ال طعة رقـ )131-126بحيداع مشركع تعديؿ قدكد ال سائـ رقـ )
 (1422( مف ال طعة رقـ )24كال سيمة رقـ )

 بيت الىيا –منط ة تنظيـ 
 1673( لسنة 45قانكف تنظيـ المدف رقـ )

المرئزيػػة لحبنية كتنظيػـ المدف بمقا ظػات غػزة أنيػا قػد قػػررت بجلسػتيا تعلف اللجنة 
إيػػداع مشػػركع تعػديؿ قػػدكد ال سػػائـ  41/14/4113المنع ػػدة بتػاريخ  47/4113رقػـ 
عػػػة رقػػػـ ( مػػػف ال ط24( كال سػػػيمة رقػػػـ )1443( مػػػف ال طعػػػة رقػػػـ )131-126رقػػػـ )

 .                   ( بمكق  )بيت الىيا(1422)
 . ناء على طلب مف اللجنة المرئزية لحبنية كتنظيـ المدف بمقا ظات غزةكذلؾ ب

 انػو  1673( لسنة 45( مف قانكف تنظيـ المدف رقـ )41كعليو كك  ان لنص المادة ) 
يجكز ألم شخص مف ذكم الق كؽ  ي األراضي أك األمالؾ األخرل الكاقعة ضمف 

ك بنيػػػػة صػػػػفة أخػػػػرل ارض المشػػػػركع سػػػػكاء بصػػػػفتيـ مػػػػف أصػػػػقاب ىػػػػذه األمػػػػالؾ أ
االطالع على خرائط المشركع المكدعة بمئتب اللجنة المقلية للبناء كالتنظيـ بم رىػا  

/ سػػئرتير اللجنػػة المرئزيػػة بم ػػره  ػػي كزارة القئػػـ ىيػػا كمئتػػب السػػيد ػػي بلديػػة بيػػت ال
المقلي خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي كلمدة ستيف يكمان مف تاريػخ نشػر ىػذا اإلعػالف 

كمػف ثػـ ت ػديـ  ،ة الرسػمية أك  ي صقيفتيف يػكميتيف مقليتػيف أييمػا أقػػرب ي الجريػد
 االعتراضات عليو خالؿ ىذه المدة إلى مئتب اللجنة المقلية بصكرة رسمية. 

 ((.                                                            تػراض يػرد بعػػد ىػذا التاريػػخكسػكؼ لػف يلتفػػت ألم اع))

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة
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ػإرـــــــالن
 صادر عف اللجنة المرئزية للتنظيـ كبناء المدف بمقا ظات غزة

ػ/ػبإغداعػطذروعػترخغصػطزررظػدواجنبذأنػ
ػ(بادمػ/ػأحطدػدضغطانػأبوػراطرػ)رجالن

مقا ظػات غػزة للجميػكر الئػريـ بننيػا قػد تعلف اللجنة المرئزية للتنظػيـ كبنػاء المػدف ب
 .   41/14/4113المنع دة بتاريخ  47/4113قررت بجلستيا رقـ 

 421مػف ال طعػة رقػـ  13علػى أرض ال سػيمة رقػـ ترخغصػطزررظػدواجـنػػإيداع   
بادـمػاضدـغد/ػأحطـدػدـضغطانػأبـوػػػػػػالم دمػة للجنػة  ربدانػاضصبغـرةػمف أراضػي

 .(راطرػ)رجالن
م الشػػنف  ػػي األراضػػي كاألبنيػػة كاألمػػالؾ األخػػرل المشػػمكلة كعليػػو يقػػؽ لجميػػ  ذك  

بالمنط ة بصفتيـ مف أصقاب األمالؾ أك بنم صفة أخرل أف يت دمكا باعتراضاتيـ 
 مف تاريخ نشر ىذا اإلعالف. (يكـ 71)على المشركع كذلؾ خالؿ مدة 

ة ت ػػػػدـ االعتراضػػػػات لػػػػدل مئتػػػػب اللجنػػػػة المقليػػػػة للبنػػػػاء كالتنظػػػػيـ بم رىػػػػا  ػػػػي بلديػػػػ
/ سػػئرتير اللجنػػة المرئزيػػة بمئتبػػو بػػكزارة القئػػـ المقلػػي كللسػػيد ربدــانػاضصبغــرة

 خالؿ ساعات الدكاـ الرسمي.
ػ))ودــوفػضنػغضتفـــتػأليػارتــراضػغــردػبطدػاظقضاءػاضطدةػاضطحددةػ((

 

ػاضضجظظػاضطرصزغظػضألبظغظػوتظظغمػاضطدن
ػبطحاسظاتػزـزة


